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Beste lezers en vrienden van Aspekt,
 
Het najaar 2014 kent een rijke oogst aan boeken. 
Niet alleen is het aanbod groot en de kwaliteit hoog, 
ook de voortdurende veranderingen in het boeken-
land zorgen voor een grote toestroom aan manuscrip-
ten. Het beste is hier voor u geselecteerd. Naast de 
gebruikelijke thema’s is er ook in toenemende mate 
aanbod van grootletterboeken en e-books. Ook de 
engelstalige lijn van Aspekt is wederom uitgebreid. 
Naast de Aspekt-titels zijn de meest interessante titels 
van de Belgische universiteits- uitgeversgroep ASP 
opgenomen die voor Nederland relevant zijn. Wij 
wensen u heel veel leesplezier..
 
Dr. Perry Pierik

Bestel nu de Eerste en Tweede 
Wereldoorlog Totaal catalogus
van Uitgeverij Aspekt.
Honderden aangrijpende titels.
Mail uw adres naar info@uitgeverijaspekt.nl

D i s c l a i m e r :  p r i j z e n ,  a a n t a l  p a g i n a ’ s  e n  d a t a  z i j n  o n d e r  v o o r b e h o u d . 
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isbn 9789461535375

nur 680

15 x 23 cm 

 ca. 268 pagina’s 

Paperback 

september 2014

prijs € 19,95

In 45 v. Chr heeft Julius Caesar een kalenderhervorming doorgevoerd. 1627 jaar later, in 1582, 
vond Gregorius XIII, dat de Juliaanse kalender niet meer voldeed en liet een nieuwe kalender 
opstellen, de Gregoriaanse, waarmee ondertussen zowat de hele wereld vrede heeft. Hoewel er 
op zich niets mis is met deze kalender zit die toch goed fout! Zodanig zelfs, dat we vandaag de 
dag niet in (bijvoorbeeld) het jaar 2015 leven, maar 300 jaar vroeger: het zou ongeveer het jaar 
1715 moeten zijn.

Waarschijnlijk omstreeks de eerste millenniumwissel, zo ongeveer in het jaar 1000, moet er een 
eerste kalenderaanpassing geweest zijn, die de oude niet met 10 dagen gecorrigeerd heeft, zoals 
Gregorius deed, maar met 300 jaar. Drie volle eeuwen werden aan de jaartelling toegevoegd… 
Oorspronkelijk waren dat ‘geschiedenis-loze’ eeuwen, maar gaandeweg heeft men die tijd (ge-
deeltelijk) opgevuld met Merovingers, met Karolingers, met Vikings, met fictieve koningen en feiten 
tot en met de meest flamboyante keizer uit de Westerse geschiedenis: Karel de Grote of Charle-
magne. In feite is hij niet veel meer dan een collega van King Arthur, ook een legende. 

Geschiedenis

Was de klok van slag?
Werden er 300 jaar aan onze kalender toegevoegd?

Guy Lavigne
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geschiedenis

Syrië houdt de wereld al lange tijd in zijn greep. De familie Assad probeert met alle middelen in 
het zadel te blijven terwijl de opstandelingen de dictator opzij proberen te schuiven. Intern zijn de 
tegenstanders van het regime inmiddels tot op het bot verdeeld. Dit boek neemt de lezer mee naar 
de schimmenoorlog tussen de sectarische groeperingen. De wereld kijkt toe en is verdeeld over wat 
te doen en welke kant te kiezen. Ondertussen zwelt het vluchtelingenprobleem aan. Dit boek brengt 
de lezer naar het oog van de storm.

isbn 9789461534873

nur 680/600 

13,5 x 19 cm

120 pagina’s 

Paperback 

verschenen

prijs € 12,95

Syrië
en de hyena’s van Damascus

Vincent Dumas
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geschiedenis

In drie verhalen reist de schrijver door het landschap van de Grote Oorlog: Passendale, Albert en  
de heuvels van Deaumont. Hij observeert intens en verweeft de geschiedenis van die plekken met 
dagelijkse gebeurtenissen onderweg. Daardoor lijkt het alsof de waanzin uit die tijd ook nu nog 
op de loer ligt.

Als al het andere voorbij is
Korte reizen langs het landschap van de Grote Oorlog

isbn 9789461535894

nur 300 

12,5 x 20 cm 

ca. 74 pagina’s 

Paperback 

november 2014

prijs € 10,95

Hans Muiderman
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Ridder Jan van Renesse (1266-1306) is in België een beroemdheid door 
zijn leidende rol in de Guldensporenslag van 1302. Maar in Nederland 
is hij nauwelijks bekend hoewel zijn rol ook daar zeker niet onbelangrijk 
was. De oorzaak van die merkwaardige vertekening van de geschiede-
nis moeten we zoeken in het werk van de klerk Melis Stoke, die in dienst 
van het Henegouwse Huis de daden van Jan van Renesse systematisch 
heeft verzwegen of vervalst. Het heeft geleid tot forse misverstanden in 
de verhalen over ons verleden. Geschiedenis wordt geschreven in dienst 
van de machthebbers en dit is daar een tekenend voorbeeld van.

isbn 9789461535283 | nur 680 
13 x 21 cm | 180 pagina’s 
Paperback | verschenen
prijs € 18,95

De geheimen van Melis Stoke
Hoe een klerk onze vaderlandse geschiedenis vervalste

Theo Arosius

isbn 9789461535269 | nur 720 
13.5 x 21.5 cm | 220 pagina’s 

Paperback | verschenen
prijs € 18,95

De midwinterfeesten en -gebruiken van Sint Lucia tot Driekoningen ston-
den niet alleen in het teken van vergaan, sterven, duisternis en van de 
verstarde natuur, maar ze waren vooral feesten van de (weder)geboor-
te, van de zegepraal van het leven op de dood, van de terugkeer van 
het zonlicht, van het zinvolle en gemeenschappelijk beleven van het na-
tuurgebeuren. De auteur weet veel van de midwintergebruiken terug te 
voeren op riten uit de Indo-Europese oudheid.

Eerder verschenen er boeken van Aat van Gilst over volksfeesten en 
-gebruiken, onder andere bij Uitgeverij Aspekt: Midzomer in Europa en 
Van Sint Margriet tot Sint Katrien. Met de Midwinterse tradities zet de 
auteur zijn werken over de seizoengebruiken voort.

Midwinterse tradities
van Sint Lucia tot Driekoningen

Aat van Gilst
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Alles wat in de afgelopen twee millennia is bijeengebracht om kritiek op 
het “boek der boeken” te leveren, is door de auteur van dit brisante boek 
over de Bijbel verwerkt tot een levendig en lezenswaardig geheel. Maar 
ook nieuwe, opzienbarende ontdekkingen passeren de revue. Deze be-
vestigen onder andere dat de verhalen uit het Oude Testament en ook de 
vertellingen over Jezus niet op historische feiten kunnen berusten. Met ge-
degen argumenten wordt de geloofwaardigheid van de “heilige schrift” 
aan een onderzoek onderworpen, waarbij de auteur vele gezichtspunten 
aansnijdt die in de discussies niet mogen ontbreken of die door theologen 
angstvallig worden vermeden.

isbn 9789057181467 | nur 620
17 x 24 cm | 320 pagina’s 

Paperback | verschenen 
prijs € 25,00

Karel Wauters werkte jarenlang aan een biografie van Conscience. 
Ziekte en een vroegtijdige dood beletten hem de monografie af te wer-
ken. Het Letterenhuis nam het op zich om in dit feestjaar van Consciences 
tweehonderdste geboortedag Wauters’ Unvollendete uit te geven.

Basis voor Wauters’ verhaal is Consciences in 1888 postuum gepubli-
ceerde autobiografische Geschiedenis mijner jeugd. Deze leidraad 
wordt door Wauters kritisch becommentarieerd, uitgebreid en van de 
latere diplomatische omgang met de feiten ontdaan.

De biograaf evoceert het Antwerpen van het begin van de 19de 
eeuw, en vanuit de kinder- en vooral de jeugdjaren van de schrijver 
gaat hij in op het karakter en de psychologie van de latere man. Deze 
‘deelbiografie’ brengt een coherente kijk op de leerjaren van Consci-
ence, die niet eerder zo diepgravend en zo volledig in beeld werden 
gebracht.

Karel Wauters (1943–2010) studeerde Germaanse filologie aan de 
universiteit van Leuven

Hendrik Conscience
Van geboorte tot Leeuw 1812-1838

Karel Wauters

isbn 9789461535443 | nur 680/700 
15 x 23 cm | 384 pagina’s 
Paperback | verschenen 
prijs € 22,95

De grote misleiding
De bijbel in het vizier

Janus Meerbosch
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isbn 9789461535429 | nur 680
15 x 23 cm | ca. 348 pagina’s 

Paperback | oktober 2014
prijs € 19,95

Als we sommige wetenschappers moeten geloven stamt bijna elke Euro-
peaan van Karel de Grote af. Over deze beroemde keizer van het mid-
deleeuwse Karolingische Rijk, ook wel de vader van Europa genoemd, 
is al heel veel geschreven. Maar de auteurs hebben niet alles verteld, 
want er is gezwegen over het grootste schandaal in de geschiedenis dat 
ertoe heeft geleid dat het beeld dat wij van Karel de Grote hebben niet 
klopt met de werkelijkheid. Dit heeft niet alleen grote gevolgen voor al 
zijn afstammelingen, maar het raakt ons allemaal. Nog dagelijks wordt 
onze maatschappij en de wereld er door beïnvloed, maar het ergste is 
dat ons vertrouwen in de integriteit en deskundigheid van de historici is 
aangetast. Het gaat in dit boek niet alleen om onze hoofdpersoon, maar 
het betreft de gehele geschiedschrijving. In feite is de kardinale vraag 
of de historici ons wel de waarheid over het verleden hebben verteld. 

Praktisch iedereen heeft wel gehoord hoe de Perzische koning Xerxes in 
480 v. Chr met een leger van meer dan twee miljoen soldaten Grieken-
land binnenviel. Bij Thermopylae offerden 300 Spartanen onder koning 
Leonidas zich op om hun landgenoten de tijd te geven, gemeenschappe-
lijk de verdediging te organiseren. Door eendrachtig samen te werken 
voor hun vaderland wisten de Grieken de enorme Perzische vloot te ver-
slaan in de zeeslag bij Salamis. Zonder de nationale strijd van Grieken-
land zouden de democratie en de vrijheid verloren zijn gegaan en zou 
de westerse beschaving zich niet ontwikkeld hebben. Twee recente films 
hebben dit verhaal nog eens verteld: 300 en 300: Rise of an empire...

Dit beeld van de geschiedenis is echter volledig vals. In dit boek wordt 
aangetoond dat het land Griekenland niet bestond en dat de Grieken 
voor een groot deel aan de Perzische kant vochten. We zullen zien dat 
de Perzische overmacht niet zo groot was en dat stormen en vergissin-
gen aan beide kanten een belangrijke rol speelden bij de nederlaag 
van de Perzen.

isbn 9789461535016 | nur 680 
13.5 x 19 cm | 212 pagina’s 
Paperback | verschenen
prijs € 12,95

480
Nederlaag van een imperium

Dick Berents

Karel de Grote Mythe en werkelijkheid
Een verrassende zoektocht naar een voorouder

Henk Feikema
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Vrijwel alles wat Hitler zei werd genotuleerd. Voor historici is dit een 
ware goudmijn gebleken. Vooral in zijn zogenaamde Tafelgesprekken 
laat Hitler zijn ware aard zien, en vertelt hij onbekommerd over zijn 
stokpaardjes, natuurlijk de politiek, de kunst, de maatschappij en de ge-
schiedenis. Ook komen er veel tijdgenoten aan bod, waarover Hitler zijn 
mening ventileerde. Tevens schoven er vaak bekenden uit het Derde Rijk 
aan. Soms waren dat hoge partijfunctionarissen, maar vaak ook mensen 
uit zijn directe omgeving van zijn staf en personeel. Ook hoge ambtena-
ren en andere publieke figuren maakten hun opwachting, alsook militai-
ren, van wie sommigen nog de modder van het front onder hun schoenen

hadden zitten. Dit alles maakt Hitlers Tafelgesprekken tot een unieke 
inkijk in het leven van de gevreesde dictator en een belangrijke bron (en 
een primaire bron!) van het Derde Rijk naast de beroemde biografieën 
van Kershaw, Bullock, Toland, Heiber en Werner Maser. De historicus 
Perry Pierik schreef een inleiding bij dit belangwekkende historische 
document. 

isbn 9789461535436 | nur 680 
13 x 21 cm | ca. 248 pagina’s 
Paperback | oktober 2014 
prijs € 18,95

In de eerste helft van de achttiende eeuw liepen in West-Europa de dis-
cussies over de ware vorm van de Aarde zo hoog op, dat de leden van 
de Académie des Sciences in Parijs besloten deze te gaan meten, … de 
Aarde daadwerkelijk te gaan meten! Omdat de discussie zich voorna-
melijk concentreerde rondom het vraagstuk of onze planeet uitzette aan 
de polen of juist aan de evenaar, werden twee expedities uitgezonden. 
Een  missie vertrok in 1735 naar Zuid-Amerika, terwijl een andere een 
jaar later afreisde richting de Noordpool. Daar waar de Franse we-
tenschappers aanvankelijk dachten hun klus binnen het jaar te kunnen 
klaren, duurde hun verblijf in Ecuador maar liefst acht lange jaren. Het 
meten van de Aarde vanaf de hoogste bergtoppen contrasteerde sterk 
met de avonturen die ze beleefden in de dalen, tussen de bevolking: 
de tegenwerking van de Spaanse autoriteiten, de achterdocht van de 
Indianen, de nieuwsgierigheid van de meisjes en vrouwen. Een aantal 
expeditieleden zou naar Frankrijk terugkeren, een ander deel zou in 
Zuid-Amerika achterblijven, terwijl enkele mannen het avontuur niet zou-
den overleven.

isbn 9789461535399 | nur 680 
17 x 24 cm | 570 pagina’s 

Paperback | verschenen 
prijs € 29,95

Hitlers Tafelgesprekken 1941-1944
met een voorwoord van Perry Pierik

Groot formaat

 Vertaler: Peter Andriesse

De aarde is niet rond
Over de Franse missie die in de achttiende eeuw in de 
Zuid-Amerikaanse Andes de Aarde ging meten

Arthur van den Elzen



Geschiedenis

Geschiedenis

8

In 1938 richtte een klein groepje revolutionairen onder leiding van Leon 
Trotski in Parijs de Vierde Internationale op. Zij keerden zich af van 
de tandeloze sociaaldemocraten en totalitaire stalinisten en boden het 
proletariaat in plaats daarvan ‘een banier waar geen smet op rust.’ 
Het ging hen om een waarlijk revolutionair en democratisch socialisme. 
Sindsdien vochten Trotski’s aanhangers in Spanje tegen Franco, ze gin-
gen in het verzet en boden zelfs in de jaren vijftig nog illegale hulp aan 
het Algerijns bevrijdingsfront. In de jaren zestig vond een nieuwe groep 
jongeren hun weg tot de Vierde Internationale. Zij richtten de Socialis-
tiese Arbeiderspartij op en probeerden met man en macht deze partij 
tot een succes te maken. Wie waren deze trotskisten? Wat waren hun 
drijfveren en wat hebben zij betekend voor Nederlands links? Dit boek 
reconstrueert de geschiedenis van een vergeten politieke stroming. Aan 
de hand van archiefmateriaal, kranten en interviews ontstaat niet alleen 
een beeld van de beweging, maar ook van de activisten: hun dromen, 
verwachtingen en teleurstellingen.

isbn 9789461535610 | nur 680 
15 x 23 cm | ca. 346 pagina’s 
Paperback | november 2014 
prijs € 24,95

‘Een banier waar geen smet op rust’
De geschiedenis van het trotskisme in Nederland, 
1938 - heden

Ron Blom/ Bart van der Steen

Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) was Nederland politiek 
neutraal, maar in geestelijk opzicht bevond het land zich midden in het 
strijdgewoel. De prangende vraag was hoe beslissend deze oorlog zou 
zijn voor de toekomst van kerk en religie. In de buitenlandse historiogra-
fie is deze thematiek, geloof en oorlog, breedvoerig beschreven. In de 
Nederlandse geschiedschrijving heeft dit onderwerp echter nog weinig 
aandacht gekregen. Deze bundel wil hierin verandering brengen door 
te schetsen hoe Nederlandse protestanten en katholieken reageerden 
op het oorlogsgeweld, zowel tijdens de oorlog als in het interbellum.

De bijdragen maken duidelijk dat de Eerste Wereldoorlog in religieus 
opzicht een grotere impact op Nederland had dan tot nu toe is veron-
dersteld. En dat de eerste haarscheurtjes in wat wel de ‘verzuiling’ is 
genoemd, feitelijk al ontstonden in het tijdvak 1914-1940 en niet pas 
na de Tweede Wereldoorlog.

isbn 9789461535122 | nur 680 
15 x 23 cm | ca. 284 pagina’s 
Paperback | november 2014

prijs € 19,95

De kogel door de kerk?
Het Nederlandse christendom en de Eerste Wereldoorlog

Enne Koops/ Henk van der Linden
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Bij het uitbreken van de oorlog in augustus 1914 gingen de soldaten 
met groot enthousiasme de oorlog in. ‘Met Kerstmis weer thuis’ was in 
elk land de overtuiging. Het liep helemaal anders. Aan alle fronten liep 
de strijd helemaal vast. Van een bewegingsoorlog werd het een loop-
gravenoorlog. Honderden kilometers lang liepen de loopgaren door 
Europa. Loopgraven van de Centralen en loopgraven van de Alliantie. 
Loopgraven tegenover elkaar. Alle gevechten gingen om slechts geringe 
terreinwinst, ten koste van vele honderdduizenden doden en gewonden. 
1915 was het jaar van de stilstand aan de fronten. Het jaar ook van 
dramatische, vergeefse pogingen om  beslissende slagen te leveren. Het 
jaar van nieuwe dodelijke wapens, zoals gifgas. 

Het jaar waarin het besef ontstond dat het vechten voor altijd door 
zou kunnen gaan. De oorlogvoerenden waren de onschuld voorbij.

Met dit bronboek brengt uitgeverij Aspekt een faksimile op de markt 
van het eerste vademecum over de Eerste Wereldoorlog in het Neder-
lands taalgebied. Van ammunitie, Amsterdamse stelling en annexatie 
behandelt het boek de hoofdtermen van het conflict, om te eindigen met 
waterlinie, zeppelin en zodiac. 

Dit boek geeft een fantastisch tijdsbeeld over hoe de oorlogsgeneratie 
van 1914-1918 de aanvang van dit mondiale conflict heeft beleefd. 
Het boek was destijds een populaire volksuitgave, op zwaar houthou-
dend goedkoop papier, zodat de weerplekken zich op deze faksimile 
hebben afgetekend. Desondanks is dit boek een belangrijk tijdsdocu-
ment, dat in deze herdenkingsjaren niet mag ontbreken.

isbn 9789461535139 | nur 680 
15 x 23 cm | ca. 312 pagina’s 
Paperback | oktober 2014 
prijs € 19,95

Het dramatische jaar 1915
Verloren onschuld

Henk van der Linden/ Perry Pierik (red.)

isbn 9789461535382 | nur 680 
15 x 23 cm | 64 pagina’s 
Paperback | verschenen 

prijs € 7,95

De ABC oorlogsgids
Vademecum Eerste Wereldoorlog

Bronboek
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Rode lippen die in de duisternis oplichten. Een soldate met een missie, 
gevangen in een politiek steekspel. Vrouwen als trekpaard voor een 
ploeg.  De naderende oorlog beschreven in een gedicht van de dichte-
res ‘van de tranen’. Een tengere gestalte in een bommenwerper boven 
vijandelijk gebied. ‘Kanaries’ die met vuur spelen. Vrouwen marcheren 
voor de vrede. Bijzondere portretten van anonieme vrouwen, tot nu toe 
onbekende vrouwen, maar ook wereldberoemde namen.

Vrouwen in de Grote Oorlog is het onbekende verhaal van het ijzersterke 
‘zwakke’ geslacht in een tijdperk, waar moed, opofferingsgezindheid en 
vaderlandsliefde alleen aan mannen leek te zijn voorbehouden.

Een storm van vernieuwing sleurt iedereen mee aan het begin van de 
20ste eeuw. In België heeft vrijwel niemand oog voor de internationale 
politiek. De landsverdediging blijft ver achter bij die van andere lan-
den. De karaktervolle generaal Leman moet de vesting Luik in staat van 
verdediging brengen.

Op vier augustus 1914 valt Duitsland België binnen. Terwijl inwoners 
van Visé de laatste barricades bouwen, arriveren de eerste vijandelijke 
troepen. Er vallen tientallen slachtoffers onder de burgers. In Luik zelf 
heerst uiterste opwinding. In de nacht van 5 op 6 augustus barsten de 
charges tegen de stad los. De aanvallers brengen dan honderden inwo-
ners om. Vooral vóór en na afloop van de gevechten. Bombardementen 
teisteren het centrum van Luik. De stad ligt open maar de forten vechten 
door. Ruim een week volgt waarin het ene na het andere vestingwerk 
de strijd moet staken. Honderdduizenden soldaten trekken zonder grote 
incidenten door het gebied. Tegen het einde van de doortocht barst 
echter weer op grote schaal geweld los tegen de bevolking.

isbn 9789461535207| nur 680 
15 x 23 cm | ca. 312 pagina’s 
Paperback | september 2014 
prijs € 19,95

Overvallen 
Luik 1914

Karel Blanken

isbn 9789461535191 | nur 680 
15 x 23 cm | ca. 278 pagina’s 

Paperback | augustus 2014
prijs € 19,95

Vrouwen in de Grote Oorlog
Portretten van bijzondere vrouwen

Bob Latten 
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isbn 9789461535689 | nur 680 
15 x 23 cm | ca. 272 pagina’s 
Paperback | november 2014 

prijs € 22,95

De politiek geëngageerden van de babyboomgeneratie kregen de 
naam 68-tigers, genoemd naar het jaar waarin ‘alles anders moest’: de 
revolte in Parijs, de bezetting van het Maagdenhuis in Amsterdam, enzo-
voort. De auteur wist zich bij gebeurtenissen betrokken. Daar hij het niet 
eens was met de acties van die 68-tigers, ging hij in discussie met hen. Hij 
ervaarde dat hij van die linkse 68-tigers nauwelijks weerwoord kreeg. 
Daarnaast raakte hij betrokken bij de Tsjechoslowaakse dissidentenbe-
weging Charta’77. Hij heeft het debat tussen Charta’77 en de vredes-
bewegingen van dichtbij meegemaakt. Hij constateerde bovendien dat 
die discussie niet fair werd gevoerd. Documenten van Charta’77 werden 
òf verzwegen, òf fout vertaald. Hij kreeg een déjà vu gevoel: weer die 
linkse 68-tigers die geen echt weerwoord hadden. Destijds heeft hij dit 
aan de kaak gesteld in het boek ‘Wat Charta’77 werkelijk gezegd 
heeft’. Nu 30 jaar later, nadat hij zijn eigen dossier van de toenmalige 
Tsjecho-slowaakse communistische geheime dienst onder ogen kreeg, en 
de nodige archieven doorgespit te hebben, heeft hij alles nog eens op 
een rijtje gezet. 

De kleine maar dappere Hollander Arthur Knaap vecht in de Eerste 
Wereldoorlog voor Frankrijk. Hij heeft idealen en wil een daad stellen 
voor dit land, waarvan hij is gaan houden. Als buitenlander is hij alleen 
welkom in het roemruchte vreemdelingenlegioen. Arthur vertrekt eind 
1914 naar het front met een regiment dat bestaat uit enthousiaste oor-
logsvrijwilligers en cynische beroepslegionairs uit vele landen. Hij hoopt 
met roem en eer beladen naar huis te keren, maar in plaats daarvan 
wacht hem een bittere, langdurige en kwellende ervaring. In nuchtere, 
eerlijke en ontroerende brieven vertelt Arthur zijn familie en vrienden 
over zijn frontervaringen. De brieven geven een bijzondere kijk door 
Nederlandse ogen op de loopgravenoorlog in Noord-Frankrijk, en in-
spireerden regisseur Klaas van Eijkeren tot de speelfilm Patria, die in 
2014 in de Nederlandse bioscopen in premiére ging. 

Nederlandse Beeldvorming over 
Tsjechië/Tsjecho-Slowakije

Memoires van een rechtse 68-tiger

Johann Grünbauer

isbn 9789461535320 | nur 680 
13 x 21 cm | ca. 250 pagina’s 
Paperback | september 2014 
prijs € 17,95

Patria
Brieven uit de loopgraven van legionair Arthur Knaap

Jorge Groen
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Dit is alweer het 29ste deel in de serie De Grote Oorlog, waarin essays over het wereldomvattende 
conflict 1914 - 1918 centraal staan. De delen laten stuk voor stuk experts aan het woord, die spe-
cifieke gebeurtenissen uit dit werelddrama uit de doeken doen. De verschillende delen van de serie 
laten zich los van elkaar lezen. Zeker in deze herdenkingsjaren rond de Eerste Wereldoorlog zal 
er veel belangstelling voor dit nieuwe deel bestaan, nu het jubileumnummer (nummer 30) in zicht is.

Geschiedenis

isbn 9789461530004

nur 680 

15 x 23 cm

ca. 312 pagina’s 

Paperback 

november 2014 

prijs € 24,95

De Grote Oorlog 29
Kroniek 1914-1918

Leo Dorrestijn/ Henk van der Linden/ 
Martin Kraaijestein/ Perry Pierik
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Sam van Clemen ontpopte zich de afgelopen jaren als de onvermoei-
bare biograaf van belangrijke personen op het wereldtoneel. Natuurlijk 
hoort de vooraanstaande Duitse sociaal-democraat Willy Brandt in dat 
rijtje thuis. In dit boek staan zowel zijn persoonlijk leven als de vormende 
oorlogsjaren centraal, alsmede zijn positie als voorman binnen zijn poli-
tieke stroming en de bijzondere positie die hij internationaal innam. Zijn 
handreiking naar de slachtoffers van het nazisme heeft blijvende indruk 
gemaakt. Het is alweer lang geleden dat in het Nederlandse en Vlaam-
se taalgebied iemand aandacht vroeg voor deze grote staatsman. De 
Vlaamse historicus Sam van Clemen vult deze leemte.

isbn 9789461535214 | nur 680 
15 x 23 cm | ca. 298 pagina’s 

Paperback | augustus 2014 
prijs € 24,95

Willy Brandt 
Biografie van een Duitser, Europeaan en wereldburger

 Sam van Clemen

Hoe beleefde je als kind de Tweede Wereldoorlog en het dagelijkse 
leven in ’40 – ‘45? Voor wie de veertien verhalen leest van jonge mensen 
in de oorlog komt er wel een min of meer ‘onzichtbare tijd’ in beeld. 
Het was een donkere periode, maar was het ook een tijd zonder ple-
zier, zonder lach? Was er honger en was elke Duitser een ‘kwaaie mof’?  
Over deze en andere kwesties vertellen de veertien jongeren uit de oor-
log. Soms als kleuter van vier jaar bij wie de eerste herinneringen in het 
leven tot ‘oorlogsherinneringen’ behoren en soms als tiener, werkende 
jongere of student. 

Voor onze oorlogskinderen was de oorlog ook spannend. Er werd gela-
chen, Duitsers werden op de hak genomen, en soms leverden jongeren 
een bijdrage aan het verzet. 

Een boek over jongeren en vóór jongeren. Omdat alleen kennis over de 
oorlog ons ervan weerhoudt nieuwe oorlogen te beginnen. Omdat elke 
oorlog verdriet veroorzaakt en elke oorlog zinloos is. En omdat geen 
enkele oorlog bijdraagt aan het geluk van mensen… 

isbn 9789461535276 | nur 680 
13 x 21 cm | 198 pagina’s 
Paperback | verschenen 
prijs € 18,95

1940-1945 De oorlog van mijn jeugd
Jongeren en het dagelijks leven in de Tweede Wereldoorlog

Robert Jan Blom
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isbn 9789461535627 | nur 680 
13 x 21 cm | ca. 248 pagina’s 

Paperback | oktober 2014
prijs € 19,95

Als tijdloze maatschappelijke factor is beschaving essentieel. Een staat 
behoort de kaders te bieden waarbinnen beschaving, cultuur en huma-
niteit zich kunnen ontplooien. Het Derde Rijk heeft overtuigend laten 
zien hoe met deze resultaatsverplichting op een schandalige manier kan 
worden omgegaan. Hitler bracht Duitsland in de waan dat Duitsers tot 
een uitverkoren volk behoorden en dat hij door God was gezonden om 
in Europa het heil te brengen. Deze zelfgemaakte “messias” predikte 
ook: “Mijn leven zal niet eindigen bij mijn dood. Integendeel, dan zal 
het juist beginnen. Ik zal namelijk weten hoe ik de mensen moet vasthou-
den, als ik ben heengegaan. Ik zal de Führer zijn naar wie ze opzien; 
ze zullen naar huis gaan en over mij spreken en zich mij herinneren.” In-
derdaad, we spreken en schrijven nog steeds over hem. Ook herdenken 
we nog altijd wat hij heeft aangericht. In dit boek heb ik geprobeerd 
het uitermate omvangrijke, tragische en doolhofachtige “dossier A.H.” 
in grote lijnen, en dus onvolledig, samen te vatten. De bedoeling van 
dit compendium is, geïnteresseerde mensen in een onoverzichtelijke en 
moeilijk doordringbare “Hitler-baaierd” wegwijs te maken, en aan te 
geven waarom  het rechtssysteem en zijn dienaren zo teleurstellend met 
het nazisme zijn omgegaan.

Nog steeds vinden de boeren in België op hun akkers beenderen en 
schedels van soldaten. De stoffelijke resten van de Belgische schrijver 
Jean Gustave Schoup, die als soldaat van het 1ste regiment Grenadiers 
in die oorlog vocht, zullen ze er niet aantreffen. Schoup deserteerde, 
vluchtte vanuit Antwerpen naar Nederland en werd in 1944 in Lisse, na-
bij de bloeiende Keukenhof, levenloos in een weiland aangetroffen. Hij 
ontvluchtte de Eerste Wereldoorlog en kwam om in de Tweede.

Schoup vestigde zich na zijn desertie in Den Haag. Hij maakte zich 
schuldig aan oplichting maar deed de wereld pas echt versteld staan 
toen hij in 1933 zijn boek ‘De Geldbronnen van het Nationaal-Socialisme. 
Drie gesprekken met Hitler.’ publiceerde. In dat boek beschuldigt hij een 
groep vooraanstaande Amerikaans-Joodse bankiers ervan Hitler met 
32 miljoen dollar aan de macht te hebben geholpen. In 1944 werd 
Schoups ontzielde lichaam door een veldwachter aangetroffen in een 
weiland nabij de Lissese Keukenhof. Het was met vijftien kogels door-
zeefd. Waarom hij moest sterven, bleef tot nu toe een raadsel.

isbn 9789461535634 | nur 680 
15 x 23 cm | ca. 278 pagina’s 
Paperback | oktober 2014 
prijs € 22,95

Totalitaire ontsporing
Een analyse van de beschaving in de waancultuur van 
het Derde Rijk

Henk van der Werf

Het lijk bij de Keukenhof
Over het leven en de liquidatie van de Belgische schrijver 

Jean Gustave Schoup (1893-1944)

Cees van Hoore
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Dr. N.K.C.A. In ‘t Veld  was jarenlang verbonden aan het NIOD en auteur 
van onder andere het standaardwerk over de SS en Nederland. Als zo 
iemand zijn persoonlijke oorlogsmemoires schrijft is het zaak deze extra 
attentie te geven. Natuurlijk passeren  de grote onderwerpen de revue, 
zoals de jodenvervolging en de foute Nederlanders. Maar er is ook veel 
aandacht voor het kleine leed, het alledaagse in de oorlog en hoe deze 
periode invloed had op de thuissituatie. Een apart hoofdstuk gaat over 
‘ons mooie Indië’.  

isbn 9789461535580| nur 680 
15 x 23 cm | ca. 278 pagina’s 
Paperback | november 2014 
prijs € 19,95

isbn 9789461535696 | nur 680 
12 x 21 cm | ca. 198 pagina’s 

Paperback | oktober 2014 
prijs € 17,95

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd voor het eerst op grote schaal gif-
gas gebruikt. Veel minder bekend is dat toen ook al biologische wapens 
werden ingezet. 

Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak beschikten beide kampen 
over enorme voorraden gifgassen en biowapens. De technieken om de 
dodelijke wapens naar hun doel te geleiden waren bovendien specta-
culair verbeterd. 

Afgezien van Japan, dat gas- én biowapens (pest en cholera) tegen 
China inzette, hebben de andere oorlogvoerende landen geen gifgas 
of biologische wapens gebruikt. De intrigerende vraag is: waarom niet? 

Het antwoord op die vraag geeft Gerard Aalders in Gifgas, Ziekte-
kiemen & Oorlog. Waarom chemische en biologische wapens wel in de 
Eerste maar niet in de Tweede Wereldoorlog werden gebruikt. 

Gifgas, Ziektekiemen & Oorlog biedt een blik op de geschiedenis van 
ruim vierduizend jaar ‘sluip- en gluipwapens’.

Oorlogsmemoires
Dr. N.K.C.A. In ‘t Veld

Gifgas, Ziektekiemen & Oorlog
Waarom chemische en biologische wapens wel in de Eerste 
maar niet in de Tweede Wereldoorlog werden gebruikt

Gerard Aalders
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isbn 9789461536129 | nur 680 
15 x 23 cm | ca. 430 pagina’s 
Paperback | december 2014 
prijs € 21,95

isbn 9789461535641 | nur 680
13 x 21 cm |212 pagina’s 
Paperback | oktober 2014

prijs € 19,95

Het ‘Oranjehotel’ is een begrip in Nederland in de Tweede Wereldoor-
log. In deze Scheveningse gevangenis speelden zich de zwartste blad-
zijden af van de oorlog. Wie opgepakt werd van het verzet had grote 
kans in deze cellen te belanden. In de muren beitelden zij hun namen 
en ‘Voor koningin en Vaderland’. E.P. Weber legte in dit gedenkboek 
de geschiedenis van onze helden vast, waarbij ook wordt stilgestaan bij 
de rechtsspraak in die tijd, de terreur en het lot van de vele enkelingen. 
Deze prachtig geïllustreerde heruitgave van dit boek is een belangrijk 
wapenfeit in het levend houden van de herinnering.

Karl Jäger was een man van uitersten. Hoe kan deze fijnzinnige musicus, 
opgegroeid in het gemoedelijke provinciale Waldkirch, zoon van een 
muziekdocent en stadsdirigent, worden tot één van de meest efficiënte 
uitvoerders van de Holocaust?

Als commandant van de het Einsatzkommando 3 verklaarde hij eind 
1941 in het zogeheten Jäger-rapport – een sleuteldocument - niet zon-
der trots: Litouwen “Judenfrei’’.

Jäger was in tegenstelling tot de Berlijner Schreibtischmörder een ty-
pische dader “ter plaatse”. Het mag bijzonder heten dat juist dit type 
dader van de Holocaust door kogels nog zo weinig in biografieën is 
beschreven. Waarom niet? 

Naast Karl Jäger en zijn diep getrokken vernietigingsspoor wordt zijn 
persoon in een breder kader geplaatst binnen het verschenen biogra-
fisch materiaal van Holocaust-daders.

Gedenkboek van het Oranjehotel
Onze gevallen verzetshelden, celmuren spreken 
gevangenen getuigen

Karl Jäger
Uitvoerder van de Holocaust in Litouwen 

Met een beschouwing over daderbiografieën

E.P. Weber

Roelof Manssen
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isbn 9789461532121 | nur 680 
15 x 23 cm | 356 pagina’s 

Paperback | verschenen
prijs € 24,95

De Eerste Wereldoorlog zou vóór Kerst 1914 afgelopen zijn. En de 
verslagen vijand zou de rekening betalen. Het liep allemaal anders. 
Gaandeweg drong de akelige waarheid door: deze oorlog kost niet 
alleen miljoenen mensenlevens, maar ook miljarden Marken, Franken, 
Ponden, Dollars. “Geld spielt keine Rolle” was het adagium van alle strij-
dende partijen. Terwijl er vanuit de loopgraven gevochten werd om een 
paar honderd meter terreinwinst, zetten achter het front de ministers van 
financiën en de centrale bankiers alle creativiteit in om het geld bijeen 
te brengen. Elk land deed dat in zijn eigen traditie, met een mix van 
belasting, leningen en simpelweg bijdrukken. Zij schiepen hiermee een 
financieel slagveld dat zijn weerga niet gekend heeft. 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. De hoofdrolspelers in dit verhaal 
zijn geen militairen in uniform, maar burgerheren in maatkostuums. Hun 
belangrijkste stuk geschut was de bankbiljettenpers.

Financiering van de Eerste Wereldoorlog
Vier jaar vechten op krediet

Onder Stalin was de Sovjet-Unie vast besloten het nationalisme van de 
Oekraïne uit te roeien. Ook wilde men met alle geweld de collectivisatie 
van de landbouw doorvoeren. Dit resulteerde in een van de ergste mis-
daden uit de 20ste eeuw. Wie de huidige spanningen tussen de Oekraïne 
en Rusland wil begrijpen, zal ook kennis moeten nemen van wat men is 
gaan noemen de Holodomor; de uitroeiing van de Oekraïne in de jaren 
dertig. Deze immense misdaad heeft tot nu toe onvoldoende aandacht 
gekregen binnen het Nederlandse taalgebied. De Vlaamse onderzoek-
ster Patti Gommi verbreekt het zwijgen en heeft ook ooggetuigenverkla-
ringen, vertaald vanuit Russisch en Oekraïens, opgenomen in het boek.

isbn 9789461535597 | nur 680 
13 x 21 cm | ca. 248 pagina’s 
Paperback | november 2014 
prijs € 16,95

Holodomor
Stalin’s genocide in de Oekraïne 1931-1933.

Aris Gaaff

Patti Gomme
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isbn 9789059117068 
€ 11,95

isbn 9789461535658 | nur 680 
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Paperback | november 2014
prijs € 16,95

In 1938 publiceert de schrijver Johan (Johannes) van Hulzen (1891-1965) 
zijn historische roman Witte de With. Van Jacarta tot Duins (1599-1639).  
Dit is het eerste deel van een tweeluik dat in 1949 een vervolg kreeg. 
In die uitgave zijn het eerste deel en het vervolg: Van Duins tot de Sont 
(1639-1658) samengevoegd. Aangezien in 1938 en 1949 nog maar wei-
nig over Witte de With (1599-1658) is geschreven, verricht de schrijver 
pionierswerk. Hij pluist de levensloop van De With aan de hand van gede-
gen bronnenonderzoek minutieus uit, neemt daar ruimschoots de tijd voor 
en slaagt er na veel gezwoeg in om het leven van De With op miraculeuze 
en levendige wijze in te kleuren. Uit eerbetoon aan Johan van Hulzen volgt 
‘Witte de With. Verguisd en onbegrepen.’ zijn roman op de voet. Van de 
eerste levensjaren in Den Briel tot het sneuvelen  in de Sont. Van Bantam 
naar India en via de Oostzee richting Peru, Bolivia en Ecuador. Dit boek 
gaat over zijn rol tijdens de verovering van de Zilvervloot (1628) onder 
Piet Hein (1577-1629), zijn verbeten strijd tegen kapers (1637-1638), zijn 
aandeel onder Maarten Harpertsz. Tromp (1598-1653) en andere span-
nende zaken.

Witte de With
Verguisd en onbegrepen

Graddy Boven

isbn 9789059114708 
€ 16,95

isbn 9789059114418
€ 16,95

2de druk van deze serie
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isbn 9789059118027
€ 18,95
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Eerder verschenen in deze biografiereeks

isbn 9789059116986
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isbn 9789461533746
€ 18,95
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De Krim staat volop in de belangstelling. Het gebied heeft grote emotionele betekenis voor Mos-
kou. Hoe dat komt, dat leert ons de geschiedenis van 1941 en 1942, toen het 11de leger van 
Von Manstein de Krim binnenviel en het beleg van Sebastopol begon. Het was het begin van een 
heroïsche verdediging van de stad door het Rode Leger. Dit boek vertelt ook het verhaal van de 
massale collaboratie van de Krim-Tataren en het bloed van de joden dat aan de handen kleeft van 
SS-officier Otto Ohlendorf en de Einsatzgruppe D.

geschiedenis

isbn 9789461535160

nur 680 

13.5 x 19 cm

178 pagina’s 

Paperback 

verschenen 

prijs € 12,50

Perry Pierik
Krim
Bestorming - belegering - verovering - bezetting 
en moord, 1941-1942
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De schouderepauletten van Paulus, hoe de Sovjet tankverliezen in 1945 
die van 1941 benaderden, hoe de Rode luchtmacht de gehele oor-
log door catastrofale verliezen leed, hoe Poolse zigeuners een zigeu-
nerstaat in het door Mussolini veroverde Abassinie wilden oprichten, hoe 
de partizanen profiteerden van de verliezen van het Rode Leger en 
hoe de Amerikanen 1 miljoen Duitsers in 1945 in het vizier hadden. Dit 
boek gaat over bijzondere onbekende en minder bekende feiten van 
de Tweede Wereldoorlog. Hierbij is zowel aandacht voor grote zaken, 
als voor klein menselijk leed. Ook de onbekende vredesinitiatieven van 
het Belgische en Nederlandse Koningshuis in augustus 1939 krijgen aan-
dacht.

De start van operatie ‘Barbarossa’ was het begin van een van de meest 
dramatische veldtochten uit de Wereldgeschiedenis. Twee titanen bots-
ten op elkaar. De zomer van 1941 was ronduit catastrofaal voor het 
Rode Leger. Toch hield men uiteindelijk stand. Over dit met bloed be-
taalde wonder gaat dit indringende boek, dat laat zien dat heroiek en 
terreur hand in hand gaan in het tegenhouden van de Duitse aanvallers 
voor de poorten van Moskou.

Het onbekende Reich
Minder bekende feiten van het Oostfront

Perry Pierik

Het Rode Leger wankelt
Ruslandveldtocht 1941-1942

Perry Pierik

geschiedenis
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Napoleon als heraut van de Heilige Geest: dat zegt zijn profeet die de historische feiten tegen het 
licht houdt van de voorzienigheid. Hij komt om de zweep te leggen over het hypocriete Engeland, 
dat zijn ziel aan de Mammon verkocht; het achterlijke Spanje, dat de Nieuwe Wereld onvoldoende 
heeft gekerstend; het schismatieke Rusland; het alleen in naam nog katolieke Oostenrijk; het 
Zweden van Judas Bernadotte. Bloys biograaf Maurice Bardèche zag in De ziel van Napoleon 
(1912) ‘niet alleen gedicht, een tijdloze legende maar een verbluffend, hallucinerend avontuur’. 
‘Pieter van der Meer de Walcheren viel voor zijn ‘weergaloze stijl’. In Vloekgezant, Léon Bloy 
contra Friedrich Nietzsche (2002) portretteerde Robert Lemm de ‘pelgrim van het Absolute’ als de 
verguisde oerkatholiek die de goddeloze ‘übermensch’ voor zijn bewonderaars kon bezweren.

De Ziel van Napoleon
vertaald door Robert Lemm

24
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Léon Bloy
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 isbn: 9789461530974
prijs: € 20,00

Waterloo herdenking 200 jaar



1933 maakte een einde aan een bijzondere culturele, literaire en historische ontwikkeling. Het 
fascisme kreeg definitief voet aan de grond en Europa begon de lange mars richting Tweede We-
reldoorlog. Het met veel elan ontpopte nieuwe culturele engagement uit de jaren twintig, waarin 
het blad Weltbühne een niet onbelangrijke rol speelde, kwam hiermee hardhandig aan z’n eind. 
Voor velen die betrokken waren geweest bij dit blad was het een spreekbuis, leerschool en soms 
eerste podium tot wereldsucces. Op de heröiek volgde de tragiek. Velen die hun naam aan het 
blad verbonden gingen ten onder in de oorlog of stapten zelf uit het leven. Wat bleef was ‘de 
goud omrande herinnering’ aan Weltbühne, dat ooit was opgericht door Siegfried Jacobsohn. Het 
huidige Bühne is natuurlijk geen kopie, zelfs geen eigentijdse variant.  Het is wel een ode en een on-
derstreping van het feit dat cultuur zijn weg moet vinden, ongeacht politiek of economisch klimaat. 
Daarom Bühne, ontstaan in tijd van crisis maar vol onverbeterlijke overtuiging dat het letterenland 
bouwt aan de eeuwigheid.

In dit nummer onder andere  Richard Ernest over de dagboeken van Jan Zábrana , Hans Dütting 
over Pablo Neruda, Margreet den Buurman over Thomas Mann en  Perry Pierik over Stefan Zweig 
en Jan Best de Vries over de zomer van 1959

Literatuur / cultuur
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In 2014 wordt uitbundig herdacht dat 25 jaar geleden de Muur is ge-
vallen. Maar het is een historische misvatting dat dit lustrum slechts een 
feest zou zijn. Marianne Vogels thriller ‘Gedeelde stad, geheelde stad’ 
onthult vanuit Oost-Berlijns perspectief het drama achter de Wende tot 
op heden. De geslechte Berlijnse Muur, zinnebeeld van het einde van de 
Koude Oorlog en de hereniging van Oost- en West-Europa, staat in de 
thriller voor bedrog en uitbuiting door het Westen, trauma’s en verloren 
idealen, alsmede pogingen om nieuwe wortels te slaan. 

Deze adembenemende Oost-West-geschiedenis ontvouwt zich als 
particulier onderzoekers Sofie Bank en Frits Arends de Amsterdamse 
adjunct-uitgever Max Dethmer moeten opsporen, die tijdens een werk-
bezoek in Berlijn is verdwenen. In het hotte en hippe Berlijn raken beide 
onderzoekers slaags met een zonderlinge Nina Hagen, neonazi’s en de 
ooit illustere Oost-Berlijnse uitgeverij Rosa. Onverbiddelijk worden Bank 
en Arends geconfronteerd met de lange schaduw van de val van de 
Muur. Iets daaraan is Max Dethmer fataal geworden.

Sofie Bank en Frits Arends, particulier onderzoekers van Recherchebu-
reau Brill, moeten naar Berlijn voor een merkwaardige zaak. Een Ne-
derlandse zakenvrouw wil met spoed de levensloop van haar Berlijnse 
oma achterhalen. Deze vrouw, Edith Feinhardt, overleed in de gouden 
jaren twintig. Zelden hebben Bank en Arends een moeilijker opdracht 
uitgevoerd. Hoe is Ediths leven verlopen? En op welke manier is zij ge-
storven?

In Berlijn worden Bank en Arends ondergedompeld in de roemruchte 
wereld van variété, cabaret, revues en nachtclubs. Zij ontdekken dat 
Edith meespeelde in de film De Blauwe Engel en een rivaal was van 
Marlene Dietrich. Maar ze worstelen niet alleen met intriges uit het ver-
leden, ze worden ook gedwarsboomd door personen in het hier en nu.  
Een rode draad in het verhaal is de Berlijnse boulevard waar Edith 
woonde: de Kurfürstendamm, het middelpunt van de bruisende jaren 
twintig.

Gedeelde stad, geheelde stad
Berlijnse thriller

2e druk

Marianne Vogel

In de schaduw van Marlene Dietrich
Berlijnse thriller

Marianne Vogel
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“Wat mij betreft is vast te stellen dat ik voor de jongen lang niet die tedere gevoelens opbreng als 
vanaf het eerste moment voor Lisa”, noteerde Thomas Mann op 21 april 1919 in zijn dagboek. 
Het was een tweede Paasdag waarin Michael of ‘Bibi’ werd geboren, het nakomertje in het gezin 
Mann, dat toen bestond uit zes kinderen. 

Thomas Mann maakte er in zijn dagboeken geen geheim van dat Erika en Elisabeth, ‘Medi’, zijn 
lievelingsdochters waren. Daartegenover was zijn relatie met Golo, Monika en Michael veel af-
standelijker. Alle Mann kinderen leden onder de druk van een opvoeding in een uitzonderlijk gezin, 
waarin hun beroemde vader het middelpunt vormde. Het ene kind echter meer dan het andere. 
Monika kon bijvoorbeeld pijnlijk ervaren hoe haar vader haar geen gehoor gaf. Voor Michael 
betekende de openbaarmaking van de dagboeken van zijn vader in 1975 een regelrechte schok. 
In sommige studies wordt beweerd dat zijn zelfmoord in 1977 hiermee te maken had. En Golo 
adopteerde als het ware een ander gezin om zich ergens geborgen te weten. 

Dit boek gaat over Thomas Mann als pater familias – doorbrak hij in zijn tijd een taboe, door 
openlijk toe te geven dat sommige van zijn kinderen hem minder sympathiek waren? De levens van 
Golo Mann, Monika en Michael komen hierbij uitvoerig aan de orde.
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Het sap van Wolfskers of Belladonna, afkomstig van een struik met don-
kere, zwarte bessen, is in minimale hoeveelheden geneeskrachtig. Vroe-
ger werd het sap gebruikt vanwege de kalmerende werking. 

Met een paar druppels Belladonna krijgen de ogen een wazige, 
vochtige glans doordat het sap een pupilverwijdend effect heeft. Dit 
was een schoonheidsideaal, waardoor men in vrouwenvertrekken Bella-
donna aan kon treffen. Schiet men echter uit met dit sap, dan is het do-
delijk. De zwarte bes van Wolfskers werd hierdoor ook wel ‘duivelsbes’, 
doodskers’ of ‘kwademansbes’ genoemd.

De verhalen in deze bundel draaien om de maat der dingen: de perso-
nages ontsporen omdat begeerte en hebzucht de overhand namen, of 
omdat goede bedoelingen ontaardden in een nachtmerrie. In Het laat-
ste optreden kan de gepensioneerde actrice Gonda de Roovere geen 
afscheid nemen. Haar performance loopt gruwelijk uit de hand. In De 
eretribune wordt een oude geschiedenis opgerakeld, met fatale gevol-
gen. Het verhaal In plaats van kaarten gaat over uit de hand gelopen 
pesterijtjes. 

Wolfskers
verhalen

Margreet den Buurman
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J. Bernlef, de waarnemer is een documentaire over een zeer veelzijdig auteur. Zijn bibliografie van 
rond de honderd titels vermeldt naast verhalen, romans en poëzie ook interviews, vertalingen, 
toneelstukken, pamfletten, beschouwingen en essays over onder andere literatuur, schilderkunst, 
fotografie, architectuur, film, onderwijs en uiteraard muziek, vooral de jazz.

Vergetelheid en het daarmee verbonden verdwijnen en sterven zijn belangrijke motieven in het 
werk van Bernlef (1937-2012). Leven als een proces van voortdurend vergeten, van geheugen-
verlies. 

Bernlefs romans spelen zich af op eilanden, in desolate duingebieden, in met sneeuw bedekte 
winterlandschappen waar de verschillen wegvallen omdat alles wit is. Het gebied waarin hij als 
schrijver opereerde noemde hij niet voor niets een ‘terrain vague’. Bij hem geen overweldigend 
theater, overrompelende effecten, of heldendom, maar aandacht voor het detail, kleinigheden die 
zich voordoen in grensgebieden, ‘in stegen en straatjes waar het wel eens gevaarlijk zou kunnen 
zijn’.

Hans Dütting volgde het werk en de loopbaan van deze belangrijke auteur al vanaf zijn pro-
zadebuut Onder de bomen (1963). Aan de hand van een enorme hoeveelheid documentatie geeft 
hij een beeld van Bernlefs bedoelingen en boeken, in zoverre dit mogelijk is. Hij laat in de eerste 
plaats Bernlef via fragmenten uit interviews zelf aan het woord. 

J. Bernlef, de waarnemer bevat ook een uitvoerige bibliografie en een overzicht van de persstem-
men door de jaren heen.
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Joop Mendel is onder de indruk van de eigenzinnige, maar succesvolle manier waarop zijn grootva-
der uit het niets een bloeiend bedrijf heeft weten op te bouwen. Aanvankelijk hoopt hij de onder-
neming in dezelfde traditie voort te kunnen zetten, maar mede-opvolgers dreigen het voortbestaan 
ervan ernstig in gevaar te brengen. Behalve het voor de ondergang behoeden van het familiebe-
drijf, blijkt hij voorbestemd om een opdracht te vervullen van een geheel andere aard...

De Zevende Golf staat model voor de huidige tijdsperiode waarin meer en meer aan het licht
komt hoe groot de omvang is en hoe immens de schade bij slachtoffers van hebzucht en seksueel 
misbruik. Meer dan ooit doen deze misstanden de mensheid verlangen naar een betere wereld on-
der leiding van een rechtvaardige, sterke leider. Het oude Mendel-geslacht blijkt nauw betrokken 
bij de voorbereiding van de komst van die leider.

In het boek komen thema’s aan de orde als Jodendom-christendom, vergeving, rentmeesterschap 
en eindtijd. Maar bovenal gaat de auteur op zoek naar de blinde vlek waardoor de mensheid een 
harmonieus leven, zo het oorspronkelijk bedoeld was, is misgelopen.

De zevende golf
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Albert Bontridder (1921) wordt beschouwd als een van de belangrijkste 
dichters van de naoorlogse literatuur in Vlaanderen. Na de overwegend 
neoklassieke jeugdpoëzie uit de late jaren dertig en veertig debuteerde 
Bontridder officieel met de afzonderlijk uitgegeven dichtbundels Poésie 
se brise (1951) en Hoog water (1951). Beide bundels zijn opgenomen in 
de reeks van het experimentele tijdschrift Tijd en Mens. Bontridder was 
met Louis Paul Boon, Tone Brulin, Ben Cami, Hugo Claus, Remy C. van de 
Kerckhove, Jan Walravens en Marcel Wauters een van de redacteurs 
van het literaire tijdschrift. Enkele gedichten die zijn gebundeld in Hoog 
water en uitgegeven in de reeks van Tijd en Mens, werden in het perio-
diek voorgepubliceerd.

Jan Walravens, medeoprichter van Tijd en Mens, beschouwde in het es-
say ‘Opstandigheid, verrukkelijke arend’ Albert Bontridder als de be-
langrijkste exponent van de Vlaamse Vijftigers en sprak in een brief 
over ‘de beste Vlaamse modernistische dichter’.

Een Amsterdams kinderleven in de jaren vijftig, verborgen achter hoge 
kloostermuren aan een gracht.

Marike van der Capelle is zes jaar, als zij daar naar het internaat wordt 
gebracht. Een besloten wereld, onder de gedegen en geduchte leiding 
van de zusters. Het levendige en sensibele kind probeert zo goed mo-
gelijk met de soms rigide regels om te gaan.

Wellicht zal menigeen zich herkennen in die voorbije wereld en hopelijk 
menigmaal glimlachen om Marike, het meisje dat ondanks alles, mede 
door deze kostschool een levenslange band met God kreeg.

De schrijfster spreekt in dit boek uit eigen ervaring. Haar jeugd blijkt 
een bron van inspiratie te zijn. Louise Leneman studeerde Nederlandse 
Taal en Letterkunde

isbn 9789461536136 | nur 300 
13 x 21 cm |ca. 248 pagina’s 
Paperback | oktober 2014 
prijs € 18,95

Tussen speelplaats en kapel
Kleine kroniek van een kindertijd in een kloosterinternaat

Louise Leneman

isbn 9789057181719 | nur 300
12 x 20 cm | ca. 96 pagina’s 

Paperback | verschenen
prijs € 12,95

Naakt als glas
De Tijd en Mens-poëzie van Albert Bontridder

Yves T’sjoen/ Els van Damme/ 
Liesbeth van melle
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Voelt ze iets? Nee, ze voelt niets. Wat is een mens meer dan een worm 
die in de aarde woelt? Maar er is wel een beeld dat opdoemt. Het 
bleke gezicht van een Joods meisje dat door een soldaat ruw een bus 
wordt ingesleurd. De jaren ’40 van de vorige eeuw. Een jonge vrouw zit 
klem tussen de raderen van de tijd. In haar buik groeit een kind waar-
van de verwekker niets wil weten. Net zo min als haar tirannieke broer 
die haar uit de ouderlijke woning heeft gezet. Pastoor en nonnen ont-
fermen zich over de aanstaande moeder, maar hun uitgestoken handen 
verwachten wel wat terug. De roman Duiveldans gaat over het maken 
van keuzes in een door oorlog getekend decennium, waarin vrije keuzes 
niet bestaan. Waarin elke vrije gedachte door kerk, gemeenschap en 
familie wordt vermorzeld. Waarin ook de Duitse bezetter groot en klein 
voor een keuze plaatst.

Duiveldans
Geurt Franzen

‘Dit boek is niet voor tere zieltjes. Zelden kwam er op de burelen van 
de uitgeverij zo’n schrijnend verhaal binnen. Verdrinken in angst gaat 
over een persoonlijke geschiedenis, een “Werdegang”, door een robuust 
leven, waar tegenslag en noodlot elkaar omarmden. De hoofdpersoon 
moest er zijn weg in vinden. Het is een leven getekend door ontbrekende 
ouders, die daardoor des te meer op de voorgrond stonden. “Ze zijn 
mij, ik ben hen”, concludeert Koen Lievens, in alweer het vierde boek van 
zijn hand. In zijn bekende korte pregnante stijl schetst hij zonder opsmuk 
zijn werkelijkheid: “Ze bestaan niet echt, maar ze voelen echt. Ze spoken 
door mijn geest en laten sporen na in mijn verloederde lichaam. Ze hel-
pen me en toch teisteren ze me. Ik ben soms niet mezelf, want zij nemen 
het roer over!” ‘Knap geschreven, beklemmend proza. Lievens op het 
toppen van zijn kunnen.’

Perry Pierik
(persoonlijke noot van de uitgever)

isbn 9789461535047 | nur 300 
13 x 21 cm | 106 pagina’s 
Paperback | verschenen
prijs € 14,95

Verdrinken in angst
Koen Lievens
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Bijna een halve eeuw stond Kees Geijtenbeek aan de leiding van het 
installatiebedrijf van zijn familie.

In de luwte van zijn pensioen tapt hij uit een heel ander vaatje. In 70 
boeiende columns weerspiegelt hij zijn leven dat hem in bijna alle we-
relddelen bracht. Maar ook zijn passie voor boeken en klassieke muziek 
passeren de revue.

We komen zowel Kurt Weill als Franz Schubert tegen. En zijn gezin 
natuurlijk en de familie waaruit hij voorkomt.

En een mooie ode aan ‘klaproosdag’ in Engeland! (na een uitstapje 
naar een gezellige Ierse pub). Een verrassend en verfrissend debuut, in 
mooi taalgebruik gestileerd.

isbn 9789461535672 | nur 300 
13 x 21 cm | ca. 220 pagina’s 
Paperback | november 2014 
prijs € 17,95

Hersenspinsels
Impressies en belevenissen

Kees Geijtenbeek

Dit is het avontuurlijke levensverhaal van een 17-jarig Nederlands meisje 
dat verliefd werd op een Duitse soldaat. Eind oktober 1944 vluchtte zij 
naar Duitsland, omdat haar boze vader haar voor dreigend ‘kaalknip-
pen’ had gewaarschuwd. Zij beschrijft haar reis en haar Duitse avontuur. 
Op een dag zag zij samen met haar collega’s, nog onverwacht, de 
Amerikanen in allerlei oorlogstuig, vrachtwagens en jeeps zegevierend 
het land binnen rijden.

Opgewekte soldaten voorzien haar van de in Duitsland lang vergeten 
chocolade, koffie en Palmolive zeep, waarmee zij de aanvankelijk on-
genaakbare Schwestern in konden palmen. En hoe verrassend werd Eli-
sabeth, net 18 jaar, tot slot een innemende, betrouwbare medewerkster 
bij de UNRRA, een organisatie van de Verenigde Naties, die in Duitsland 
de al dan niet verplicht werkende buitenlanders naar hun vaderland 
repatrieerde. 

isbn 9789461535177 | nur 680 
13 x 21 cm | 242 pagina’s 

Paperback | verschenen
prijs € 18,95

Treinreis door het verleden
Lisa Lesaar
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Het Imhotep Protocol en de tekenen van eeuwigheid brengt je aan het 
hof van farao Amenhotep III. Naar het jaar 30 van zijn regeerperiode, 
waarin zijn vertrouweling wijsgeer Amenhotep zoon van Hapoe, de op-
dracht krijgt zijn farao de rite van de wedergeboorte te laten onder-
gaan. Alleen kan de uitvoering van dit ritueel niet beperkt blijven tot 
een symbolische daad. Een eeuwenoud protocol vereist een werkelijke 
verrijzenis uit de dood.
 
In het heden raakt egyptoloog Eric Prinssen geïntrigeerd door het verhaal 
van een jonge vrouw. De beelden die aanhoudend in haar dromen terug-
keren en die zij opgetekend heeft in 22 schetsen vol magische cirkels en 
oude symboliek, vormen een mysterie dat haar leven ingrijpend is gaan 
beheersen. Kort daarop wacht Prinssen de confrontatie waarbij het feno-
meen van de zielsuittreding zich in volle intensiteit aan hem manifesteert. 
De verhaallijnen in dit boek zijn gebaseerd op getuigenissen over  bijna-
doodervaringen (BDE), gedeelde-doodervaringen (GDE), levensschouw,  
uittredingen en de ontmoetingen met het Lichtwezen, waarin de gelovige 
mens  het bestaan van God herkent.

isbn 9789461535184 | nur 300 
15 x 23 cm | ca. 486 pagina’s 

Paperback | augustus 2014 
prijs € 24,50

Het Imhotep protocol
en de tekenen van eeuwigheid

John de Gelder

Deze erotische roman is gebaseerd op ware gebeurtenissen ontleend 
aan  het dossier van een psycholoog, de broer van de auteur, arts, 
die dit boek onder pseudoniem publiceert. Het betreft de erotische 
aantrekking tussen broer en zus die sprekend op elkaar lijken (bijna 
identiek DNA) en daardoor gehandicapt zijn door een ‘stille kracht’, 
GSA (genetic sexual attraction), die pas in 1995 door de wetenschap 
ontdekt is. De strijd tussen ‘goed en kwaad’, moreel fatsoen en ontucht, 
is het gevolg van een complot van haar broer en haar echtgenoot om 
Iris, qua karakter square en door en door ‘fatsoenlijk’, tot onoorbaar 
gedrag  te verleiden. Een familiedrama met onverwachte gevolgen…

Honderd tinten rood
Genetisch seksuele aantrekking

Robert Vermeer
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De lichten schenen met een scherpe helderheid, de mensen bewogen zich 
fragmentarisch in een omgeving die voortdurend veranderde als waterverf 
op een glazen plaat.

Een glans van paranoia is het liefdesverhaal van Jeannette en Lande. 
Doch Lande kan de liefde niet aan. In zijn gedachten wordt ze alles-
overheersend. 

Een glans van paranoia
Gerrit Sangers

In mijn huis leeft een redenaar en in duizenden lettergrepen vertelt hij met 
toonloze stem nauwelijks hoorbaar en onbegrepen wie ik werkelijk ben 

Helen Draegkragt gaat over een meisje, een vrouw die de wereld voor
de dichter opent en hem daarbij onderdompelt in de hel. Doch tevens 
geeft zij hem de draagkracht dit alles te doorstaan. Op weg naar het 
onvermijdelijke einde, de dood.

isbn 9789461535030 | nur 306
12.5 x 20 cm | 50 pagina’s 

Paperback | verschenen
prijs € 9,95

Helen Draegkragt
Gedichten

Gerrit Sangers
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Fenna is zeven jaar en woont vlak naast een kinderboerderij die haar 
moeder ooit gekocht heeft. Samen verzorgen ze elke dag de dieren. Als 
Fenna een keer boodschappen moet doen in de supermarkt verschijnt 
er een jongen die erg vervelend is en Fenna plaagt. Overal duikt hij op. 
Wat wil die irritante jongen van haar? Op een dag denkt Fenna hem 
te horen op de kinderboerderij. Ze rent de schuur uit waar alle dieren 
zitten. Ze zal hem wel eens een lesje leren. Buiten gekomen is er geen 
jongen te zien. In de haast heeft ze de schuurdeur open gelaten en Flip 
haar lievelingskonijn ontsnapt. Er begint voor Fenna een spannend avon-
tuur als ze Flip gaat zoeken. Is die jongen echt zo vervelend? Ook nu 
duikt hij weer op.

isbn 9789461535498 | nur 300 
13 x 21 cm | 162 pagina’s 

Paperback | verschenen
prijs € 17,95

Op een dag verdween ze plotseling uit zijn leven. Geen bericht. Geen 
mededeling. Helemaal niets. 

Voor Alessio, die met een gebroken hart achterbleef, was haar ver-
dwijning een compleet raadsel.

Na jaren gescheiden te hebben geleefd, keert Christa weer terug 
naar Vasto. Ze realiseert zich dat het weglopen niets aan de liefde, die 
ze voor Alessio voelt, heeft kunnen veranderen.
 
De bijzondere liefde tussen Alessio en Christa, in een maatschap-
pij waarin hebzucht en eigenbelang de boventoon voeren, is de rode 
draad in het verhaal van Vedat Gök.
 
Vedat groeide op in Zaandam, waar hij nog steeds woonachtig is. Na 
De Ommekeer is De verloren strijders zijn tweede roman.  

De verloren strijders
Vedat Gök

Konijn Flip neemt de benen
Nancy de Heer
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De taal van het water is de tweede verhalenbundel van Robbert Jan 
Swiers. De onderwerpen lopen uiteen van verontrustende verhalen als In 
den Olifant en Karin Floch en de onopgeloste zaak tot Sterfbed en Micky 
wil vliegen, die getuigen van de emoties die Het Leven met zich mee 
kan brengen. Behoorden de verhalen in de vorige bundel Een kwestie 
van schaal nog tot verschillende genres, in deze bundel kiest Swiers in 
hoofdzaak voor de huidige tijd. Een enkele keer maakt hij uitstapjes 
naar het verleden. Zo worden twee familiegeschiedenissen hier voor het 
eerst gepubliceerd onder de titels Zoon en Dysenterie en komt het oude 
Egypte voorbij in de verhalen De zonneboot en Ita, Toezichthouder op de 
Muziek van het Grote Huis. De verhalen zijn allemaal verrassend in hun 
onderwerpkeuze, beschrijving en plot. 

De taal van het water 
Verhalenbundel

Robbert Jan Swiers

isbn 9789461531155 | nur 300 
13.5 x 21.5 cm | 200 pagina’s 

Paperback | verschenen
prijs € 19,95

Het boek, De Hel van Henri Barbusse, werd met heftige kritieken gege-
seld. Barbusse was toen een dertiger die zich begaf in de kringen rond 
Catulle Mendes, Tristan Bernard, Jules Renard en Octave Mirbeau. 

In 1907 trekt hij zich terug op een eenzame hotelkamer in een buiten-
wijk van Parijs. Door een geheimzinnig gat in de muur kan hij ongemerkt 
de kamer naast de zijne bekijken. Het is een komen en gaan van mensen: 
met elkaar discussiërende priesters, artsen en zakenlieden maar voor 
alles toch mannen die het obscure geluk zoeken bij de vrouwen. Henri 
Barbusse schiep er De Hel. Hij liet de mensen zien in hun schijnbaar vol-
strekte eenzaamheid. In de hotelkamer ontvouwt zich hun behoefte aan 
waarachtige, hevige liefde, aan hun in wezen vulgaire gegrepenheid 
door een lyriek die hen even tot een gelukkig kind maakt. Dat even vol-
trekt zich in de liefdesexplosie die ook kan voortkomen uit opgekropte 
haat en rancune. De eeuwige voyeur ziet door zijn verborgen gat de 
werkelijkheid. Het is een hel waarin Job heerst zonder God. Het is een 
obscene, obscure provocatie.

De Hel
2e druk

Henri Barbusse
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Tijdens de Nationale Dodenherdenking op de Dam verbreekt een ver-
warde man de twee minuten stilte met een ijseljke kreet. Er ontstaat 
paniek en de massa aanwezigen komt in beweging. Iedereen probeert 
zijn eigen hachje te redden. Daaronder de Koninklijke familie. De dam-
schreeuwer wordt onmiddellijk overmeesterd en gearresteerd. Hij groeit 
uit tot nationale zondebok; het hele land valt over hem heen. 

Behalve Martin Robben, tv-deskundige en letterkundige. Hij schrijft 
een opiniestuk in de Volkskrant waarin hij het opneemt voor de dam-
schreeuwer, die immers ongewapend was en geen enkel gevaar vormde. 
Robben stelt dat de groep het gevaar veroorzaakte. Nu wordt ook hij 
een paria en slachtoffer van bedreigingen. Maar hij steunt de dam-
schreeuwer tot in de rechtszaal.

Een schreeuw op de Dam is een boek waarin werkelijkheid en fictie 
verweven zijn. Het stelt vragen over groepsgedrag, angst voor terro-
risme, de oprechtheid van het herdenken en over het individu in onze 
geseculariseerde samenleving.

Een schreeuw op de Dam
Reindert Brongers

“Door de boomtoppen heen ontwaart ze de door de voormiddagzon tot 
schitteren gebrachte Bosbaan. Bijna iedereen in de zaal zit te kuchen en 
te schuifelen. Dat komt waarschijnlijk doordat de blonde vrouw voort-
durend achter hen heen en weer blijft lopen. Halverwege de test wordt 
ze door een onberispelijk geklede man en een al even onberispelijk ge-
kapte vrouw de zaal uitgeroepen. In een klein kamertje vragen ze haar 
het hemd van het lijf…”

Een jonge sportieve vrouw gaat na haar studie naar het buitenland om 
levenservaring op te doen. Twee jaar later komt ze thuis in een totaal 
veranderde omgeving. Om de teleurstelling en eenzaamheid te ont-
vluchten gaat ze solliciteren bij een Nederlandse Luchtvaartmaatschap-
pij. Lukt het haar zich staande te houden in een wereld die ze niet kent 
en kan ze het gevoel van eenzaamheid overwinnen? 

In deze  fictieve roman vertelt de schrijfster boeiend en inlevend over 
het avontuurlijke, grillige en dualistische bestaan dat het leven van een 
Cabin Attendant kenmerkt.

isbn 9789461535559  | nur 300 
13 x 21 cm | ca. 218 pagina’s 
Paperback | september 2014 
prijs € 17,95

Kijk daar loopt een stewardess
Caroline Nelissen
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Een kloeke dichtbundel die verschijnt ter gelegenheid van het vijfenveer-
tig jaar auteurschap van dichter, biograaf, prozaïst, essayist en vertaler 
Hans Dütting. In zijn gedichten sleept Dütting zijn lezers mee door poë-
tisch China en Japan, de Argentijnse wereld van de tango en door de 
oosterse filosofie. Zonder zweverig te worden gebruikt hij zen om poëzie 
te kunnen schrijven.

isbn 9789461535337 | nur 306 
12,5 x 20 cm | 148 pagina’s 
Paperback | verschenen 
prijs € 14,95

De dingen bij de juiste naam noemen
Hans Dütting

Nelson Mandela zaaide in de harten van alle Zuid-Afrikanen het won-
der van de hoop: hoop op menselijkheid, hoop op geluk, hoop op de 
onvoorwaardelijke aanraking van mensenhanden in velerlei kleuren. Zijn 
boodschap “My Suid-Africa” is geworteld in iedere Zuid-Afrikaan.

De gedichten in deze bundel zijn geschreven in een toegankelijke taal, 
in de taal die Nelson Mandela ook hanteerde: de taal van het volk. Ze 
zijn geschreven als epische poëzie. Het verhaal neemt immers een be-
langrijke plaats in.

Inherent aan de droom van Nelson Mandela draagt ieder gedicht als 
titel “My Suid-Africa”, hem daarmee de eer bewijzend die hem ten volle 
toekomt.

Madiba, dank je wel.

isbn 9789461535313 | nur 306 
12 x 20 cm | 126 pagina’s 

Paperback | verschenen
prijs € 9,95

Nelson Mandela: “My Suid-Afrika”
De heiligverklaring van Tata Madiba

Dan J.C.G. Lumey
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isbn 9789461535504 | nur 300 
13 x 21 cm | 342 pagina’s 
Paperback | verschenen 
prijs € 19,95

In het Westen heerst de misvatting dat Israël gehaat zou zijn bij alle 
omliggende landen. Het is nagenoeg onbekend dat dit niet opgaat voor 
de bewoners van Koerdistan, de Koerden. Die zien in de Joden en de 
staat Israël een navolgenswaardig voorbeeld, niet alleen hoe een volk 
uit diep lijden kan komen tot de uitroeping van een eigen nationale 
staat, maar ook tot een staat met een democratisch bestel. Want dit 
laatste is wat de Koerden nastreven en ook verwezenlijken zodra zij een 
autonome status hebben verworven. De bevolking van Iraaks Koerdistan 
leeft in een democratie met een voor alle burgers geldende rechtsorde, 
iets wat van de Koerden in Iran, Syrië en Turkije bepaald niet kan wor-
den gezegd. Deze worden, net als nog niet zo lang geleden de Joden 
in Europa, in deze landen vervolgd en gedood met als enige reden dat 
zij Koerden zijn. De Koerden willen, in navolging van Israël, een vrije 
en democratische staat. De lijdensweg van de Koerden heeft al te lang 
geduurd. Het verdriet van Koerdistan eindigt met de laatste woorden 
van het Koerdische volkslied: ‘Koerden leven, Koerden leven. Hun vlag 
zal nooit vallen’. Koerdistan vrij!

Jan Best de Vries

Het kan je zomaar overkomen. Je denkt dat je een nekhernia hebt en 
leert dat je hart zoveel meer is dan een kloppend orgaan. Toevallige 
gebeurtenissen en navrante ervaringen wisselen elkaar af in schilder-
achtige scènes, herinneringen, dromen, storm en berusting, en in de vast-
beradenheid van een vrouw om het leven in eigen hand te nemen. Zon-
der fiets kom je nergens. Wat je zegt, ben je zelf. In een kettingreactie 
bevrijdt Gemma Edelsteen zich van een stuurloze, onbedoelde kwelling 
en de gaten die deze heeft geslagen. Ogenschijnlijk verandert er wei-
nig, maar aan het eind van de rit voelt het heel anders.

isbn 9789461535740 | nur 300 
13 x 21 cm | 102 pagina’s 

Paperback | verschenen 
prijs € 14,45

16 versie 61
Marja Pinckaers

Het verdriet van Koerdistan
Maria E. Luten & Azad Kardoi
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Liza Daen is taalkundige en bestudeerde daarnaast lange tijd filosofie 
met de vraag hoe de hedendaagse geïsoleerde en eenzame mens het 
contact met zichzelf en de wereld kan herstellen. Na een lange asceti-
sche periode vertaalde zij haar innerlijke zoektocht naar een erotische 
reis en vond daarin nieuwe antwoorden. In zekere zin is “De Lustkronie-
ken” haar persoonlijke verslag van die reis, geïnspireerd door ontmoe-
tingen, vergezichten, en nieuwsgierigheid die iedere reiziger kent.  

Liza Daen inspireert, schrijft en blogt over essentiële levensonderwer-
pen. Ze doet dit vanuit verrassende invalshoeken en duidt samenhang 
in zaken die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben. Zware 
thema’s, duistere fantasieën en taboes maakt zij hiermee toegankelijk, 
begrijpelijk en herkenbaar. In al haar werk staat Levenslust centraal, 
waarbij het contact tussen ontheemde mensen met alle vormen van lust 
wordt hersteld.

“De Lustkronieken” neemt de lezer mee naar de beleving van onbekend 
erotisch genot en fantasie.

Schrijven zoals Mark Rothko schilderde. Of zoals Jan Snijder nu nog 
schildert. Of zoals Machinefabriek of Eliane Radique muziek maken. 
Melk druppen is de minimalistische, sobere compositie van verzen, die 
haar oorsprong vindt in het lege midden, in de eenvoud van de slaap-
vluchten van meeuwen. Het is de tijdeloosheid van de verstilling dauw-
zwaar neergevallen in deze bijzondere bundel. Fragmenten uit het land 
tussen de meren en nabij de zee. Ergens klinkt er muziek. Voorgoed de 
muziek. Het woord in haar verdronken.

Jan Kleefstra (1964) is dichter en geboren in Akkrum. Hij is vooral 
bekend van de samenwerking met zijn broer Romke Kleefstra. Samen 
verspreiden zij Friestalige poëzie met verstild geïmproviseerde muziek 
over de hele wereld via muziekreleases, film, beeldende kunst en live 
optredens. In de schitterende bundel Melk druppen vindt u een weerslag 
van zijn Nederlandstalig werk.

isbn 9789461535924 | nur 306
12 x 20 cm |ca. 102 pagina’s 
Paperback | oktober 2014 
prijs € 12,95

isbn 9789461535566 | nur 300 
13 x 21 cm | 216 pagina’s 

Paperback | verschenen
prijs € 17,95

Melk druppen
Jan Kleefstra

De Lustkronieken
Liza Daen
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isbn 9789461535757 | nur 300 
13 x 21 cm | ca. 220 pagina’s 
Paperback | september 2014 

prijs € 18,95

isbn 9789461535931| nur 300/305
13 x 21 cm | ca. 350 pagina’s 
Paperback | oktober 2014 
prijs € 16,95

Wie zijn het, de commissarissen en bestuurders van onze multinationals? 
Wat drijft hen? Wat speelt zich af in de board room? Achter de scher-
men? Thuis? In de slaapkamer? Er zijn de afgelopen jaren een aantal 
non-fictie boeken over ‘board room dynamics’ verschenen. De Benoe-
ming, geschreven door een auteur die meer dan drie decennia juridische 
topposities in het internationale bedrijfsleven heeft bekleed, is fictie. 
Het beschrijft de 48 uur die voorafgaan aan de benoeming van Emiel 
Aandeweg als CEO van de multinational Royal Global Health Foods NV. 
Gooien schandalen roet in het eten? De lijn tussen succes en mislukking, 
roem en verguizing van onze Captains of Industry is dun. De multinati-
onal, het verhaal en de personen zijn verzonnen. Maar, in de woorden 
van Jos Streppel, Voorzitter van de Raad van Commissarissen van KPN 
en voormalig Voorzitter van de Monitoring Commissie Corporate Gover-
nance: ‘Het zou zo maar kunnen gebeuren’’.

De voorgeschiedenis en de omstandigheden waarin België door het 
Duitse leger werd overrompeld, zijn bekend; 4 augustus 1914 viel het 
Duitse leger België binnen, op die dag begon de Eerste Wereldoorlog. 
De gebeurtenissen aan het IJzerfront hebben hun plaats in de geschied-
schrijving. Op een enkele uitzondering na, vind je in de historie niets 
terug over wat er zich afspeelde aan de Belgisch-Nederlandse grens 
rond de elektrische draadversperring die in 1915 werd geplaatst om 
vluchten naar het neutrale Nederland te voorkomen. Dit romandebuut 
schetst een beeld van het dagelijkse leven van een jonge vrouw rond de 
dodendraad, waar families abrupt werden gescheiden en smokkel, ver-
raad en opportunisme de menselijke verhoudingen tekenden. 

Van porselein
Marjan Lammens-de Caluwé

De Benoeming
Een Boardroom Roman

René van Rooij



De dames Fokkens, beter bekend als de Ouwehoeren, zijn inmiddels een begrip geworden, zowel 
in ons land als internationaal.  Uit de vorige bundels zijn we al in aanraking gekomen met ‘Leipe 
Loetje Duimelot’, ‘de tuinkabouter’ en andere spannende details uit de peeskamer. Ook nu gaan 
de dames weer helemaal los en wordt de lezer ingewijd in de geheimen van Nederlands be-
kendste buurt; het Red Light District.  In deze bundel vertellen ze openhartig  over ‘de bonbonvre-
ter’,’Pimmetje de hardloper’, ‘de wipper’, de ‘bekakte flapdrol’ en ‘vier balle gluure op de walle’.
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erotica

isbn 9789461535542

nur 740

13 x 21 cm

ca. 208 pagina’s 

Paperback 

verschenen 

prijs € 14,95

Ouwehoeren op de Wallen
Martine en Louise Fokkens
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isbn 9789461535535 | nur 740 
13 x 21 cm | 208 pagina’s 
Paperback | verschenen
prijs € 14,95

isbn 9789461535528| nur 740 
13 x 21 cm | 210 pagina’s 

Paperback | verschenen
prijs € 14,95

Na vijftig jaar werken op de Wallen schrijven de tweelingzussen Louise 
en Martine Fokkens (71) hun hilarische avonturen op. De Damens Fok-
kens openen de gordijnen van de peeskamer en vertellen recht voor zijn 
raap en vol smeuïge details over ‘Keesje en Tante Miep’, ‘De Tuinkabou-
ter’ en ‘Leipe Loetje Duimelot’. Louise en Martine zijn sterke, optimistische 
en humoristische vrouwen. Ondanks tegenslagen hebben ze het vijftig 
jaar volgehouden in de rauwe prostitutiewereld en worden ze terecht 
gezien als de koninginnen van de Wallen. Ze hebben op veel plekken 
in Amsterdam gewerkt, alles gezien en meegemaakt en nemen je mee 
in de wereld van de betaalde liefde: de wereld van Frits en zijn houten
poot, van een triootje met twee klanten, van de sjieke meneer en de 
gewichtheffer met z’n brede zadel.

Overal zijn ze inmiddels bekend, de dames Fokkens, beter bekend als 
de Ouwehoeren. In Ouwehoeren op reis nemen ze de lezers mee langs 
de intiemste plekjes van de Amsterdamse Wallen maar gaan ze ook 
op stap naar buitenlandse hot spots; Parijs, Londen, Berlijn, Israel, De-
nemarken en Venetie. Natuurlijk wordt ook Tirol niet overgeslagen. De 
Ouwehoeren gaan internationaal!
 
‘Ik wil nog een truc horen’ -Matthijs van Nieuwkerk

‘Ik heb het boek in een ruk uitgelezen’ -Carlo Boszhard

Ouwehoeren
Verhalen uit de peeskamer

Martine en Louise Fokkens

Ouwehoeren op reis
Martine en Louise Fokkens
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Echo’s uit 

Rio de Janeiro

Hans Veltmeijer

aspekt

Onder familie, bandieten, 
gelovigen en voetballers

Echo’s uit Rio de Janeiro
Onder familie, bandieten, gelovigen en voetballers

Rio de Janeiro is weer populair. Bij toeristen, media en investeerders.  De stad is opgekrabbeld uit 
een hardnekkige geweldsspiraal nadat de autoriteiten de favela’s heroverden op de drugskartels. 
Angst, cynisme en passiviteit maakten plaats voor hoop, zelfverzekerdheid en ondernemingslust. De 
vrede in de sloppen is echter wel broos en sociale onrust ligt altijd op de loer.

De plotselinge daadkracht had natuurlijk te maken met de toewijzing van het WK voetbal en de 
Olympische Spelen. De ‘pacificatie’ hoort ook bij de huidige status van Brazilië, als economische 
reus die nu echt is ontwaakt en zo graag bij ‘de eerste wereld’ wil horen. 

Dankzij het sociaal-liberale beleid profiteren ook de armen mee. Zij naderen vanaf de berg het 
asfalt van de middenklasse. 

Ondertussen klinken de echo’s uit het prille slavernijverleden nog overal door in de samenleving.  
Journalist en antropoloog Hans Veltmeijer beschrijft zijn belevenissen sinds 1992 tussen schoonfa-
milie, bandieten, gelovigen en voetballers. Tragedies, triomfen, absurditeit en zelfspot. Het boek 
neemt de lezer mee in de levens van de gewone cariocas en toont ook hoe Brazilië zich dankzij drie 
standvastige presidenten geleidelijk ontwikkelt tot een stabiele wereldmacht. 

maatschapij

isbn 9789461535764

nur 232 

13 x 21 cm

ca. 248 pagina’s 

Paperback 

oktober 2014 

prijs € 18,95

Hans Veltmeijer



Jaarlijks bereiken ruim 200.000 Nederlanders de AOW-leeftijd. Zij worden geconfronteerd met 
belangrijke veranderingen van het inkomen. Zij zoeken veelal een andere invulling voor de hun be-
schikbare tijd en hebben door hun leeftijd recht op nationale- en regionale voorzieningen. Kortom 
een veelheid van onderwerpen die voor de meeste pensionado’s totaal nieuw zijn. 

Dit boek zal voor de nieuwe pensionado’s een handleiding zijn! Een vraagbaak voor de vele 
nieuwe zaken waar zij ongetwijfeld mee te maken krijgen. 

De onderwerpen die aan de orde komen variëren van AOW en pensioen tot belastingen en 
van tips voor invulling van vrije tijd tot informatie over doorwerken. In het laatste hoofdstuk wordt 
per gemeente aandacht besteed aan informatie voor 65-plussers en de voor hen beschikbare 
voorzieningen.

Pensioen! Hoe nu verder?
Alles wat een pesionado moet weten
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Cor Both
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isbn 9789461535788 | nur 773 
13.5 x 21.5 cm | ca. 248 pagina’s 
Paperback | november 2014 
prijs € 18,95

isbn 9789461535771 | nur 728 
13 x 21 cm | ca. 248 pagina’s 
Paperback | november 2014 

prijs € 18,95

Op zoek naar het 
Vierde Huis

Kurt van Es

aspekt

Het verhaal achter mijn adoptie

Steven Sonneveld

LibanonZoektocht

aspekt

Geadopteerd
zonder identiteit

Adoptie

Het moest een wending worden in zijn leven en dat werd het ook, maar 
heel anders dan hij had gedacht. Jeroen Keizer komt in een turbulent 
jaar terecht, dat hem op vele lagen confronteert met zijn eeuwige zoek-
tocht naar verbinding en naar zichzelf. ‘Op zoek naar het Vierde Huis’ 
beschrijft indringend hoe inzichten uit de psychologie, astrologie en spi-
rituele stromingen hem ook op latere leeftijd zowel helpen als telkens 
weer voor vragen plaatsen. Hoe kan een kerkganger zich vastklampen 
aan een dogma en de hedonist die hem voorbijloopt, schamperen op 
iemand die een zin zoekt in het leven? Hij begrijpt ze geen van beiden. 
Ergens tussen die twee zoekt hij zijn waarheid, klein en groot, in relaties 
en in zichzelf, dichtbij en ver weg in zijn geliefde Italië. Jeroen probeert 
het allemaal van zich af te schrijven, hij is immers schrijver. Alles komt 
daardoor nog sterker op hem af en het leven gaat intussen gewoon 
door.

Hoe ga je om met de mededeling als je voor het eerst hoort dat je ge-
adopteerd bent? Hoe emotioneel is een zoektocht? Wat doet het met je 
als je telefonisch bedreigd wordt, omdat je mogelijk dicht bij bepaalde 
antwoorden bent? En hoe reageer je als je hoort dat je misschien je bio-
logische familie hebt teruggevonden? Openhartig beschrijft Sonneveld 
de antwoorden op onder andere deze vragen.

Sonneveld is een van de weinige Libanees geadopteerden die alles op 
alles zet om zijn biologische familie te vinden en de waarheid omtrent 
zijn adoptie aan het licht te brengen. Maar tijdens zijn zoektocht heeft 
de auteur te maken met duistere praktijken. In Geadopteerd zonder 
identiteit - het verhaal achter mijn adoptie, schetst hij de bevindingen 
van zijn zoektocht. De auteur gaf de hoop nooit op en vecht zich nog 
altijd een weg naar buiten, naar een leven met identiteit.

Geadopteerd zonder identiteit
Het verhaal achter mijn adoptie

Steven Sonneveld

Op zoek naar het Vierde Huis
Kurt van Es
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isbn 9789461534026 | nur 130 
15 x 23 cm | 270 pagina’s 
Paperback | november 2014 
prijs € 19,95

Het fenomeen scheiden of iets zachter uitgedrukt, maar net zo erg: het 
uit elkaar gaan, heeft in de laatste decennia epidemische vormen aan- 
genomen. 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 ge-
weld 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.

isbn 9789057184031 | nur 440/441 
24 x 20 cm |132 pagina’s 

Paperback | verschenen
prijs € 22,50

Vijf jaar geleden werd het eerste Cookbook voorgesteld aan het grote 
publiek. Het was meteen het eerste Cookbook door en voor studenten en 
personeel van de Universiteit Antwerpen.

Ondertussen werden er vijf thematische Cookbooks uitgebracht. Ge-
rechten met een geringe ecologische voetafdruk, mediterrane gerech-
ten, koken met afrodisiaca, Antwerpse gerechten en slow food kwamen 
aan bod.

Voor dit Cookbook selecteerde de Cookbook-redactie een 40-tal re-
cepten uit al de heerlijke inzendingen van de vorige jaren en vulde ze 
aan met een 10-tal nieuwe recepten op basis van ‘vergeten groenten’.

Het resultaat is dit mooie en praktische kookboek, waarin Aaron De 
Ceuster, chef van de Universiteitsclub Antwerpen, stap voor stap uitlegt 
hoe zo’n gerecht wordt gepresenteerd.

Vincent Jauniaux stond in voor de beelden.
Natacha Hoevenaegel zorgde voor de vormgeving.
De Provincie Antwerpen, Universiteit Antwerpen en AP Hogeschool 

Antwerpen maakten het mogelijk om dit boek te realiseren.

Cookbook

Alain Verschoren, Inga Verhaert, 
Bruno De Loght

De scheiding-epidemie en 
Bijbelse heelheid
Over huwelijken in verstand en in boosheid

Sietse H. W. Werkman



maatschapij

isbn 9789461535795 | nur 740 
13 x 21 cm | ca. 278 pagina’s 

Paperback | oktober 2014 
prijs € 17,95

isbn 9789461535801 | nur 700
11.5 x 17 cm | ca. 280 pagina’s 
Paperback | november 2014 
prijs € 19,95

maatschapij

52

Jan Gerrit Woelderink is een van de meest interessante theologische 
denkers van Nederland. Vanwege zijn originele zienswijzen en  verfris-
sende bijdragen aan het debat rond de verbondstheologie eerde de 
Universiteit van Utrecht hem met een eredoctoraat. De geschriften van 
deze beslist onderbelichte theoloog blinken nog altijd uit door scherp-
zinnigheid en intellectuele diepgang. In 1951 baarde hij opzien met zijn 
kritiek op de Dordtse Leerregels. Sindsdien is de discussie rond de man 
en zijn werk nooit helemaal weggeweest. Woelderink werd geboren in 
1986 en overleed  in 1956 in Doorn en werd begraven in Ouderkerk 
aan den IJssel.  Zijn boeken en geschriften zijn lang niet altijd meer 
verkrijgbaar zodat Aspekt besloten heeft zijn De rechtvaardiging uit het 
geloof alleen opnieuw als bronboek uit te brengen, de thematiek van 
zijn publicaties zijn nog steeds verrassend actueel.  De afgelopen jaren 
is een groeiende belangstelling rond Woelderink en zijn werk waar-
neembaar.

aspekt

door
J.G. Woelderink

BBron
oek

De rechtvaardiging 
uit het Geloof alleen De rechtvaardiging uit het Geloof alleen

Bronboek

J.G. Woelderink

A S P E K T

Justine Mol

over volharding, liefde en mens blijven

De gestolen jaren 
van Henk Haalboom

Sommige dingen zijn zo bizar en pijnlijk dat niemand ze hoopt mee te 
maken. Justine Mol schreef een intrigerend en boeiend docudrama dat 
meer is dan een liefdesverhaal. Zij laat zien dat iemands leven in een 
drama verandert op het moment dat rechters niet goed opletten. 

In januari 2002 wordt Henk Haalboom opgepakt omdat hij verdacht 
wordt van de moord op Pim Overzier. Na een lang proces wordt hij 
veroordeeld tot 20 jaar gevangenis. Maar is Henk wel verantwoordelijk 
voor de dood van Pim en is het wel een moord?

In 2006 begint Justine Mol hem te bezoeken als vrijwilliger van Hu-
manitas. Henk en Justine worden elkaars maatjes door dikke muren en 
dunne telefoonlijnen. Duidelijk wordt wie Henk is, wat hij meemaakt in 
de gevangenis en hoe hij overleeft zonder zijn integriteit en innerlijke 
vrijheid te verliezen. Justine laat ook zien hoe advocaten Knoops en 
Acda werken aan een nieuw proces om de ware toedracht boven water 
te krijgen. Krijgt Henk de kans dit drama achter zich te laten en een 
liefdevol leven te gaan leiden waarin gerechtigheid een plaats heeft 
gevonden? 

De gestolen jaren van Henk Haalboom
Over volharding, liefde en mens blijven

Justine Mol
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De theoloog Herman Bavinck werd vooral bekend vanwege zijn vier-
delige Gereformeerde Dogmatiek waarvan het eerste deel verscheen 
in 1895. De Bijbelse leer vanuit gereformeerd perspectief stond hier-
bij centraal. Maar zijn werk omvatte een vele breder oeuvre. Bavinck 
stond ook altijd zeer open voor de mening van anderen en hoorde naast 
Abraham Kuyper tot de gezicht bepalende theologen uit zijn tijd. Iedere 
Nederlandse theoloog kent zijn werk. Kern bleef “De zekerheid des ge-
loofs”, een boekje dat zich voor een uitstekende kennismaking leent om 
vertrouwd met zijn werk te raken. Bavinck zoekt hier de synthese tussen 
objectieve (voorwerpelijke) en subjectieve (onderwerpelijke) theologie. 
Dit doet hij in heldere bewoordingen met het oog op zowel de  leer als 
het persoonlijk pastoraat. Gedurende de eeuw na eerste verschijning 
reeds meerdere malen herdrukt  en nu door Aspekt als bronboek weer 
toegankelijk gemaakt. Naast zijn publicitaire werk was Bavinck actief 
binnen de politiek, de Anti-Revolutionaire Partij en zat hij in de Eerste 
Kamer.

isbn 9789461535818 | nur 700 
13 x 21 cm | ca. 248 pagina’s 
Paperback | november 2014 
prijs € 19,95

isbn 9789461535825 | nur 700 
13 x 21 cm | ca. 104 pagina’s 
Paperback | november 2014 

prijs € 19,95
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door
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De zekerheid 
des Geloofs 

aspekt BBron
oek

door
Dr. H. Bavinck

Bavinck’s korte 

Dogmatiek

Magnelia Dei
Onderwijzing in de christelijke religie 

naar gereformeerde belijdenis

De zekerheid des Geloofs
Bronboek

Dr. H. Bavinck

Voor generaties theologen was Herman Bavinck’s Dogmatiek in vier de-
len verplichte kost. Door het veelvuldig gebruik van Latijnse en Griekse 
vaktermen is de toegankelijkheid voor hen die de klassieke talen niet 
beheersen beperkt. 

Bavinck’s Magnalia Dei mag dan veel minder bekend zijn, als korte  
dogmatiek is het voor de geïnteresseerde lezer zeer toegankelijk. In 
helder Nederlands schets Bavinck hier met de voor hem kenmerkende 
gedegenheid een fraaie inleidende dogmatiek, waarin alle onderwer-
pen vanuit een protestants-christelijk oogpunt belicht worden.

Uitgezonderd de fraaie Latijnse titel een geheel in het Nederlands 
uitgewerkte dogmatiek.

Magnalia Dei
Onderwijzing in de christelijke religie naar 
gereformeerde belijdenis
Bronboek

Dr. H. Bavinck
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isbn 9789461536150 | nur 740 
15 x 23 cm | ca. 278 pagina’s 
Paperback | november 2014 
prijs € 18,95

isbn 9789461536143 | nur 610 
12 x 18 cm | ca. 212 pagina’s 
Paperback | november 2014 

prijs € 14,95

Je Lichaam
voor de

Wetenschap

Ter beschikking van anatomisch onderwijs en wetenschap

Wat gebeurt er na je overlijden?

Over het belang, het proces en de emoties

aspekt

Robert Jan Blom

Je lichaam beschikbaar stellen voor de wetenschap: steeds meer men-
sen voelen ervoor om hun stoffelijke resten niet naar een begraafplaats 
te laten brengen of naar een crematorium maar naar een anatomisch 
laboratorium. Daar wordt het lichaam dan ontleed tijdens anatomisch 
onderwijs of voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld voor het oplos-
sen van een misdaad.

Als je daar goed over hebt nagedacht, hoe regel je dan dat je lichaam 
zo snel mogelijk na overlijden naar een laboratorium wordt gebracht? 
Wat vinden de nabestaanden daarvan? En kan ik toch nog orgaando-
nor blijven? 

Dit boek vormt een geschreven documentaire rond alle aspecten van het 
ter beschikking stellen van je lichaam; alle vragen worden beantwoord 
en er ontstaat een duidelijk tijdbeeld van de anatomische les aan begin 
van de 21ste eeuw.

Je Lichaam voor de Wetenschap
Ter beschikking van anatomisch onderwijs en wetenschap 
Wat gebeurt er na je overlijden? 
Over het belang, het proces en de emoties

Robert Jan Blom

Wist je dat de Romeinse keizer Constantijn de Grote besloten heeft 
om kerstmis te gedenken op 24 en 25 december? En dat dierendag in 
1929 in Wenen werd bedacht door de dames Ilse Winter uit Tsjechië 
en Margaret Ford uit Londen? Weinig mensen weten wat Pinksteren in-
houdt, Suikerfeest, Ramadam, Veteranendag, Halloween, Prinsjesdag, 
Moederdag en Vaderdag. In dit boek worden alle feest- en herden-
kingsdagen in het kort toegelicht. Een beetje geschiedenis, een beetje 
traditie en een beetje kennis van de feestdagen die jezelf niet of juist 
heel erg leuk vind….

Feestdagen en Herdenkingsdagen
Robert Jan Blom
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isbn 9789461535832| nur 440
13 x 21 cm | ca. 178 pagina’s 
Paperback | september 2014 

prijs € 17,95

isbn 9789057183843 
nur 705/736/692 
15.5 x 24 cm | 236 pagina’s 
Paperback | verschenen
prijs € 24,95

Dit is een boek voor mannen. Mannen die niet zo nodig elk weekend 
het huis uit moeten. Mannen die gezond willen eten en die liever niet te 
vaak uit de muur, uit blik of uit plastic willen eten. Mannen die met eigen 
handen iets willen scheppen, iets moois, iets tastbaars. Mannen die weer 
contact met de natuur willen. Maar ook een boek voor mannen die nooit 
hebben leren koken en die er nu alleen voor staan. Of mannen die een 
leuke hobby zoeken en nieuwe contacten willen opdoen. Maar het is 
vooral een boek voor mannen die graag een dagje uit willen zijn, uit in 
eigen huis. En die daar volop van willen genieten.

Een boek vol met recepten, recepten waar je de hele dag mee zoet 
bent. Vol leuke wetenswaardigheden. En goede adviezen. Over wat die 
dag te doen. En hoe om te gaan met uw partner, die deze nieuwe hobby 
aanvankelijk met enige argwaan zal bezien.

Uit in eigen huis
Jaap Rameijer

Dit boek wil een bijdrage leveren aan een wijsgerige levenskunst. De 
notie van medium of ‘tussen’ staat erin centraal als correctief voor een 
humanistische levenskunst die de nadruk legt op autonomie als zelfbe-
schikking (liberalisme) of zelfbepaling. Het medium verwijst naar de 
open ruimte waaraan werkelijkheidstichtende vocabulaires of taalspe-
len hun ontstaan en onderlinge verbondenheid te danken hebben. Wat 
dit betreft, is er enige verwantschap met de leegte (sunyata) als onuit-
sprekelijke bron van zijn en niet-zijn uit het zenboeddhisme. Mediaal 
denken wordt zo gecombineerd met een radicale semiconstructivistische 
visie op de verhouding tussen kennis en werkelijkheid. ‘Radicaal’ omdat 
de werkelijkheid binnen vocabulaires zowel cultureel als transcultureel 
bemiddeld is, en ‘semi’ omdat er een onbemiddelde werkelijkheid tus-
sen de vocabulaires bestaat. Bewustwording van deze onbemiddelde 
werkelijkheid is van wezenlijk belang voor een laatmoderne levenskunst.

Mediale levenskunst
een interculturele polyloog

Giovanni Rizzuto
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Marcel Wauters (1921–2005) speelde een belangrijke rol in het lite-
raire experiment dat zich ontwikkelde in en rond het  tijdschrift Tijd en 
Mens. In de bloemlezing Waar is de eerste morgen? (1955) verzamelde 
Jan Walravens, zelfverklaarde  woordvoerder van de Vlaamse Vijfti-
gers, de belangrijkste dichters rond Tijd en Mens en enkele andere peri-
odieken. Volgens  Walravens was Wauters daar zonder twijfel één van. 
Andere generatiegenoten die in de programmatische anthologie aan 
bod komen, zijn onder anderen Hugo Claus, Ben Cami, Albert Bontrid-
der en Remy C. van de Kerckhove.

Zijn literaire debuut maakte Wauters met Er is geen begin en geen 
einde. De bundel is uitgegeven in de bescheiden reeks van het tijdschrift 
Tijd en Mens en verscheen in 1950. De editie presenteert naast het de-
buut de poëzie en het proza die Wauters in de jaren vijftig en zestig in 
apoteek, anker en zon, hipoteek, nota’s voor een portret/wit tegenbe-
richt en als de nachtegaal toeslaat heeft gebundeld. In Wauters’ oeuvre 
valt affiniteit op met het werk van Louis Paul Boon, Paul van Ostaijen 
en Gaston Burssens. Verder zijn raakvlakken te constateren met andere 
schrijvers rond Tijd en Mens, met name Ben Cami en Maurice D’Haese.

Dit is een pleidooi voor de invoering van LEF, een onafhankelijk, verplicht 
en algemeen vormend vak over Levensbeschouwing, Ethiek en Filosofie 
in alle jaren en netten van het onderwijs. In het huidige klimaat van se-
cularisering, (mentale) ontzuiling en toegenomen diversiteit wil LEF zowel 
de sociale cohesie versterken, als bijdragen tot de individuele ontwikke-
ling en zelfontplooiing van alle leerlingen. Als het onderwijs persoonlijke 
ontwikkeling en leren samenleven in diversiteit als kerntaken beschouwt, 
dan heeft LEF daarin een plaats.

Dit boekje is een must voor iedereen die bij het onderwijs betrokken is 
en iedereen met interesse in levensbeschouwing, filosofie, ethiek en bur-
gerschap. Het verschaft niet alleen historische en actuele achtergrond-
informatie, het wil ook het inhoudelijke debat over deze onderwerpen 
verdiepen en stimuleren met enkele richtinggevende voorstellen. Naast 
de argumentatie dat LEF nodig en mogelijk is, worden ook de eerste 
inhoudelijke krijtlijnen van het LEF-programma uitgezet. Deze aanzet is 
bedoeld als uitnodiging om samen met anderen over een meer concrete 
invulling na te denken.

isbn 9789057183669  
nur 306/309 
16.5 x 22 cm | 472 pagina’s 
Paperback | verschenen 
prijs € 25,00

isbn 9789057184000 | nur 849 
13 x 21 cm | 52 pagina’s 
Paperback | verschenen

prijs € 12,50

Wie de letters breekt
Poëzie en proza van Marcel Wauters (1950-1969)

Marcel Wauters

Meer LEF in het onderwijs
Levensbeschouwing, Ethiek en Filosofie voor iedereen

Patrick Loobuyck
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Erik SchaapAverechts
Het verwarrende leven van radiopionier, 

politicus en spion Max Lewin (1919-2011)

aspekt
maatschappij

isbn 9789461535849 

nur 680 

15 x 23 cm 

ca. 278 pagina’s 

Paperback 

oktober 2014

prijs € 19,95

De straatarme jood Max Lewin dook tijdens de oorlog onder, was in 1959 de bedenker en me-
deoprichter van Radio Veronica en stichtte een reeks ultrarechtse politieke partijen en bladen. 
Tegelijkertijd spioneerde deze Amsterdammer langdurig voor de DDR. Hij deed zaken in Berlijn en 
Leipzig, had er maîtresses en verwekte bij een Stasi-medewerkster een buitenechtelijk kind. Lewin 
raakte betrokken bij een poging om een Amsterdamse metrostation op te blazen en werd gezien 
als het brein achter de ontvoering van Provo-voorman Roel van Duijn.

In 1975 ontmaskerde de Binnenlandse Veiligheidsdienst Lewin. Dat leidde niet alleen tot ophef 
binnen het kabinet-Den Uyl en een slepende rechtszaak met een verrassende uitkomst, maar ook 
tot de val van drie Amsterdamse wethouders. Waarom een oerconservatieve joodse zakenman 
met nazistische vrienden bijna vijftien jaar lang geheim agent was voor een communistisch land 
bleef altijd een raadsel. Gesprekken met de hoofdrolspeler en zijn toenmalige collega’s en tegen-
standers, alsmede vertrouwelijke archiefstukken maakten het mogelijk om dit mysterie en andere 
vraagstukken te ontrafelen.

Averechts
Het verwarrende leven van radiopionier, 

politicus en spion Max Lewin (1919-2011)

Erik Schaap
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Jij ook altijd! is een inspirerend boek van socioloog en procesbegeleider 
Bert den Boer. Hij geeft concrete adviezen over hoe je een gesprek weer 
op het goede spoor kunt krijgen. Dit boek geeft een rake schets van de 
soms tragische, soms hilarische aspecten van de menselijke communica-
tie. Voorbeelden uit privé- en werksituaties over veel voorkomende on-
derwerpen in allerlei soorten relaties dienen als onderzoeksmateriaal. 
Op luchtige en humoristische wijze worden elf dialogen weergegeven, 
aangevuld met een aantal columns waarin dialogen een rol spelen. Het 
verschil komt aan bod tussen verstoord contact, hoe het mis kan gaan in 
een relatie, en echt contact, hoe je lastige gesprekken kunt ombuigen 
in opbouwende communicatie. Cartoonist Djanko is er uitstekend in ge-
slaagd om per dialoog een toepasselijke illustratie te bedenken.

isbn 9789461535856 | nur 400 
12.5 x 20 cm | ca. 128 pagina’s 

Paperback | oktober 2014 
prijs € 12,95

Jij ook altijd!
Communicatie in de relatie 

11 dialogen

Bert den Boer

maatschapij

Jan Best de Vries & Gijsbert Esser

Laminaat
Rotterdams VvE-beheer in Amsterdam

aspekt

Laminaat is ons geschenk aan de 250 Amsterdamse makelaars. Het is 
een handleiding voor in welke gevallen laminaatvloeren onder de op-
stalverzekering dan wel onder de inboedelverzekering vallen. Maar het 
is meer dan dat. Het is ook een verzoek om even stil te willen staan 
bij de strijd voor een menswaardig bestaan in Syrisch Koerdistan die 
momenteel gestreden wordt door brigades van Koerdische meisjes met 
hun verouderde Kalasjnikovs in Aleppo en het grensgebied met Turkije. 
Wie meer wil weten over het ondraaglijke leven van de Koerden in Iran 
wordt verwezen naar het ontroerende boek van Maria E. Luten & Arzad 
Kardoi, Het verdriet van Koerdistan, Aspekt 2014. Ook de Koerden daar 
wachten op onze hulp.

isbn 9789461535344 | nur 600 
12.5 x 20 cm |120 pagina’s 
Paperback | verschenen 
prijs € 12,95

Laminaat
Rotterdamse VvE-beheer in Amsterdam

Jan Best de Vries/ Gijsbert Esser
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Dit is een baanbrekend boek voor iedereen die bewust wil omgaan met 
zijn gezondheid. Gebaseerd op onderzoek waarvoor de nobelprijs is 
uitgereikt krijgt de lezer allemaal belangrijke en handige tips voor een 
langer en gezonder leven. In begrijpelijke taal, leggen de auteurs uit 
hoe een gezonde celstructuur tot stand komt, waardoor de kans op kan-
ker vermindert en ook de ziekte van Alzheimer wordt teruggedrongen. 
De vertaling van dit belangrijke boek werd verzorgd door prof. James 
Defares, die zelf ook op dit terrein publiceerde.

isbn 9789461535863 | nur 860 
15 x 23 cm | ca. 278 pagina’s 
Paperback | november 2014 

prijs € 18,95

isbn 9789461535870 | nur 860 
15 x 23 cm | ca. 312 pagina’s 
Paperback | september 2014 
prijs € 19,95

Op de

drempel 
van

Onsterfelijkheid

Prof. Dr. Michael Fossel
Greta Blackburn

Dr. Dave Woynarowski

aspekt

Gebruik de Geheimen
van je Telomeren voor een
Langer, Gezonder Leven.

Universele Goddelijke 
OERKRACHTEN

in het fysieke en 
geestelijke bestaan

Op weg naar hogere dimensies door 
wisselwerking van de onzichtbare 

Oerkrachten tussen God, Mens en Natuur

Maria (Mira) Lootens 

aspekt

Reeds duizenden jaren zijn er mensen geweest die getracht hebben ken-
nis, wijsheid en geestelijke waarden te begrijpen en samen te brengen. 
In onze hedendaagse leefwereld worden deze drie eigenschappen van 
het bewustzijn meer en meer erkend -dit zowel door de wetenschappe-
lijke vorser als door de spiritueel ingestelde mens- waardoor de wereld 
van de wetenschap en die van de geest niet meer gescheiden hoeft te 
worden en zo elkaar kunnen aanvullen.

Door op een eenvoudige wijze de opvattingen en de bevindingen 
van de wetenschap over het Heelal en het samengaan ervan met de on-
zichtbare geestelijke krachten -die in de zichtbare fysieke natuur en zo 
ook in het leven werkzaam zijn- weer te geven, heeft de auteur getracht 
de lezer meer inzicht te verschaffen in het prachtige samenspel tussen 
de eenheid van de hogere dimensies in de onstoffelijke wereld van de 
Oerbron en de wondere wereld van de materie en de natuur waarin wij 
leven en ons bestaan hebben.

Op de drempel van onsterfelijkheid
Gebruik de Geheimen van je Telomeren voor een Langer, 

Gezonder Leven

Prof. Dr. Michael Fossel/ Greta Blackburn/
 Dr. Dave Woynarowski

Universele Goddelijke Oerkrachten in 
het fysieke en geestelijke bestaan
Op weg naar hogere dimensies door wisselwerking van 
de onzichtbare Oerkrachten tussen God, Mens en Natuur.

Maria (MIRA) Lootens
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In dit boek heeft Maljaars het op zich genomen om een complete exe-
gese te geven van Romeinen 11:26 : En zo zal  heel Israël zalig wor-
den. Het verrassende daarbij is dat de traditionele uitleg van deze 
uitspraak een nadere  precisering en een solide basis verkrijgt, terwijl in 
samenhang daarmee de tegenwoordig toonaangevende interpretatie 
onontkoombaar in het ongelijk gesteld wordt. ‘Heel Israël’, het volk van 
God dat eenmaal behouden zal worden, is het lichaam van Christus, de 
Ekklesia uit alle volkeren, inclusief Israël, waarvan Abraham de vader, 
het hemelse Jeruzalem de moeder en Christus het eenheid scheppende 
Hoofd is. Alleen deze exegese doet recht aan de context, maar ook 
aan de hele betoogtrant in Romeinen 9-11; de visie dat het in Romeinen 
11:26 om het nationale volk der Joden gaat, stuit op te veel vragen 
en onzekerheden, zelfs op inconsequenties en louter tegenstrijdigheden. 
Maljaars was jarenlang docent Nederlands aan het Driestar College en 
aan de Lerarenopleiding Nederlands van Driestar Hogeschool, beide in 
Gouda. Intussen werkte hij ook mee aan de vertaling van Calvijns Bijbel-
commentaren en aan de Herziene Statenvertaling.

isbn 9789461536167 | nur 700 
13 x 21 cm | ca. 278 pagina’s 
Paperback | november 2014 

prijs € 19,95

Heel Israël zal behouden worden
een kritisch onderzoek van de gangbare exegese van 

Romeinen 11, speciaal vs. 26

isbn 9789461535221 | nur 697 
12.5 x 20 cm | 74 pagina’s 
Paperback | verschenen
prijs € 9,95

De antirevolutionaire staatsman en historicus Guillaume Groen van Prin-
sterer (1801-1876) staat bekend om zijn naar binnen gekeerde na-
tionalisme, calvinisme en orangisme. Ook wordt hij door menigeen als 
conservatief denker beschouwd. In het eerste deel van dit essay wordt 
betoogd dat Groen de nationale kaders van zijn tijd oversteeg en dat 
hij gezien moet worden als Europese antirevolutionair. 

In het tweede deel wordt Groens Europastandpunt eerst vergeleken 
met dat van hedendaagse en prominente eurofielen als de Belgische Eu-
roparlementariër Guy Verhofstadt en de Duitse filosoof Jürgen Haber-
mas en daarna met dat van eurosceptici als de bekende Nederlandse 
publicist Thierry Baudet en aanverwante denkers en historici. Hoewel 
Groens Europabeeld typisch negentiende-eeuwse kenmerken bezit en 
door zijn christelijke invulling nauwelijks bijval meer krijgt, blijkt dit met 
het oog op het huidige Europadebat desondanks verrassend actueel te 
zijn. Vooral omdat door de eurocrisis weer fundamentele vragen over 
de toekomst van de Europa worden gesteld. Vragen die ook de jonge 
Europese generaties aangaan.

Europese lessen van Groen
Geschiedenisonderwijs voor eurofielen en eurosceptici

Jelle Bijl

Bram Maljaars
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isbn 9789461535948 | nur 680/697 
15 x 23 cm | ca. 378 pagina’s 
Paperback | november 2014 
prijs € 22,95

Overdenkingen 
van een 

Salon-Socialist

Wout Mars aspekt

Een Salon-Socialist onderscheidt zich van de normale socialist, doordat 
hij niet mocht opgroeien in ‘n arbeidersmilieu. Zijn ouders waren ka-
tholiek. Deze Salon-Socialist groeide op in de tijd van crisis en Tweede 
Wereldoorlog, waarna de ‘Katholieke Volks Partij’ koos voor politieke 
samenwerking met de ‘Partij van de Arbeid’. Sociale rechtvaardigheid 
werd voortaan begrepen als ‘n vaardigheid tot recht doen zonder voor-
oordelen; ter bestendiging van vrede in ‘n waarachtige samenleving. 
Zijn overdenkingen betreffen de geschiedenis voorafgaand aan beide 
wereldoorlogen, betreffen het gebeuren tijdens het industriële tijdperk, 
waarin het socialisme ontstond. In het bijzonder besteedt de auteur hier-
mee aandacht aan het doorgaans onbesproken optreden van de katho-
lieke kerk. Deze benadering werpt nieuw licht op de politieke stromin-
gen, die tot in onze tijd het economisch leven bepalen.

Op vrijdag 5 oktober maakt Berthy met het klasje van kleindochter Sari 
een tocht vol avonturen door het Warandebos. Vier dagen later brengt 
haar man Fred haar naar de Spoed. Dagen van onzekerheid en heftige 
pijn houden B. en F. in hun greep tot de neuroloog de oorzaak van de 
plotse verlamming ontdekt. 

De dag dat alles anders werd opent vensters op wat voorbij is en wat 
nog staat te gebeuren. Het is een boek waarin de auteurs vertellen over 
momenten van pijn en geluk. De herinneringen - door hallucinaties en 
associaties ontstaan - worden verweven met hun lievelingsmuziek, met 
boeken die ze hebben gelezen of zelf hebben geschreven, revalidatie-
oefeningen om weer te leren lopen, praten, kortom alles wat zij kon op 
5 oktober 2011. 

Stabergh & Jonckers vervlechten heden en verleden tot een ontroerend 
boek voor een breed lezerspubliek.

‘Vele mensen zouden het willen. Kijken naar de film van hun leven.’ (Rocco G.)

isbn 9789461535290 | nur 130 
13 x 21 cm | 246 pagina’s 

Paperback | verschenen 
prijs € 18,95

De dag dat alles anders werd
Op stap met Guillain-Barré

Ina Stabergh / Fred Jonckers

Overdenkingen van een Salon-Socialist
Wout Mars



maatschapij

maatschapij

62

isbn 9789461535962 | nur 400/600 
13 x 21 cm | ca. 298 pagina’s 
Paperback | november 2014 
prijs € 19,95

isbn 9789461535955| nur 840 
13 x 21 cm | ca. 220 pagina’s 
Paperback | november 2014 

prijs € 18,95

C.E.H.J. Verhoef

Inperking vrijheid 
van onderwijs
De maatschappelijke 
noodzaak tot herziening 
van artikel 23 van de 
grondwet

aspekt

Bert Koene

aspekt

De wereld van 
onze kleinkinderen

De vrijheid van onderwijs (art.23 van de grondwet) verschaft ouders het 
recht op basis van een geloofsovertuiging een school te stichten. Was dit 
de bedoeling van Thorbecke toen hij dit recht in 1848 in de grondwet 
vastlegde? Wat wordt precies bedoeld met de vrijheid van richting, op-
richting en inrichting? Artikel 23 spreekt ook over ‘deugdelijk onderwijs’, 
maar hoe ‘deugdelijk’ is ons onderwijs, wanneer op sommige christelijke 
scholen de Bijbelse verhalen boven de verworvenheden van de weten-
schap worden gesteld? Wat is ‘christelijk’ onderwijs? In 1848 was er 
sprake van een relatief homogene Nederlandse samenleving. Onze hui-
dige maatschappij is multicultureel, multi-etnisch en multireligieus en op 
het onderwijs na, vrijwel volledig ontzuild. 

Is het maatschappelijk nog aanvaardbaar dat de godsdienstige ver-
kokering van ons onderwijs dankzij artikel 23 blijft voortbestaan, terwijl 
onze samenleving vraagt om een onderwijsbestel dat de integratie van 
allochtone en autochtone jongeren bevordert en de kloof tussen kansar-
me en kansrijke leerlingen verkleint? Het antwoord ligt bij een inperking 
van de vrijheid van onderwijs en de keuze voor de ‘gemengde school’.

Groei van de wereldbevolking, opwarming van de aarde en voortschrij-
dende globalisering zullen de samenleving in de loop van de 21ste 
eeuw ingrijpend veranderen. Dat is één deel van onze nalatenschap. 
Maar ook geven wij aan de volgende generaties een bouwwerk van 
wetenschap en technologie door dat in steeds hoger tempo met steeds 
imposantere vleugels wordt uitgebreid. Wetenschap en techniek zijn 
aanjagers van verandering en vooruitgang, maar daardoor ook van 
problemen. In wat voor een wereld zullen onze kleinkinderen leven?

De schrijver van deze toekomstverkenning is zowel natuurkundige als 
historicus. Vanuit die dubbele expertise is hij erin geslaagd de beloftes 
en gevaren van nieuwe technologieën helder uiteen te zetten en ze in 
de context te plaatsen van maatschappelijke veranderingen die zich 
aankondigen. Hij laat zien dat er reden is voor optimisme: de toekomst 
ziet er beter uit dan veel mensen denken.  

De wereld van onze kleinkinderen
Bert Koene

Inperking vrijheid van onderwijs
De maatschappelijke noodzaak tot herziening van artikel 23 

van de grondwet

C.E.H.J. Verhoef



maatschapij

maatschapij

63

Steeds meer jongeren met autisme studeren verder in het hoger onder-
wijs. Dit boek werd in de eerste plaats opgesteld voor deze studenten, 
om hen houvast te bieden bij de overgang naar het hoger onderwijs en 
in de hele studieloopbaan.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt het leren en leven van 
intelligente jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis of ASS in 
beeld gebracht. Daarnaast wordt de studieloopbaan doorlopen, van 
studiekeuze tot werk zoeken, met tien thema’s uit het studie- en studen-
tenleven. Het gaat om een aantal studiegerelateerde aspecten (zoals 
plannen, examens afleggen, in een groep werken), maar ook om men-
taal evenwicht en gelukkig zijn (zoals sociaal leven en gezond blijven). 
Telkens worden de sterktes en beperkingen van studenten met ASS be-
licht, en worden er tips aangereikt voor studenten en hun omgeving. 
De invalshoek is praktijkgericht. Vragenlijsten en checklists kunnen het 
uitgangspunt vormen voor (zelf)reflectie bij alle betrokkenen, en voor 
het zoeken naar oplossingen voor kleine en grote problemen.

Tania kampte vijftien jaar lang met evenwichtsstoornissen. Pas in 2008 
raakte ze na een operatieve ingreep van haar aandoening verlost. 

Dit boek vertelt over de dagelijkse problemen, de vragen en angsten 
die de aandoening met zich meebrengt. Het geeft ook een beeld van 
de lange zoektocht naar de juiste diagnose en van de overwegingen 
die haar  deden besluiten om een operatie te ondergaan.  Tania brengt 
haar verhaal heel direct en zonder franje. Omdat er een grote be-
hoefte is aan correcte informatie omtrent de problematiek, overtuigde 
ze diverse  medische en wetenschappelijke specialisten uit België en 
Nederland om hun bijdrage te leveren, elk vanuit een eigen invalshoek. 
Met prof. dr. Floris Wuyts als coauteur is dit boek een waardevol weten-
schappelijk document geworden, met aandacht voor de meest recente 
bevindingen.  Tania Stadsbader, 43 jaar, is een ex-BPPV-patiënte. Ze 
is licentiate in de  communicatiewetenschappen en marketing- en com-
municatiemanager  aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB), waar ze het 
onderzoek promoot.  Coauteur prof. dr. Floris Wuyts is hoogleraar Fy-
sica aan de Universiteit  Antwerpen (UA).
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Dizzy me
Leven met evenwichtsstoornissen

Isabelle Vloeberghs/ Ruth De Pau
Verder studeren met autisme

Practische handvatten voor studenten, docenten en 
begeleiders in het hoger onderwijs

Tania Stadsbader/ Floris Wuyts
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Een waarde(n)vol 

geschenk
My Best Practice 

Sigrid Voorspoels

Rivieren zoals de Schelde leveren voor miljarden euro’s per jaar goe-
deren en diensten aan de mens. Dat doen ze van nature, en dus geheel 
gratis. Ze bezorgen ons bijvoorbeeld drinkwater, vis, hout, vruchtbare 
grond en bouwmaterialen. Ze openen mogelijkheden voor scheepvaart 
en havenontwikkeling. Ze beschermen woongebieden tegen overstromin-
gen door het afvoeren van wateroverschotten. Ze zuiveren het water, 
bevorderen de biodiversiteit en brengen aantrekkelijke landschappen 
voort die zich onder meer lenen voor recreatie en toerisme. We spreken 
in dit verband van “ecosysteemdiensten”.
 
Vanouds probeert de mens via dijkenbouw, inpolderingen, rechttrekkin-
gen en uitdiepingen rivieren nóg efficiënter bepaalde behoeften te laten 
bevredigen. Helaas domineert een eenzijdige aanpak, telkens gericht 
op de optimalisering van één specifieke ecosysteemdienst. Resultaat: de 
onmiskenbare voordelen die de menselijke ingrepen in rivieren op korte 
termijn opleveren, worden ruimschoots overtroffen door de nadelen op 
langere termijn.

‘Geluk’ wint aan belang in onze maatschappij. Het is geen vluchtig con-
cept dat zomaar uit de lucht gegrepen is. Voor het eerst hebben de 
Verenigde Naties een ‘World Report on Happiness’ gepubliceerd. De 
focus op geluk en welbevinden is niet langer iets voor dromers. Het staat 
op de politieke én maatschappelijke agenda. Geluk is daarom een 
werkwoord voor de wereldwijde economie! ‘Een waarde(n)vol geschenk’ 
wil alvast z’n steentje bijdragen aan het verminderen van scheidingen, 
depressies, burn-outs, zelfmoorden, … Het biedt tevens een antwoord 
op de vraag: ‘Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen hun talenten 
ten volle kunnen inzetten zodat zij én de samenleving er beter van wor-
den’? Een verhaal van ‘Respect’ waar we met z’n allen nog een missie te 
vervullen hebben door het ‘hart’ centraal te stellen. Deze ‘longseller’ is 
een inspirerende, waarde(n)volle boodschap die mensen zeker aanzet 
tot nadenken en tot herbronning. Samen ‘Passioneel Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen’ is echt iets wat de wereld nodig heeft! De 
auteur gebruikt haar eigen biografie om de verworven inzichten nauwer 
te laten aansluiten aan de leefwereld van velen. Ze hoopt hierdoor dat 
vele dromen in vervulling mogen gaan. 
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Een waarde(n)vol geschenk
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Naar een duurzaam rivierbeheer
Hoe herstellen we de ecosysteemdiensten van rivieren? 

De Schelde als blauwe draad

Patrick Meire / Mark Van Dyck



maatschapij

maatschapij

65

isbn 9789461535993 | nur 400/600 
15 x 23 cm | ca. 550 pagina’s 
Paperback | november 2014 

prijs € 19,95

isbn 9789461535986 | nur 698 
13 x 21 cm | ca. 212 pagina’s 
Paperback | oktober 2014 
prijs € 18,95

Over nieuwe managers en de dingen die voorbijgaan is het verhaal van 
een nieuwe bevolkingslaag die is komen bovendrijven. Het vertelt ons op 
een eenvoudige en levendige manier hoe de nieuwe managers vaak niet 
meer weten wie of wat ze besturen, en hoe ze als zeepbellen schaal-
vergroting, beroepsvervlakking, arbeidsvervreemding en bovenal een 
complexe, onnavolgbare ‘werkelijkheid’ de wereld in blazen.

Maar hoe werkelijk is die ‘werkelijkheid’ ? En krijgen we er geen 
nostalgie van naar het echte leven? Het boek neemt ons mee naar een 
Frans plaatsje, en laat ons er de verfrissende lucht van het Franse land-
leven met haar levenskunst inademen. We genieten er van de zangkunst, 
kookkunst, ambacht en nijverheid, en van Fransen die hun vak nog ver-
staan. Zou deze wereld het afleggen tegen de nieuwe managers die 
vanuit het noordelijke Nederland komen aanwaaien? 

Het boek is geschreven voor mensen die houden van filosofie en Frank-
rijk, of gewoon van een  ontspannend en toch spannend verhaal.

Niet eerder werd de emancipatie en gelijkheid van man en vrouw zo 
openlijk ter discussie gesteld als in dit boek. Hiervoor is ook aanleiding 
met zoveel scheidingen, singles, verwarring en stress en we óók maat-
schappelijk nu minder beschaafd en sociaal met elkaar omgaan. Zijn wij 
te veel tegen de biologische stroom in geëmancipeerd? Is de emancipa-
tie niet langer de oplossing maar juist het probleem?

Een cruciaal verschil tussen man en vrouw is dat mannen niet alleen van 
Mars komen maar ook naar Mars gáán (en vrouwen niet naar Venus), dat 
zij altijd over paden en wegen gaat die hij eerder gebaand heeft. Echter 
als de vrouw de man steeds plagieert en dupliceert, is emancipatie geen 
doorbraak maar een inbraak. En worden problemen met méér vrouwen 
aan de top niet beter en sneller opgelost.  De vrouw kan alleen op basis van 
mannelijke hormonen en genen excelleren, dat het ‘de man in haar is’ die 
haar doet schitteren. Dit plaatst de emancipatie in een heel ander daglicht. 

Heeft het streven naar gelijkheid wel zin als man en vrouw geen kloon 
van elkaar zijn en evolutie geen revolutie is? Dat gelijke rechten en ge-
lijke lonen niet logisch zijn als hij óók meer levensrisico loopt dan zij. In 
de wedstrijdsport is seksescheiding heel normaal en duelleren man en 
vrouw niet met elkaar, waarom elders dan wel?

Vrouwen-emancipatie: 
doorbraak of inbraak?

Hoe de feministen zichzelf en 
anderen voor de gek hielden

aspekt

Adriaan SlooffVrouwen-emancipatie: 
doorbraak of inbraak?

Hoe de feministen zichzelf en anderen voor de gek hielden

Adriaan Slooff

Wijnand Libbenga
Van nieuwe managers en de 
dingen die voorbijgaan
Een Frans verhaal tegen Nederlands nieuw rechts
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Van geven word je rijk is een persoonlijk en realistisch verslag over twee jaar werken in het ma-
nagement van het bekende goede doel War Child. Het boek biedt een uniek kijkje in de keuken 
van een non-profitorganisatie in verandering die zich knap staande houdt in de dynamische wereld 
van de internationale hulpverlening. De auteur toetst de theorie aan de rauwe praktijk vanuit het 
motto dat in de acceptatie van de onvolkomenheid meer liefde schuilt dan in de verheerlijking 
van de realiteit. Reisverhalen over onveilige gebieden worden afgewisseld met sappige verhalen 
over het circus rond fondsenwerving. Verder komt de dagelijkse gang van zaken op het War Child 
hoofdkantoor uitgebreid aan bod.

Edward van der Kruijk
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Het nieuwe stoute boek over Laren, Gooische vrouwen en andere wonderlijke verhalen. Een span-
nend kijkje in de Gooische wereld. Romantiek, humor, spanning, overspel, drank, moord, fraude 
en ondeugende sex. Vreemde en wonderlijke gebeurtenissen die zich grotendeels afspelen in 
sprookjesachtig Laren. Binnen kijken bij Larense Paradijsvogels, liefde, verdriet en andere typisch 
Gooische zaken. TV-producente Makkie de Mooy woont in Laren en zoekt naar de ideale man. 
Ze heeft een date met een stoere man die toch iemand anders blijkt te zijn. Ze ontmoet daarna 
een oude Gooische vriendin en dat loopt toch niet helemaal goed af. De derde relatie loopt ook 
mysterieus af, niet zozeer door bizarre belevenissen, maar door een vreemde gebeurtenis.

Een kijkje achter de mysterieuze schermen in ’t Gooi, de televisiewereld, de Gooische matras en 
andere ongelooflijke verhalen.

‘Ik las het boek in één adem uit.’
- Hans Knoop ‘journalist’

Typisch Gooisch
Hans Slim
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Wat doe je als je moeder met wie je je leven lang strijd hebt gehad, 
dement wordt? En wat als je niet lang na die diagnose ook nog te horen
krijgt dat ze longkanker heeft en zal sterven?

Blijft het verleden het heden? Of ben je in staat te vergeven? Voor die 
opgave kwam de schrijfster van dit boek te staan. Een dilemma waar 
vele dochters zich in zullen herkennen.

Ik heb u liever lief
Een moeder, dochter en Alzheimer
Grootletterboek

Marga van Doorn

Grootletterboeken
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Laminaat is ons geschenk aan de 250 Amsterdamse makelaars. Het is 
een handleiding voor hen in welke gevallen laminaatvloeren onder de 
opstalverzekering dan wel onder de inboedelverzekering vallen. Maar 
het is meer dan dat. Het is ook een verzoek om even stil te willen staan 
bij de strijd voor een menswaardig bestaan in Syrisch Koerdistan die 
momenteel gestreden wordt door brigades van Koerdische meisjes met 
hun verouderde Kalasjnikovs in Aleppo en het grensgebied met Turkije. 
Wie meer wil weten over het ondraaglijke leven van de Koerden in Iran 
wordt verwezen naar het ontroerende boek van Maria E. Luten & Arzad 
Kardoi, Het verdriet van Koerdistan, Aspekt 2014. Ook de Koerden 
daar wachten op onze hulp.

Laminaat
Rotterdams VvE-beheer in Amsterdam

Grootletterboek

Jan Best de Vries/ Gijsbert Esser

maatschappij

Groei van de wereldbevolking, opwarming van de aarde en voortschrij-
dende globalisering zullen de samenleving in de loop van de 21ste 
eeuw ingrijpend veranderen. Dat is één deel van onze nalatenschap. 
Maar ook geven wij aan de volgende generaties een bouwwerk van 
wetenschap en technologie door dat in steeds hoger tempo met steeds 
imposantere vleugels wordt uitgebreid. Wetenschap en techniek zijn 
aanjagers van verandering en vooruitgang, maar daardoor ook van 
problemen. In wat voor een wereld zullen onze kleinkinderen leven?

De schrijver van deze toekomstverkenning is zowel natuurkundige als 
historicus. Vanuit die dubbele expertise is hij erin geslaagd de beloftes 
en gevaren van nieuwe technologieën helder uiteen te zetten en ze in 
de context te plaatsen van maatschappelijke veranderingen die zich 
aankondigen. Hij laat zien dat er reden is voor optimisme: de toekomst 
ziet er beter uit dan veel mensen denken.  

De wereld van onze kleinkinderen
Grootletterboek

Bert Koene
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Elisabeth Arntz is in de bloei van haar leven. Als verslaggeefster bij 
een groot landelijk tijdschrift reist zij de hele wereld over om de zoge-
naamde 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 gaat samenwonen met Mark, een man die de ene dag heel liefdevol 
is en haar de andere dag afweert. Zij voegt zich steeds meer naar zijn 
wensen en raakt verslaafd aan de eeuwige cadans van aantrekken en 
afstoten, opluchting en angst, blijdschap en lijden. Het is een relatie zo-
als miljoenen vrouwen die hebben gekend - allesverzengend en beklem-
mend, maar verschrikkelijk lastig om een einde aan te maken.

Kapitein Kjeld Aldewereld neemt tijdens de Tweede Wereldoorlog deel
aan de geallieerde konvooien via de ARTIC naar Moermansk in Rusland. 
De zwaar bevochten konvooien van onbewapende koopvaardijschepen 
zijn voor de scheepsbemanningen ware helletochten. Tijdens een van zijn 
verloven begint Kjeld een verhouding met Jill, de vrouw van een Ame-
rikaanse marineofficier die actief deelneemt aan de oorlog tegen de 
Japanners in de PACIFIC. Kjeld en Jill zien deze verhouding als een be-
vrijding uit de sleur van hun ongelukkige bestaan. Centraal in de relatie 
staat het gevecht om elkaar te krijgen en weer los te moeten laten. De 
verborgen relatie eindigt in een climax als de officier als invalide van 
een oorlogsmissie naar huis terugkeert.

Trudy Kunz
Kroniek van een bange liefde
Grootletterboek

Konvooi naar Moermansk
Een kwestie van overleven

Grootletterboek

Jaap Meinsma
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Natasha Hofman kijkt met weinig plezier terug op haar kinderjaren.  
Thuis had ze te kampen met een depressieve moeder, op school was ze 
het mikpunt van spot en pesterijen. Toch vindt Natasha als jonge vrouw 
haar draai in het leven; ze heeft succes als schrijfster en ontmoet een 
leuke man. Dan slaat het noodlot toe: Vincent, haar vriend, wordt in zijn  
eigen huis vermoord. Van de dader ontbreekt elk spoor. Tot overmaat 
van ramp wordt Natasha’s vader ernstig ziek. Kort voor zijn overlijden 
schrijft hij zijn dochter een brief, waarin hij een bekentenis doet die haar 
hele wereld op zijn kop zet. In haar pogingen om met zichzelf en haar 
verleden in het reine te komen, doet Natasha opnieuw een schokkende 
ontdekking, die niet alleen een heel ander licht werpt op gebeurtenis-
sen uit haar jeugd, maar die haar tevens doet beseffen dat ze in groot 
gevaar verkeert.

Het leven lacht Sandra Hamerling toe: ze heeft een leuke man, een mooi 
huis en een fijne baan.

Aan haar zorgeloze bestaan komt abrupt een einde als haar man Tom 
op een dag bijna voor haar ogen verongelukt. Als bovendien geruchten 
de kop opsteken dat Toms dood geen ongeluk was, wordt het Sandra 
allemaal te veel. Ze huurt een vakantiehuis aan zee en vlucht weg uit de 
dagelijkse realiteit.

Terwijl de politie de zaak onderzoekt, en de mogelijke toedracht van de 
gebeurtenissen breed wordt uitgemeten in de media, komt Sandra tot 
de conclusie dat het tijd wordt om zelf in actie te komen. Op zoek naar 
antwoorden neemt ze een onconventioneel besluit dat verregaande ge-
volgen zal hebben. Yvonne Franssen heeft een even bijzonder als span-
nend en meeslepend boek geschreven.

De genius
Grootletterboek

Yvonne Franssen

Talio
Grootletterboek

Yvonne Franssen
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Geboren in een gemengd katholiek-protestants gezin, aanvankelijk op-
geleid tot medicus en daarna zijn priesterroeping volgend, werd Wim 
Eijk in 2008 Aartsbisschop van Utrecht en daarmee de 70ste opvolger 
van Willibrord. In 2012 zette Paus Benedictus hem in Rome de Kardi-
naalshoed op. Wie is Wim Eijk en wat beweegt hem om in deze tijd dat 
ambt uit te oefenen? Bert van Nieuwenhuizen, oud-redacteur Opinie van 
het Utrechts Nieuwsblad, voerde een aantal indringende gesprekken met 
Mgr. Eijk. En hij sprak ook met zijn vrienden op het Sint Nicolaaslyceum 
in Amsterdam en de priesteropleiding Rolduc. Bij de bekende liberale 
politica en hoogleraar medische ethiek Heleen Dupuis promoveerde Eijk 
tot doctor in de medische wetenschap op een proefschrift over eutha-
nasie. ‘Conform de Kerkelijke leer verwerpt Wim Eijk euthanasie. Maar 
hij is ook geen voorstander van onnodig pijn lijden en zinloos rekken van 
het lijden’ aldus Dupuis, die toen ze Wim Eijk en al zijn mede-studenten 
van Rolduc in vol ornaat bij de promotie in Leiden zag verzuchtte: ‘Wat 
zonde dat al die leuke kerels celibatair zijn’.

Heb ik toen wel de juiste keuze gemaakt?’ was de verzuchting van de 
moeder van de auteur ongeveer een jaar voor haar overlijden. Onver-
wacht vertelde ze dat ze in de oorlog als verpleegster in een psychi-
atrische inrichting de opdracht kreeg om een aantal Joodse patiënten 
te begeleiden naar Kamp Westerbork. Een gebeurtenis waar zij haar 
hele leven over zweeg. De wroeging zat diep omdat een collega ver-
pleegster, die als eerste door de geneesheer-directeur was aangewe-
zen, 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 haar het hele leven moet hebben dwars 
gezeten. In ‘Zilver in bruikleen’ krijgt de lezer niet alleen inzicht in de di-
lemma’s waarmee zijn moeder in de oorlog worstelde, maar tegelijk een 
schets van het naoorlogse gereformeerde gezin waarin Johan Gortworst
opgroeide.

Bert van Nieuwenhuizen
Weiger het werk niet 
Wim Eijk, Aartsbisschop van Utrecht
Grootletterboek

Zilver in Bruikleen
Dilemma’s van een verpleegster in oorlogstijd

Grootletterboek

Johan Gortworst
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De geschiedenis is een stroom van mensen. En geen enkele familie heeft 
zich zoveel macht toegeëigend als de Bonapartes. Slechts één van hen,
Napoleon, was geniaal en hij gebruikte zijn macht om zijn familie ko-
ninkrijken toe te spelen, schatrijk te maken en aan de hoogste adel uit 
te huwelijken. Hij kwam zelfs familie te kort. Hij moest aangetrouwde 
verwanten – lang en breed volwassen – als zoon of dochter adopteren. 
Niemand van hen was begaafd, integendeel, maar ze hadden allemaal
een gat in de hand. Zij sloegen het geld van heel Europa stuk en vul-
den talloze wiegen met prinsen en bastaarden. Veel goeds valt niet 
te verwachten wanneer een familie opeens schatrijk wordt en niemand 
hen op de vingers tikt. Wel wordt het onder de pen van Wim Zaal één 
groot leesavontuur. De geschiedenis komt tot leven: Napoleons loop-
baan vormt het decor van een tragikomedie waarin de spelers onder al 
hun kronen en hermelijnen mantels eeuwige scharrelaars blijven.

De Corsicaanse Monsters
Napoleon Bonaparte en zijn famillie

Grootletterboek

Wim Zaal
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Op tijd voor de vijftigste sterfdag van ‘de mus van Parijs’ – die in de 
hele wereld wordt herdacht – verschijnt deze onthutsende biografie. Er 
zijn tal van leugens en legenden over Edith Piaf in omloop gebracht; pas 
in de laatste twintig jaar is de ware toedracht van de gebeurtenissen 
aan het licht gekomen, en die grijpt je nog sterker bij de keel dan de 
verzinsels. Toch komt dat werkelijke levensverhaal pas via deze uitgave 
in het Nederlands beschikbaar. Tegelijk beperkt het boek zich niet tot 
simpele feiten: Wim Zaal stoot door naar Piafs karakter en stelt de 
vraag, waarin de magie van haar stem ligt. Deze uitgave is eindelijk de
(kritische) hulde, die de koningin van het chanson verdient.

Edith Piaf
Grootletterboek

Wim Zaal
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Bezoedeld is een spannend driekhoeksdrama rond de puinhopen van 
een hedendaagse, waargebeurde, strafzaak. Twee mannen, aan beide 
kanten van de wet, zijn druk bezig hun gelijk te halen, terwijl een vrouw 
onbedoeld hun levens overhoop gooit. Onmacht leidt in dit geval tot 
obsessie. Maar hoe ver ga je om je reputatie te redden? Ver genoeg 
om alles wat werkelijk waarde heeft te verliezen? Bezoedeld is een 
universeel en vlot lezend verhaal over recht en onrecht. Het biedt een 
indringende kijk op thema’s als afgunst, liefde en wraak.

Deze erotische roman is gebaseerd op ware gebeurtenissen ontleend 
aan  het dossier van een psycholoog, de broer van de auteur, arts, 
die dit boek onder pseudoniem publiceert. Het betreft de erotische 
aantrekking tussen broer en zus die sprekend op elkaar lijken (bijna 
identiek DNA) en daardoor gehandicapt zijn door een ‘stille kracht’, 
GSA (genetic sexual attraction), die pas in 1995 door de wetenschap 
ontdekt is. De strijd tussen ‘goed en kwaad’, moreel fatsoen en ontucht, 
is het gevolg van een complot van haar broer en haar echtgenoot om 
Iris, qua karakter square en door en door ‘fatsoenlijk’, tot onoorbaar 
gedrag  te verleiden. Een familiedrama met onverwachte gevolgen…

Robert Vermeer
Honderd tinten rood
Genetisch seksuele aantrekking
Grootletterboek

Bezoedeld
Grootletterboek

Linda Fontijn



literair / fictie

75

literair / fictie

Val di Sole is de camping waar zich het verhaal grotendeels afspeelt. 
Het Etruskische stadje Bolsena ligt op enkele kilometers verwijderd. Het 
is op een drielandenpunt waar Lazio, Toscane en Umbrie bij elkaar ko-
men. Op de camping heerst totale vrijheid. De eigenaar is een heuse 
graaf die alles goed vindt. Dit leidt tot hilarische taferelen. Mensen 
nemen de leiding in eigen hand en anarchie heerst. Op Val di Sole zien 
we een doorsnede van de bevolking. De mentaliteit die alom tegen-
woordig is in Italië treffen we op de camping ook aan: de zogenaamde 
‘laat maar waaien mentaliteit’. Het leidt tot problemen, maar maakt de 
camping tevens interessant voor de toeschouwer - observator.

isbn 9789461535474 | nur 300 
17 x 24 cm | 348 pagina’s 

Paperback | verschenen
prijs € 22,95

De Q sleutel is het fascinerende debuut van Leon François. In een reality-
roman waarin fictie en non-fictie naadloos in elkaar overvloeien, 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. 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 onder-
zoek naar de historische werkelijkheid achter de godsdiensten. Vanaf 
dat moment begint een reis door geschiedenis en religie die de funda-
menten van het Christendom openbaart.

Eindeloos Italië
Grootletterboek

Jaap van den Berg

De Q Sleutel
De ontdekking van de mysterieuze bron Q, de historische 
basis van de bijbelse evangeliën en het Christendom
Grootletterboek

Leon François
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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. Onder-
tussen 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.

Eén Rembrandt voor vijfentwintig levens
Het overlevingsverhaal van David Cohen

Grootletterboek

Robert Lemm
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De oorlogsmemoires van de verzetsman Frederik Weinreb, Collaboratie 
en verzet 1940- 1945, een poging tot ontmythologisering (1969), zijn 
een meesterwerk van realistische, doorleefde beschrijving van de beang-
stigende werkelijkheid van de Jodenvervolging. De schrijver ervan werd 
na de oorlog in twee processen veroordeeld voor verraad en oplichting. 
Later werd hij nog zwart gemaakt in een lijvig Rapport (1976) van het 
toenmalige RIOD en in een proefschrift (1997). René Marres laat in dit 
boek zien dat de rechterlijke veroordelingen onvoldoende gefundeerd 
waren, dat het Rapport wrak en hol is en dat het proefschrift even on-
betrouwbaar is. Weinreb was verzetsman op zijn eigen inventieve wijze. 
Zodoende komt er weer ruimte om de geschriften en inzichten van deze 
anarchistische individualist de ereplaats toe te kennen die ze verdienen.

René Marres
Frederik Weinreb
Verzetsman en groot schrijver
Grootletterboek
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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 au-
teur van Spelen aan de Sloterplas heeft eerst overwogen de titel Slo-
terplas, 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.

‘Laura Zwaan, studente in de Communicatiewetenschap, zoekt en vindt 
het Europese hert. Een hilarische roman over de Europese integratie be-
stemd voor ambtenaren, studenten, vogelliefhebbers, en al diegenen die 
wel eens met de auto door West-Europa reizen.’

Martinus Plevier,
Het Nieuwe Volksblad
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Spelen aan de Sloterplas
De zomer van 1959

Grootletterboek

Jan Best de Vries

Het Europese hert
Grootletterboek

Lot van Schaik

isbn 9789461535412 | nur 697 
17 x 24 cm | 306 pagina’s 

Paperback | verschenen
prijs € 22,95



Geschiedenis

“A Lifetime for Hungary” is the memoir of Jenő halmaji Bor, Lieutenant-
Field Marshal of the Royal Hungarian Army during World War II. During 
the course of his long life, this Hungarian patriot experienced the history 
of the 20th Century in the making, having participated as a combatant 
in both world wars. His autobiography, translated from its original ver-
sion in Hungarian, chronicles Bor’s experiences in the armed forces of the 
Austro-Hungarian Empire, and later as an officer in the Hungarian Army. 
The narrative covers his life as a cadet before World War I, his combat 
experiences during the Great War, and his steady rise through the ranks 
of the post-WWI Hungarian Armed Forces to become a senior general 
during the turmoil that surrounded Hungary’s occupation by Germany 
and subsequent fall to the Soviets. The final part of the book deals with 
the General’s life as a POW, then a refugee, before his eventual emi-
gration to the USA.

isbn 9789461535511 | nur 680 
15 x 23 cm | 140 pagina’s 
Paperback | verschenen
prijs € 17,95

A Lifetime for Hungary
Jenő halmaji Bor Lieutenant-Field of the Royal Hungarian 
Army

Andris J. Kursietis
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The Imperial
Japanese Navy

(Nihon Kaigun)
1900 - 1945

Andris J.   Kursietis

aspekt

Andris J. Kursietis

The Fallen 
Generals

aspekt

The destruction of the German Officer 
Corps in World War II and its aftermath 
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“The Imperial Japanese Navy (Nihon Kaigun) 1900 - 1945” is a com-
prehensive study that provides biographical information on several thou-
sand Japanese officers of Admiral rank who served the Empire between 
1900 - 1945, from the time that they attained flag rank, with photo-
graphs of most of the senior Admirals. The book also includes an order 
of battle of the Japanese Navy (IJN) during these years, with a listing 
of the highest administrative and field commands and their commanders. 
To complete the overall scope of the subject matter, several chapters 
provide information about the aircraft carriers, battleships, and cruis-
ers of the IJN, with histories that include the dates that the vessels were 
launched, their eventual fates, and photographs of these most important 
elements of the IJN.

Between the years 1939 - 1945, over 3,500 officers wore the uniform 
of General (or Admiral) in one of the branches of the German Armed 
Forces: the Army, Navy, Air Force and SS. “The Fallen Generals” is an 
analysis of the 900 senior German officers who died in World War II 
and its aftermath.  The various chapters deal with officers killed in ac-
tion, those executed as a result of their involvement in the July 20, 1944 
plot to kill Hitler, Generals who committed suicide during the war or im-
mediately after its end, officers tried and executed by the Allies after 
the war, and those who died in camps as prisoners of war.  This book 
provides brief information about these 900 officers, including dates of 
birth and death, and circumstances surrounding their death. Of particu-
lar interest is the chapter dealing with the surprising amount of Generals 
and Admirals who were killed in action - a number that exceeds 350.

Andris J. Kursietis
The fallen Generals

The destruction of the German Officer Corps in World War II 
and its aftermath

The Imperial Japanese Navy 
(Nihon Kaigun) 
1900 - 1945

Andris J. Kursietis
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“Come along with me, boys, I’ve got something interesting,” said Pier with 
twinkling eyes. We followed him and grandfather to a barn and he pul-
led something forth. “Look, boys! This is a machine gun from the bomber 
that crashed here. Here is another one.” Our eyes were as big as saucers. 
“Can you really shoot it?” I asked, expecting a demonstration. “Well, 
they are disabled, you know,” said Grandfather, laughing.  It was the 
beginning of a quest that would consume years. The story of the crash 
intrigued me, not only because it is my grandfather’s but also because 
it is an unknown story. It turned out to be a jigsaw puzzle with pieces of 
information scattered over two ring binders, a few American and Dutch 
websites, some dusty archives, and the vivid memories of a handful of el-
derly eyewitnesses. The author  would like to dedicate this book to those 
ten brave young men from different parts of the United States who put 
their lives on the line on the other side of the pond, who lost their lives, or 
were scarred for life.

When in June 1941 Nazi Germany invaded the Soviet Union, the SS ap-
pealed to young men in occupied areas to support the crusade against 
Bolshevism. At least 20.000 Dutchmen came forward to put their names 
down for this cause. The vast majority of them served in what was first 
called the legion, later the brigade and later still the ‘Nederland’ div 
sion. In From Leningrad to Berlin the history of the largest Dutch Waffen-
SS unit on the eastern front is described for the first time. The main 
sources drawn on when writing this book were documents that survived 
the war, such as unit diaries and Berlin-generated paperwork on Dutch 
volunteers preserved in archives in Moscow and Prague, which can now 
be consulted in Dutch archives. By extensively studying the relevant liter-
ature the author has endeavoured to place the history of Dutch Waffen-
SS volunteers in its rightful political and military context. The history of 
Dutch volunteers in the Waffen-SS forms a black and, until now, unwrit-
ten page in Dutch history.
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From Leningrad to Berlin
Dutch volunteers in the service of the German Waffen-SS 
1941-1945

Perry Pierik

Holland drop zone
The crash of an American bomber in a Dutch polder

Mark van den Dries
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This novel is based on real events, as explained in the preface. 

It concerns de battle between ‘good and evil ‘, between ‘decency and 
sexual abuse ‘, in which Iris , a beautiful young woman handicapped by 
a rare hereditary defect, GSA, genetic sexual attraction , is the ultimate 
victim.

Rarely sexual infatuation has been so graphically described in contem-
porary literature as in this erotic thriller with a surprising dénouement.
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Een overvloed aan literatuur is er te vinden over leven en werken van 
William Shakespeare. Veel minder tot niets is er te lezen over zijn drie 
kinderen, Susanna en de tweeling Judith en Hamnet. Dit is het eerste 
boek over de oudste dochter, Susanna Shakespeare. Het beschrijft haar 
leven met geneesheer John Hall in het Engelse Stratford-upon-Avon van 
de eerste helft van de zeventiende eeuw. Door de ogen van Susanna 
maken we intensief kennis met de familie, vrienden en bekenden van 
Shakespeare, als ook met de vaak heftige gebeurtenissen in die tijd. De 
vele zakelijke beslommeringen in en om Stratford laten ons een kant van 
William Shakespeare zien, die we nog niet van hem kenden. ASPEKT

SUSANNA 
SHAKESPEARE
Shakespeare’s daughter and doctor John Hall

Alida C. Rijnders

Susanna Shakespeare
Shakespeare’s daughter and doctor John Hall

Alida C. Rijnders

Hundred shades of red
Genetic sexual attraction

Robert Vermeer
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Jaap Rameijer

De Orb evolutie

Nu verkrijgbaar

Jaap Ramijer, die eerder publiceerde over de geheimen rond 
Rennes le Chateau, neemt de lezer in dit e-boek mee naar de 
wonderlijke en prachtige wereld van de Orbs. Waar komen deze 
mysterieuze  verschijnselen vandaan en wat willen ze ons vertel-
len? De auteur heeft zich jarenlang in deze thematiek verdiept 
en biedt dit boek aan als een introductie op een fascinerend ver-
schijnsel.

isbn 9789461534972
prijs € 4.95

isbn 9789461536112
Verschenen
prijs € 4.95

isbn 9789461534941
prijs € 4.95

isbn 9789461534958
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Andriessen, J.H.J. / Pierik, Perry • Tussen Maas en Moezel
1914-1915
ISBN 978-94-6153-191-9 • € 22,95
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 
Ariesen, Frederik • Bedevaart naar Berchtesgaden
ISBN 978-94-6153-433-0 • € 18,95
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
Arosius, Theo • De geheimen van Melis Stoke. Hoe een klerk 
onze vaderlandse geschiedenis vervalste
ISBN 978-94-6153-528-3 • € 18,95
Asperen-de Boer, F.r.S. van • De Frans-Duitse oorlogen. 
Een tragedie in drie bedrijven
ISBN 978-90-5911-567-5 • € 24,95
Baars, Antoine • Aaron, de zoon van niemand
ISBN 978-94-6153-238-1 • € 19,95
Baars, Antoine • Aäron, tussen hemel en aarde
ISBN 978-94-6153-476-7 • € 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 (2de  druk)
ISBN 978-94-6153-115-5 • € 19,95
Bas, Marcel • Zwarte piet: discriminerend of fascinerend
ISBN 978-94-6153-409-5 • € 16,95
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 (2de 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 • € 17,95
Bavinck, Dr. H. • De zekerheid des Geloofs
ISBN 978-94-6153-582-5 • € 19,95
Bavinck, Dr. H. • Magnalia Dei. Onderwijzing in de 
christelijke religie naar gereformeerde belijdenis
ISBN 978-94-6153-581-8 • € 19,95
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 978-90-5718-193-1 • € 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
Bemmelen, Paul van / Hille, Karel • 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 • € 32,98
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
Berents, Dick • PULP. Gentleman-inbrekers in de 
triviaalliteratuur
ISBN 978-94-6153-458-3 • € 19,95
Berents, Dick • 480. Nederlaag van een imperium
ISBN 978-94-6153-501-6 • € 12,95
Berg, Caspar van den • Reserve-kapitein. Het levensverhaal 
van de reserve-officier Jan Philip Albach (1903-1940).
ISBN 978-94-6153-256-5 • € 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 • Dronken depressies
ISBN 978-90-5911-471-5 • € 19,95
Berg, Jaap van den • Eindeloos Italië
ISBN 978-94-6153-413-2 • € 16,95
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 • € 11,95
Best de Vries, Jan • Oorlogskinderjaren
ISBN 978-94-6153-270-1 • € 9,95
Best de Vries, Jan • Wij passanten
ISBN 978-94-6153-418-7 • € 12,95
Best de Vries, Jan • Het werkelijke Etrurië, etruskologie 
zonder facisme
ISBN 978-94-6153-344-9 • € 9,95 
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 
Best de Vries, Jan / Esser, Gijsbert • Laminaat. Rotterdamse 
VvE-beheer in Amsterdam
ISBN 978-94-6153-534-4 • € 12,95
Biesemaat, ton • Van Atjeh tot Uruzgan
ISBN 978-94-6153-082-0 • € 24,95
Bijl, Jelle • Europese lessen van Groen. Geschiedenisonderwijs 
voor eurofielen en eurosceptici
ISBN 978-94-6153-522-1 • € 9,95
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 • De geheimen van American Football. 
Touchdown
ISBN 978-90-5911-031-5 • € 16,95
Blanken, Karel • Overvallen. Luik 1914
ISBN 978-94-6153-520-7 • € 19,95
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, rob/ Steen, Bart van der • ‘Een banier waar geen 
smet op rust’. De geschiedenis van het trotskisme in Nederland, 
1938-heden
ISBN 978-94-6153-561-0 • € 24,95
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 
Blom, robert Jan • Chiropractie. Natuurlijke en veilige 
geneeswijze voor rug, schouders, hoofdpijn, migraine en vele 
andere klachten
ISBN 978-94-6153-454-5 • € 19,95
Blom, robert Jan • Leidraad startend ondernemerschap
ISBN 978-94-6153-459-0 • € 15,95
Blom, robert Jan • 1940-1945 De oorlog van mijn jeugd. 
Jongeren en het dagelijks leven in de Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-94-6153-527-6 • € 18,95
Blom, robert Jan • Feestdagen en Herdenkingsdagen
ISBN 978-94-6153-614-3 • € 14,95 
Blom, robert Jan • Je Lichaam voor de Wetenschap. Ter 
beschikking van anatomisch onderwijs en wetenschap Wat 
gebeurt er na je overlijden? Over het belang, het proces en de 
emoties
ISBN 978-94-6153-615-0 • € 18,95
Bloy, Léon • De ziel van Napoleon
ISBN 978-90-5911-238-4 • € 14,95
Bock, Lou de • Pijlen van verlangen
ISBN 978-94-6153-415-6 • € 18,95
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 • Ariel Sharon. koning van Israël
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, Bert den • Jij ook altijd! Communicatie in de relatie 
11 dialogen
ISBN 978-94-6153-585-6 • € 12,95
Boer-Walhout, Marian den • De maan gaat met je mee
ISBN 978-90-5911-593-4 • € 16,95
Boersma, Frits • Caspar, de stenen man
ISBN 978-90-5911-265-0 • € 19,95
Boetzelaer, Prof. Dr. olaf van • Crises. Een christen-
democratische analyse en remedie
ISBN 978-90-5911-877-5 • € 10,95
Bol, Dirk • het wonder van Afrika 
ISBN 978-94-6153-470-5 • € 18,95
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 978-90-5911-845-4 • € 16,95
Borghart, Ben • Het lotusparadijs
ISBN 978-94-6153-442-2 • € 18,95
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
Bos, Bob van der • Sport en politiek. Strijd om glorie en 
macht
ISBN 978-94-6153-456-9 • € 18,95
Bossche, Marc Van den • Het Pathos van het denken
ISBN 978-90-5718-173-3 • € 18,95
Bossche, Marc Van den • Religie na de dood van God een 
conversatie
ISBN 978-90-5718-328-7 • € 19,95
Both, Cor • Pensioen! En hoe nu verder? Alles wat een 
pesionado moet weten
ISBN 978-94-6153-530-6 • € 17,95
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 978-90-7532-385-6 • € 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. De held van Matanzas
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. Overwinnaar van de 
Tweede Spaanse Armada
ISBN 978-90-5911-698-6 • € 17,95
Boven, Graddy • Witte de With. Verguisd en onbegrepen

ISBN 978-94-6153-565-8 • € 16,95
Boven, Graddy • Peter de Grote. Tsaar met grote maritieme 
ambities
ISBN 978-94-6153-374-6 • € 18,95 
Boven, rob van • De pijnparadox
ISBN 978-90-5911-495-1 • € 17,95
Bozzolini-Jäger, Elsa • Het portret van Marchesana
ISBN 978-90-5911-551-4 • € 22,95
Brabers, Jules / Lemmens, rob • 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 (4de 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 (3de 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, reindert • Naar Artis 
ISBN 978-90-5911-793-8 • € 16,95
Brongers, reindert • Een schreeuw op de dam 
ISBN 978-94-6153-573-3 • € 14,95
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 • € 19,95
Brouwer, Jaap Jan • Het grote graaien
ISBN 978-90-5911-631-3 • € 16,95
Brouwer, Jaap Jan • Oostfront
ISBN 978-94-6153-453-8 • € 19,95
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 • Israël en ik
ISBN 978-90-5911-728-0 • € 17,95
Bruin, Bert de • Een veilig Israël in een vredig Midden-
Oosten  Een internationaal symposium in het Vredespaleis Zie 
CIDI-infomatiereeks
ISBN 978-94-6153-002-8 • € 17,95
Brusse, Kees/Horst, Henk van der • Herinneringen, Een 
ovatie aan het leven
ISBN 978-90-5911-443-2 • € 19,95
Brussee, Jan • Enige opstellen op het gebied van de 
wijsbegeerte van de economie
ISBN 978-94-6153-492-7 • € 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
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ISBN 978-94-6153-590-0 • € 14,95
Buurman, Margreet den • In de greep van Houdini
ISBN 978-90-5911-722-8 • € 17,95
Buurman, Margreet den • Erika en Klaus Mann. Leven langs 
de Bühne
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 • € 19,95
Buurman, Margreet den • Wolfskers. Verhalenbundel
ISBN 978-90-5911-911-6 • € 18,95
Buurman, Margreet den • Het goede in de mens. Heinrich 
Mann een biografie (2de druk)
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
Buurman, Margreet den • Thomas Mann als Pater familias. 
Golo Mann, Monika en Michael
ISBN 978-94-6153-515-3 • € 19,95
Buwalda, Piet • Refuseniks
ISBN 978-90-5911-411-1 • € 22,95
Caluwe, Paulette De • Aliass, Algemene Leidraad in 
AutismeSpectrumStoornissen
ISBN 97-890-5718-284-6 • € 19,00
Cameron, rudsel • Het vergeten vak. Waarom sociaal-
emotionele vaardigheidstraining een vaste plek verdient in het 
onderwijs
ISBN 978-90-5911-969-7 • € 18,95
Carotta, Francesco • Jezus was Caesar. Over de Romeinse 
oorsprong van het Christendom. Een onderzoek
ISBN 978-90-5911-645-0 • € 32,-
Chateaubriand • De melancholie van het graf
ISBN 978-90-5911-029-3 • € 14,-

CIDI-INFoMAtIErEEKS
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 • € 17,95
CIDI • Hirschfeld, Hadassa • Kernpunten van het 
Israelisch-Palestijns conflict 
ISBN 978-94-6153-077-6 • € 16,95
CIDI • Hirschfeld, Hadassa • Vergelijken met de Holocaust 
ISBN 978-90-5911-787-7 • € 9,95 
CIDI • Horst, Pieter van der • De mythe van het joodse 
kannibalisme. Ongecensureerde versie
ISBN 978-90-5911-145-5 • € 9,95
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 • € 17,95
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 • ruben, Barry / Küntzel, Matthias e.a. • Iran. 
Opkomst van een islamitische grootmacht
ISBN 978-90-5911-385-5 • € 12,95 
CIDI • Smelik, Karel A.D. • De zeven levens van de 
Protocollen van de Wijzen van Zion
ISBN 978-90-5911-403-6 • € 18,95
CIDI • Smelik, Klaas • Tussen hoop en catastrofe. Tikva of 
Nakba
ISBN 978-94-6153-408-8 • € 19,95 
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

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
Clemen, Sam van • Willy Brandt. Biografie van een Duitser, 
Europeaan en wereldburger
ISBN 978-94-6153-521-4 • € 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
Conscience, Hendrik • De Leeuw van Vlaenderen

ISBN 978-90-5718-145-0 • € 29,95
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
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 • € 12,48
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
Daen, Liza • De Lustkronieken 
ISBN 978-94-6153-556-6 • € 17,95
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
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 
Defares, James • De Houdbare Mens. De praktische 
wetenschap om ‘120 te worden en 60 te blijven’
ISBN 978-94-6153-455-2 • € 21,95
Dejager, Jenny •Een pauze voor passie 
ISBN 978-90-5911-985-7 • € 17,95
Dentz, Paul • Wees
ISBN 978-90-5911-580-4 • € 16,95
Dentz, Paul • Uit naam van Apollonia
ISBN 978-90-5911-710-5 • € 18,95
Dentz, Paul • Bizar
ISBN 978-90-5911-765-5 • € 19,95
Dentz, Paul • Napoleon Bonaparte in Egypte
ISBN 978-90-5911-943-7 • € 18,95
Dentz, Paul • Een soort liefde
ISBN 978-94-6153-031-8 • € 18,95
Derix, Govert • De wereldomwandelaar
ISBN 978-90-5911-759-4 • € 19,95
Derks, Hans • Vieze oude mannen
ISBN 90-5911-064-1 • € 32,95
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 • € 17,95
Doubek, Katja • Lexicon van de belangrijkste aanslagen
ISBN 978-90-5911-136-3 • € 26,95
Driebergen, Klaas • Bommel en Bijbel. Bijbel en christendom 
in de verhalen van Marten Toonder
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
Duijm, Sylvia • Mijn vlucht voor liefde
ISBN 978-94-6153-462-0 • € 17,95
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 
Panzer Division 1939-1941
ISBN 978-94-6153-283-1 • € 12,50
Dumas, Vincent • 101 vragen over Kennedy
ISBN 978-94-6153-354-8 • € 9,95 
Dumas, Vincent • Vlaams bloed aan de Wolchov. 
Ruslandveldtocht 1941-1942
ISBN 978-94-6153-384-5 • € 12,50
Dumas, Vincent • Divisie Langemarck. Een Vlaamse tragedy
ISBN 978-94-6153-464-4 • € 12,50 
Dumas, Vincent • Syrië. En de hyena's van Damascus
ISBN 978-94-6153-487-3 • € 12,50
Dumas, Vincent • De ABC oorlogsgids. Vademecum Eerste 
Wereldoorlog
ISBN 978-94-6153-538-2 • € 7,95
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. Een openhartig 
dagboek
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 • € 24,95
Dütting, Hans • Jan Cremer. Portret van een legende 
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. Derde 
openhartige dagboek
ISBN 978-94-6153-041-7 • € 19,95
Dütting, Hans • Louter genot. Nieuw openhartig dagboek
ISBN 978-90-5911-994-9 • € 18,95
Dütting, Hans • Cees Noteboom. Een profiel
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
Dütting, Hans • De dingen bij de juiste naam noemen
ISBN 978-94-6153-533-7 • € 14,95
Dütting, Hans • J. Bernlef. De waarnemer
ISBN 978-94-6153-560-3 • € 19,95
Duursma, Marno • Gevangen in onvoorwaardelijke liefde
ISBN 978-94-6153-410-1 • € 16,95
Duyn, Jaap • Het fantasierijke leven van Karel Duyn.
ISBN 978-94-6153-321-0 • € 18,95
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
Eefting, Henk • Een KMA-officier aan het Oostfront
ISBN 978-94-6153-132-2 • € 14,95
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
Elzen, Arthur van den • De aarde is niet rond. Over de 
Franse missie die in de achttiende eeuw in de Zuid-Amerikaanse 
Andes de Aarde ging meten
ISBN 978-94-6153-543-6 • € 18,95
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
Es, Kurt van • Op zoek naar het Vierde Huis
ISBN 978-94-6153-577-1 • € 18,95
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
Feikema, Henk • Karel de Grote mythe en werkelijkheid. 
Een verrassende zoektocht naar een voorouder
ISBN 978-94-6153-542-9 • € 19,95 
Fiers, Stefaan / Hecke, Steven van • De spelregels van de 
democratie
ISBN 97-890-5718-333-1 • € 27,95
Fokkens, Martine en Louise. • Ouwenhoeren. Verhalen uit 
de peeskamer
ISBN 978-94-6153-552-8 • € 14,95
Fokkens, Martine en Louise. • Ouwenhoeren Op reis
ISBN 978-94-6153-553-5 • € 14,95
Fokkens, Martine en Louise. • Ouwenhoeren Op de wallen
ISBN 978-94-6153-554-2 • € 14,95
Fossel, Prof. Dr. Michael/ Blackburn, Greta / Woynarowski, 
Dr. Dave • Op de drempel van onsterfelijkheid. Gebruik de 
Geheimen van je Telomeren voor een Langer, Gezonder Leven
ISBN 978-94-6153-586-3 • € 18,95
Fontane, Theodor. • Dolingen-dwalingen
ISBN 978-94-6153-047-9 • € 18,95
Fontijn, Linda. • Bezoedeld
ISBN 978-94-6153-351-7 • € 19,95 
François, Leon • De Q-sleutel. De ontdekking van de 
mysterieuze bron Q, de historische basis van de bijbelse 
evangeliën en het Christendom.
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 
Franzen, Geurt • Duiveldans
ISBN 978-94-6153-502-3 • € 19,95 
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. De grootste jachtvliegers van de 
Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-351-0 • € 24,95
Gaaff, Aris • 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
Gelder, John de • Het Imhotep. Protocol en de tekenen van 
eeuwigheid
ISBN 9789461535184 • € 24,50
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 (1566-
1627). 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 Nieuw-
Zeeland
ISBN 978-90-5911-289-6 • € 24,95
Gerritsen, Hans • Sterren stralen overal. Zoektochten naar 
vroeger (Nederland – Indonesië – Nieuw Zeeland: 1940-1994)
ISBN 978-90-5911-587-3 • € 27,95
Geysen, Cois • Magisch en mystiek Engeland
ISBN 978-90-5911-364-0 • € 19,95
Geysen, Cois • De Oude Wijsheid. Esoterisch erfgoed in 
België en Nederland
ISBN 978-94-6153-101-8• € 24,95
Geysen, Cois • Krachtplaatsen en Leylijnen in Vlaanderen
ISBN 978-90-5911-811-9 • € 24,95
Geysen, Cois • Mysterieus & Unknown Belgium
ISBN 978-94-6153-329-6 • € 19,95 
Geijtenbeek, Kees • Hersenspinsels. Impressies en belevenissen
ISBN 978-94-6153-567-2 • € 17,95
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 • R. Walther Darré. Minister en ideoloog
ISBN 978-94-6153-298-5 • € 18,95
Gilst, A. van • Midwinterse tradities. Van Sint Lucia tot 
Driekoningen.
ISBN 978-94-6153-526-9 • € 18,95
Glaeser, Ernst • Jaargang 1902. Jeugd tussen traditie en 
revolutie
ISBN 978-94-6153-431-6 • € 18,95
Goen, B. van der • Doodseskaders in Nederland
ISBN 978-90-7532-336-8 • € 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
Gök, Vedat • De verloren strijders
ISBN 978-94-6153-549-8 • € 17,95
Gomme, Patti • Holodomor. Stalin's genocide in Oekraïne 
1931-1933

ISBN 978-94-6153-559-7 • € 16,95
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 907-53-238-1 • € 19,95
Grieken, Harry J. van • Over leven in de melk en daarnaast 
1899-1970 deel 1
ISBN 978-90-5911-883-6 • € 22,95
Grieken, Harry J. van • Over leven in de melk en daarnaast 
1971-2013 deel 2
ISBN 978-94-6153-288-6 • € 24,95
Groen, Jorge • Patria. Brieven uit de loopgraven van legionair 
Arthur Knaap
ISBN 978-94-6153-532-0 • € 17,95
Groot, Anneke • Post van spekkoek
ISBN 978-94-6153-143-8 • € 17,95
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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
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moeite waard’. Opstellen van G.J. Schutte
ISBN 978-905911-157-8 • € 24,95
Hartdorff, Gerhard • Martin Bril, leven en schrijven alsof 
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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
Heer, Nancy de • Konijn Flip neemt de benen
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een ‘Airbnb Host’
ISBN 978-94-6153-363-0 • € 15,95 
Heijden, Chris van der • Monnik zonder God
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ISBN 978-90-5911-295-7 • € 16,95
Herman, Margreet • Verhaal halen
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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
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ISBN 978-90-5911-101-1 • € 14,95
Hofland, Marit • Volmaakt
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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
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ISBN 978-90-5911-940-6 • € 15,95
Huijser, Wim • Het Engeland van C. Buddingh
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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
IdolMind • Zuilen. Straatberichten uit een Vogelaarwijk of een 
Modelwijk
ISBN 978-90-5911-948-2 • € 16,95
Ilsemann, Sigurd von • Dagboek aantekeningen van Sigurd 
von Ilsemann
ISBN 978-94-6153-437-8 • € 29,95
Ingen, Jan C. van / Schueren, Stefan de van der • Van 
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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, Gerbrand • Dwaalkoers kokoseiland. De duistere 
romantiek van een schateiland
ISBN 978-94-6153-450-7 • € 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
Kleefstra, Jan • Melk druppen
ISBN 978-94-6153-592-4 • € 12,95
Kleijwegt, Arie • Brieven aan Daan. Maltha 1943-1944
ISBN 978-90-75323-290 • € 12,95
Kleinjan, Kees • De spiegeltjes van de caleidoscoop
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
Knecht, Marianne • Texelschade
ISBN 978-94-6153-489-7 • € 18,95
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, Bert • De wereld van onze kleinkinderen 
ISBN 978-94-6153-596-2 • € 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
Koops, Enne/ Linden, Henk van der • De kogel door de 
kerk? Het Nederlandse christendom en de Eerste Wereldoorlog
ISBN 978-94-6153-512-2 • € 19,95
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. Feiten en 
achtergronden van het Arabisch-Israelisch Conflict 
ISBN 978-90-5911-349-7 • € 27,95
Kortenoeven, Wim • Hamas. Portret en achtergronden Zie 
CIDI-infomatiereeks
ISBN 978-90-5911-294-0 • € 17,95
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
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 / Hanneman, Marc / Keulen, Sjoerd • 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
Kromhof, Robert • Begrenzen geeft vrijheid
ISBN 978-94-6153-438-5 • € 18,95
Kroon, Lydia • Mannen zijn ook maar mensen
ISBN 978-90-5911-806-5 • € 10,95
Kruft, Anton • Kanttekeningen bij de Eerste Wereldoorlog
ISBN 978-94-6153-185-5 • € 18,95
Kruft, Anton • Van Continentaal Conflict naar Eerste 
Wereldoorlog. Brits politiek falen vóór, tijdens en na de oorlog
ISBN 978-94-6153-352-4 • € 24,95 
Kruif, H. de • Dagboek van broeder Wouter Jacobsz, 1572-
1579. Het beleg van Amsterdam en de nasleep
ISBN 978-90-5911-725-9 • € 19,95
Kruijk, Edward van der • Van geven wordt je rijk. Werken 
voor War Child
ISBN 978-94-6153-514-6 • € 18,95
Kruit, Peter • Een mythe aan scherven. Een onderzoek 
naar de tactische gevechtsomstandigheden van mei ‘40 op het 
Nederlandse strijdtoneel
ISBN 978-90-5911-681-8 • € 19,95
Kuitert • Contra Kuitert
ISBN 978-90-5911-326-8 • € 14,95
Kuiper, Harry • Franz Ferdinand. Een pacifist, leven en dood
ISBN 978-94-6153-044-8 • € 22,95
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 • € 18,95 
Kursietis, Andries J. • The Wehrmacht at War 1939-1945
ISBN 978-90-7532-338-2 • € 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. Hoe de moord op vier 
IKON-journalisten op 17 maart 1982 de levens van 
nabestaanden en betrokkenen heeft beïnvloed.
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
Lammens-de Caluwé, Marjan • Van porselein
ISBN 978-94-6153-575-7 • € 18,95
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
Latten, Bob • Vrouwen in de Grote Oorlog. Portretten van 
bijzondere vrouwen
ISBN 978-94-6153-519-1 • € 19,95



Lavigne, Guy • Was de klok van slag? Werden er 300 jaar aan 
onze kalender toegevoegd?
ISBN 978-94-6153-537-5 • € 19,95
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 / Erna Kok / Charlotte Sienema • Een 
nuchtere romanticus. Leven en werk van Ivans, Jakob van 
Schevickhaven 1866-1935
ISBN 978-90-5911-168-4 • € 24,-
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 • Emanuel 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 • Eén 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
Leneman, Louise • Tussen speelplaats en kapel. Kleine 
kroniek van een kindertijd in een kloosterinternaat
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
Lesaar, Lisa • Treinreis door het verleden
ISBN 978-94-6153-517-7 • € 18,95 
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 
Libbenga, Wijnand • Van nieuwe managers en de dingen die 
voorbijgaan. Een Frans verhaal tegen Nederlands nieuw rechts
ISBN 978-94-6153-598-6 • € 18,95
Liefrink, Aloka • De passiecoach
ISBN 978-94-6153-240-4 • € 18,95
Liefrink, Aloka • Avondmasker 
ISBN 978-94-6153-312-8 • € 17,95
Liefrink, Aloka • Fotomodel gezocht 
ISBN 978-94-6153-391-3 • € 17,95 
Liefrink, Aloka • Verweesd
ISBN 978-94-6001-064-4 • € 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 • € 14,95 
Lievens, Koen • Verdrinken in angst
ISBN 978-94-6153-504-7 • € 14,95 
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/ Pierik, Perry • Het dramatische jaar 
1915. Verloren onschuld
ISBN 978-94-6153-513-9 • € 19,95
Linden, Henk van der/ Perry Pierik • België in de 
slagschaduw van de Eerste Wereldoorlog
ISBN 978-94-6153-304-3 • € 24,95
Linden, Henk van der / Blom, ron • Amsterdam en de 
Eerste Wereldoorlog
ISBN 978-94-6153-477-4 • € 19,95
Linden, Henk van der / Vliet, Leo van der • Zeeland en de 
Eerste Wereldoorlog 
ISBN 978-94-6153-478-1 • € 19,95
Lissauer, Shosha • En dan ineens heb je kanker
ISBN 978-94-6153-274-9 • € 9,95
List, Gerry van der • Opgeruimd staat netjes
ISBN 978-90-75323-665 • € 16,95
Lith, Hans van • Twee miljoen pakketten. (over 
internationaal liefdewerk)
ISBN 978-94-6153-054-7 • € 14,95
Livestro, Joshua • Rechtsspraak
ISBN 978-90-5911-368-8 • € 16,95
Lodder, Leendert • Alstie maar niet wordt als zijn vader 
ISBN 978-90-5911-986-4 • € 19,95
Lofvers, Martijn • Dodenmars
ISBN 978-90-5911-565-1 • € 19,95
London, Jack • De vallei van de maan
ISBN 978-90-5911-995-6 • € 19,95
London, Jack • De witte stilte
ISBN 978-90-5911-362-6 • € 18,95
Loobuyck, Patrick • Meer LEF in het onderwijs. 
Levensbeschouwing, Ethiek en Filosofie voor iedereen
ISBN 978-90-5718-400-0 • € 12,50
Loon, Arwout van • De pythagoras profetie
ISBN 978-94-6153-161-2 • € 18,95
Lootens, Maria (mira) • Universele Goddelijke Oerkrachten 
in het fysieke en geestelijke bestaan. Op weg naar hogere 
dimensies door wisselwerking van de onzichtbare Oerkrachten 
tussen God, Mens en Natuur
ISBN 978-94-6153-587-0 • € 19,95
Louijs, Pierre • Drie zusters en hun moeder
ISBN 978-90-7532-325-2 • €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
Lumey, Dan J.G.C. • Nelson Mandela: "My Suid Afrika". 
De heiligverklaring van Tata Madiba
ISBN 978-94-6153-531-3 • € 9,95
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
Lupus, Celeste • De geest der wet 
ISBN 978-94-6153-485-9 • € 24,95
Luten, Maria E. / Kardoi, Azad • Het verdriet van 
Koerdistan
ISBN 978-94-6153-550-4 • € 19,95

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
Maljaars, Bram • Heel Israël zal behouden worden. Een 
kritisch onderzoek van de gangbare exegese van Romeinen 11, 
speciaal vs. 26
ISBN 978-94-6153-003-5 • €12,95
Mallan, Karel • Als de dag van gisteren. Rotterdam, 10-14 
mei 1940.
ISBN 978-90-5911-173-8 • € 24,95 
Man, Herman de • De barre winter van negentig.
ISBN 978-90-75323-399 • € 16,95
Mandele, Huigh van der / Witteloostuijn, prof. Arjen van 
• Economen uit het verleden over de crisis van het heden
ISBN 978-90-5911-971-0 • € 19,95
Mann, Heinrich • De Onderdaan
ISBN 978-90-5911-813-3 • € 22,95
Mann, Thomas • Baas en hond
ISBN 978-94-6153-048-6 • € 16,95
Mann, Thomas • Nietzsche en Schopenhauer
ISBN 978-90-5911-090-8 • € 14,95
Manssen, roelof • Karl Jäger. Uitvoerder van de Holocaust in 
Litouwen Met een beschouwing over daderbiografieën
ISBN 978-94-6153-564-1 • € 19,95
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 
(2de 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
Mars, Wout • Overdenkingen van een Salon-Socialist
ISBN 978-94-6153-594-8 • € 22,95
Martens, Bart • Het orakel van het zuiden
ISBN 978-94-6153-318-0 • € 19,95
Martens, Bart • Door het donker van Brabugge
ISBN 978-94-6153-421-7 • € 19,95
Martin, Cristi • Ze noemden hem Anders
ISBN 978-94-6153-217-6 • €14,95
Maschke, Alex • Kennedy en de fatale kogel
ISBN 978-94-6153-340-1 • € 17,95
Maser, Werner • Hermann Göring. Een politieke carrière
ISBN 978-90-5911-346-6• € 19,95 
Maser, Werner • Hitlers brieven en notities
ISBN 978-94-6153-070-7 • € 24,95
Maser, Werner • Hitlers Mein Kampf
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 
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 
Meer, Jos van der • Kus op jouw rug



ISBN 978-94-6153-419-4 • € 18,95
Meerbosch, Janus • De grote misleiding. De bijbel in het 
vizier
ISBN 978-94-6153-544-3 • € 22,95
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. Het ruimen 
van landmijnen in Nederland 1940-1947
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• € 19,95 
Meire, Patrick / Dyck, Mark Van • Naar een duurzaam 
rivierbeheer. Hoe herstellen we de ecosysteemdiensten van 
rivieren? De Schelde als blauwe draad
ISBN 978-90-5718-194-8 • € 29,95
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
Meulenkamp, Wim • Totalitair naakt. Het vrouwenlichaam 
in de beeldcultuur van het Derde Rijk
ISBN 978-94-6153-479-8 •  € 12,50
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
Miltenburg, Marianne / rossen, tessa van • Het extra 
zintuig. Ontdek je eigen paranormale kracht
ISBN 978-94-6153-461-3 • € 18,95
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
Mol, Justine • De gestolen jaren van Henk Haalboom. Over 
volharding, liefde en mens blijven
ISBN 978-94-6153-579-5 • € 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. Kritieken en essays
ISBN 978-94-6153-142-1 • € 19,95
Molin, Rob • In de schaduw van de hemel. Biografie van 
Bertus Aafjes
ISBN 978-94-6153-440-8 • € 29,95
Montessori, Montesano • Kritische discoursanalyse
ISBN 978-90-7028-919-5 • € 26,95
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 Zie CIDI-
infomatiereeks
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
Mosquera, Mosquito • Ze noemden mij Mosquito
ISBN 978-94-6153-429-3 • € 17,95
Mous, Huub • Modernisme in Lourdes. Gerard Reve en de 
secularisering
ISBN 978-94-6153-414-9 • € 22,95

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
Muiderman, Hans • Ik ben hier geboren
ISBN 978-94-6153-452-1 • € 17,95
Muiderman, Hans • Als al het andere voorbij is. Korte reizen 
langs het landschap van de Grote Oorlog
ISBN 978-94-6153-589-4 • € 10,95
Muijlwijk, Magreet van • Descartes' droom
ISBN 978-90-5718-329-4 • € 23,90
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
Muskens, roeland • Aan de goede kant. Biografie van de 
Nederlandse anti-apartheidsbeweging 1960-1990
ISBN 978-94-6153-474-3 • € 19,95
Mutzenbacher, Josefine • Het leven van een Weense hoer
ISBN 978-90-75323-184 • € 14,95
Nagel, Jan • Boven het maaiveld
ISBN 90-5911-015-3 • €19,95
Namenwirth, Micha • Verzameld Proza I
ISBN 978-94-6153-079-0 • €18,95
Nelissen, Caroline • Kijk daar loopt een stewardess
ISBN 978-94-6153-555-9 • € 17,95
Nevels, Godfried • Van moment naar muziek. 15 cruciale 
gebeurtenissen in de geschiedenis van de popmuziek
ISBN 978-94-6153-416-3 • € 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 • 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
Nieuwenhuizen, Bert van • Een lintje van de Koning
ISBN 978-94-6153-468-2 • € 16,95
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
oosthoek, Albert • De Rotterdamse arbeidsinzet
ISBN 978-90-5911-825-6 • € 15,95
oosthoek, Albert • Knokploegen in Rotterdam en Oud-
Beijerland. Aspecten van gewapend verzet 1944-1945 
ISBN 978-94-6153-301-2 • € 29,95
oostlander, Arie • Leven in de dromen van gisteren
ISBN 978-90-5911-339-8 • € 16,95
oostveen, Ine / 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 • € 29,95 
ouweneel, Willem J. • Een snoer van vrouwen. Honderd 
grootse vrouwen door de geschiedenis heen 
ISBN 978-94-6153-233-6 • € 24,95 
ouweneel, Willem J. • De snoer van klanken. Honderd 
grootse componisten door de geschiedenis heen
ISBN 978-94-6153-365-4 • € 24,95
ouweneel, Willem J. • Een dubbelsnoer van licht. 
Honderd grootse joodse en christelijke godsmannen door de 
geschiedenis heen – en hun moeizame relaties
ISBN 978-94-6153-426-2 • € 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, Kee  s • 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
Pau, ruth de / Vloeberghs, Isabelle • Verder studeren met 
autisme. Practische handvatten voor studenten, docenten en
begeleiders in het hoger onderwijs
ISBN 978-90-5718-407-9 • € 25,00
Pauw, raf de • Uilen voor Athene
ISBN 978-90-5911-899-7 • € 18,95
Pauwels, L. / Bergier, J. • Dageraad der magiërs
ISBN 978-94-6153-160-5 • € 19,95
Peeke, Mitch / Walsh Jones, Kevin / Jones, Steven • Het 
drama van de Lusitania
ISBN 978-90-5911-300-8 • € 19,95
Peeters, Joop • De Duitse inval in België (Herdruk)
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. De vergeten tragedie
ISBN 978-90-75323-030 • € 27,95
Pierik, Perry • Krim. Bestorming - belegering - verovering - 
bezetting en moord, 1941-1942
ISBN 978-94-6153-516-0 • € 12,50
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 • De verlaten monarch. Wilhelm 
II in Nederland (Herdruk)
ISBN 978-94-6153-205-3 • €18,95
Pierik, Perry • Karl Haushofer en het nationaal-socialisme
ISBN 978-90-5911-376-3 • € 25,95
Pierik, Perry (red.) • 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. Brieven 
2007
ISBN 978-90-5911-672-6 • € 24,95
Pierik, Perry / Huijser, Wim • Het geheime leven. Brieven 
2008
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 • € 19,95
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! Swastika onder vuur Facetten van de 
weerstand tegen Hitlers ‘Festung Europa’
ISBN 978-94-6153-333-3 • € 12,50
Pierik, Perry • De ondergang van Hitlers pantserelite. Tussen 
Boedapest en Wenen 1945
ISBN 978-94-6153-423-1 • € 12,50
Pierik, Perry • Anton Verhey tijd, werk, leven
ISBN 978-94-6153-466-8 • € 19,95
Pierik, Perry (red.) Thule en het Derde Rijk. De genesis van 
het nationaalsocialisme
ISBN 978-94-6153-268-8 • € 22,95
Pierik, Perry / Steeman, Peter • Stalingrad. Luchtbrug naar 
de dood 
ISBN 978-94-6153-320-3 • € 19,95
Pierik, Perry • Het onbekende Reich. Minder bekende feiten 
van het Oostfront
ISBN 978-94-6153-566-5• € 12,50
Pierik, Perry / Uslu, Hülya • Troje. Fascinatie en interpretatie 
ISBN 978-94-6153-313-5 • € 18,95
Pierik, Perry • Het rode leger wankelt. Ruslandveldtocht
ISBN 978-94-6153-465-1 • € 12,50

BULLEtIN tWEEDE 
WErELDoorLoG
Pierik Perry / ros, Martin (red.) • Eerste bulletin van de 
Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-90-75323-528 • € 22,95
Pierik, Perry / ros, Martin (red.) • Tweede bulletin van de 
Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-90-75323-887 • € 22,95
Pierik, Perry / ros, Martin (red.) • Derde bulletin van de 
Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-006-9 • € 24,95
Pierik, Perry / ros, Martin (red.) • Vierde bulletin van de 
Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-032-8 • € 26,95
Pierik, Perry / ros, Martin / Slaa, robin te (red.) • Vijfde 
bulletin van de Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-176-9 • € 24,95
Pierik, Perry / ros, Martin / Slaa, robin te (red.) • Zesde 
bulletin van de Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-109-7 • € 24,95
Pierik, Perry / ros, Martin / Swieten, Jet van (red.) • 
Zevende bulletin van de Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-309-1 • € 22,95
Pierik, Perry / ros, Martin / Swieten, Jet van (red.) • 
Achtste bulletin van de Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-281-0 • € 24,95
Pierik, Perry / ros, Martin / Swieten, Jet van (red.) • 
Negende bulletin van de Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-253-7 • € 24,95
Pierik, Perry / ros, Martin / Swieten, Jet van (red.) •Tiende 
bulletin van de Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-502-6 • € 24,95
Pierik, Perry / ros, Martin / Swieten, Jet van (red.) • Elfde 
bulletin van de Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-648-1 • € 24,95
Pierik, Perry / Nieuwenhuizen, Bert van (red.) • Twaalfde 
bulletin van de Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-94-6153-322-7 • € 24,95

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 • 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
Pikkemaat, Guus •  Een dodelijk liefdesdrama te Nijmegen 
in 1712
ISBN 978-94-6153-484-2 • € 19,95
Pinckaers, Marja • 16 versie 61
ISBN 978-94-6153-574-0 • € 14,95
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 Zie CIDI-infomatiereeks
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 deel 1 en deel 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 / Velden, Sjaak van der (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 
rameijer, Jaap • Uit in eigen huis
ISBN 978-94-6153-583-2 • € 17,95
raven Marna • Jij en ik 
ISBN 978-94-6153-315-9 € 18,95
ravenscroft, trevor • De lans van het lot
ISBN 978-94-6153-155-1 • € 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. Shakespeares 
dochter Susanna en dokter John Hall
ISBN 978-94-6153-332-6 • € 19,95 
rizzuto, Giovanni • Mediale levenskunst. Een interculturele 
polyloog
ISBN 978-90-5718-384-3 • € 24,95
roden, Mary van • Kaddiesj. 
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
roest, Maarten • Woordvoerder
ISBN 978-94-6153-435-4 • € 19,95
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
rooij, rené van • De benoeming
ISBN 978-94-6153-593-1 • € 16,95
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. Opkomst van 
een islamitische grootmacht Zie CIDI-infomatiereeks
ISBN 978-90-5911-385-5 • € 12,95
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
ruyter, Nora de • Verborgen gezichten
ISBN 978-94-6153-445-3 • € 17,95
Sakkers, Hans • Enigma en de strijd om de Westerschelde. 
Het falen van de geallieerde opmars in september 1944
ISBN 978-94-6153-001-1 • € 24,95
Sakkers, Hans • Duitse militaire standrechtelijke executies in 
Zeeland. sept-dec 1944
ISBN 978-94-6153-277-0 • € 34,95
Sakkers, Hans / Houterman, Hans • De strijd om Dishoek 
november 1944. Slotfase in de strijd om de Westerschelde
ISBN 978-94-6153-441-5 • € 29,95
Samson, Sigbert • De toekomst wordt anders
ISBN 978-90-5911-753-2 • €18,95 
Sangers, Gerrit • Trance
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 • € 12,50 
Sangers, Gerrit • Helens Draegkragt
ISBN 9789461535030 • € 9,95
Sangers, Gerrit • Een glans van paranoia
ISBN 978-94-6153-548-1 • € 14,95
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
Schaap, Erik • Averechts. Het verwarrende leven van 
radiopionier, politicus en spion Max Lewin (1919-2011)
ISBN 978-94-6153-584-9 • € 19,95
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. Brieven uit de Nederlandse Arbeidsdienst januari – 
oktober 1944 
ISBN 978-94-6153-134-6 • € 18,95
Scholtens, Gijs • Taskforce Uruzgan

ISBN 978-94-6153-184-1 • € 19,95
Schortinghuis-Sprangers, Addy • Te weinig tijd voor elkaar?
ISBN 978-90-5911-243-8 • € 15,95
Schrama, Jeroen • De bevroren belofte
ISBN 978-94-6153-469-9 • € 18,95
Schueren, Stefan ridder de van der / Ingen, Jan C. van • 
Van herkenning tot erkenning. Een praktijkhandboek over het 
decoratiestelsel
ISBN 978-94-6153-181-0• € 34,95
Schumacher, 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 • € 14,95
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 voor Europa
ISBN 978-94-6153-167-4 • € 24,95
Seijbel, Jan • Veblens visie. Het belang van Thorstein Veblens 
ideeën voor zijn en onze tijd
ISBN 978-94-6153-448-4 • € 22,95
Shabahzi, Nikita • Aardappeleters & Allochtonen
ISBN 978-90-5911-450-0 • € 14,95
Shakespeare, William • Hamlet. Vertaald, ingeleid en 
geannoteerd door Willem J. Ouweneel
ISBN 978-90-5911-348-0 • € 22,95
Siebelt, Peter • Econostra. Het netwerk achter Volkert van 
der Graaf
ISBN 978-690-5911-287-2 • € 22,-
Siebelt, Peter • Rara, wie ben ik
ISBN 978-90-5911-099-1 • € 17,50
Siebelt, Peter • Mabel. ‘Koninklijk’ Bal Masqué
ISBN 978-90-5911-329-9 • € 19,95
Siebelt, Peter • De Vierde Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-490-6 • €22,95
Siebelt, Peter • Vissers in troebel water 
ISBN 978-90-5911-114-1 • € 9,95
Siebelt, Peter • Sinistra. Politieke maffiosi op Haags, 
provinciaal en gemeentelijk niveau.
ISBN 978-90-5911-525-5 • € 17,95
Sigmund, Anna Maria • Walkuren van het Derde Rijk. De 
vrouwen van de nazi’s
ISBN 978-90-5911-034-2 • € 24,95
Simons, Dré • Gevangen in zijn eigen geest 
ISBN 978-90-5911-656-6 • € 18,95
Sizoo, Hans • De verspreiding van een abuis
ISBN 978-90-5911-859-1 • € 27,50
Sizoo, Hans • Beckmann. Perseus en Beckmann 
ISBN 978-94-6153-235-0 • € 14,95
Slim, Hans • Typisch Gooisch
ISBN 978-94-6153-588-7 • € 16,95
Slok, Job • Ik vind uw brieven bijzonder nuttig. Darwins 
brieven aan Nederlandse tijdgenoten 
ISBN 978-90-5911-828-7• € 18,95
Slok, Job • Darwin. Biografie
ISBN 978-90-5911-857-7 • € 16,95
Slooff, Adriaan • Vrouwen-emancipatie: doorbraak of 
inbraak? Hoe feministen zichzelf en anderen voor de gek hielden
ISBN 978-94-6153-599-3 • € 19,95 
Slootweg, timo • Bij tijd en wijle
ISBN 978-90-5911-459-3 • € 16,95
Sluijs, Evert van der • Vanavond wil ik wel vrijen, Jan 
ISBN 978-90-5911-780-8 • € 18,95
Smeets, Joris W. • Hemingway. ‘The best writers are liars’
ISBN 978-94-6153-387-6 • € 19,95 
Smelik, Karel A.D. • De Protocollen van de Wijzen van 
Zion Zie CIDI-infomatiereeks
ISBN 978-90-5911-403-6 • € 18,95
Smelik, Karel A.D. • Tussen hoop en catastrofe. Tikva of 
Nakba Zie CIDI-infomatiereeks
ISBN 978-94-6153-408-8 • € 19,95 
Smit, reint Jan • Epos Europa Europese Canon- momenten 
die beslissend waren voor ons continent ISBN 978-90-5911-
752-5 • € 24,95 
Smulders, Jan • De ware Graal en zijn valse hoeders
ISBN 978-90-5911-301-5 • € 17,95
Snijders, Arjan • ‘Herinnert u zich deze nog?’ 30 jaar ups en 
downs van Veronica
ISBN 978-90-5911-405-0 • € 34,95
Soesan, Simon • Patatje vrede
ISBN 978-90-5911-533-0 • € 17,95
Soest, Aaldert van • Oorlog op afstand? De betrokkenheid 
vna Iran bij de terreurbewegingen Hezbollah, Hamas en 
Palestijnse Islamitische Jihad Zie CIDI-infomatiereeks
ISBN 978-90-5911-583-5 • € 12,95

Son, Wil van • Bijten in beton
ISBN 978-90-5911-923-9 • € 18,95
Sonck, Gert • Wiskundige basisvaardigheden 
ISBN 978-90-5718-268-6 • €  24,95
Sonneveld, Steven • Geadopteerd zonder identiteit. Het 
verhaal achter mijn adoptie
ISBN 978-94-6153-578-8 • € 18,95
Soukup, Uwe • Ik ben nu eenmaal Duitser. Sebastian Haffner
ISBN 978-90-5911-088-5 • € 26,-
Sparre, Pieter • Gevangen
ISBN 978-94-6153-239-8 • € 19,95
Spinhoven, Marian • Niet te geloven. Ex-priester Eugène 
Guljé over de oorlog, moord op zijn vader, de kerk, drugs, geloof 
en geluk
ISBN 978-90-5911-571-2 • € 16,95
Stadsbader, tania/ Wuyts, Floris • Dizzy me. Leven met 
evenwichtsstoornissen
ISBN 978-90-5718-401-7 • € 24,50
Stabergh / Jonckers • De dag dat alles anders werd
ISBN 978-94-6153-529-0 • € 18,95
Starreveld, Henk • De Olieramp
ISBN 978-94-6153-481-1 • € 18,95
Stahlecker, Adrian • Hildegard Knef. Een ster Een tijdperk
ISBN 978-90-5911-476-0 • € 25,-
Stahlecker, Adrian • Goebbels’ droomfabrieken
ISBN 978-90-5911-298-8 • € 24,95
Stahlecker, Adrian • Een liefde tussen oorlog en vrede
ISBN 978-90-5911-211-7 • € 22,95
Stahlecker, Adrian • Schilderswijk en Society
ISBN 978-90-5911-491-3 • € 24,95
Stahlecker, Adrian • De Muze Ine Veen
ISBN 978-90-5911-304-6 • € 24,95
Stahlecker, Adrian • Romy Schneider. Een leven vol triomfen 
en tragedies
ISBN 978-90-5911-165-3 • € 24,95
Stahlecker, Adrian • Stijliconen en idolen. Film & Mode
ISBN 978-90-5911-598-9 • € 25,95
Stahlecker, Adrian • Nederlandse acteurs in de 
Weimarrepubliek en Nazi-Duitsland.
ISBN 978-90-5911-665-8 • € 22,95
Stahlecker, Adrian • Hollywood Giganten. Joodse 
immigranten en de Amerikaanse film 
ISBN 978-90-5911-749-5 • € 22,95 
Stahlecker, Adrian • Het andere Hollywood. Gays, Lesbo’s en 
Bi’s in de filmstad 
ISBN 978-90-5911-930-7 • € 22,95 
Stahlecker, Adrian • Intriges en schandalen aan het Spaanse hof 
ISBN 978-90-5911-830-0 • € 24,95
Stahlecker, Adrian • Roman Polanski 
ISBN 978-90-5911-936-9 • € 22,95 
Stahlecker, Adrian • Franco en de Spaanse monarchie
ISBN 978-90-5911-801-1 • € 19,95
Stahlecker, Adrian • Hitler’s kunstenaarsziel
ISBN 978-94-6153-163-6 • € 24,95
Stahlecker, Adrian • Juliette Gréco. Haar wereld
ISBN 978-94-6153-227-5 • € 22,95
Stahlecker, Adrian • Duitse film na Hitler
ISBN 978-94-6153-353-1 • € 24,95 
Stahlecker, Adrian • De gouden tijd van de Franse Film
ISBN 978-94-6153-475-0 • € 24,95
Staller, Jack / Boven, Graddy • geschiedenis getekend. 
Vaderlands verleden vereeuwigd in potlood 
ISBN 978-90-5911-964-2 • € 27,95 
Stam, Arthur • De CPN en haar buitenlandse kameraden
ISBN 978-90-5911-206-3 • € 32,-
Stam, Arthur • The Diplomacy of the New Order
ISBN 978-90-5911-436-4 • € 12,50 
Stam, Arthur • Trotzki
ISBN 978-90-5911-451-7 • € 16,95
Starik, F. • De humor van het theezakje
ISBN 978-94-6153-093-6 • € 14,75
Steeman, Peter • Luchthelden van de eerste wereldoorlog. 
Het gebaar van Guynemer
ISBN 978-94-6153-210-7 • € 22,95
Steenis, Dago • Waarde tijdgenoten. Brieven om over na te 
denken
ISBN 978-94-6153-360-9 • € 17,95 
Steenvoorden, Monique • Het onzichtbare zien!
ISBN 978-94-6153-157-5 • € 18,95 
Steenvoorden, Monique • Whispers from the heart. Waar je 
leven vrolijk van word!!!
ISBN 978-94-6153-491-0 • € 12,95
Stein, George H. • De Waffen SS
ISBN 978-90-5911-705-1 • € 26,95
Steiner, Bram • De toekomst van de mensheid op aarde
ISBN 978-90-5911-851-5 • € 19,95
Stelt, Nataschja van der • Verdriet zonder tranen. De Puttense 
moordzaak
ISBN 978-90-5911-658-0 • € 12,95
Steltenpool, Albert & Arjan (Nes) • Verhalen van de dijk
ISBN 978-94-6153-490-3 • € 14,95
Stokvis, Willemijn • De verborgen wereld van Eugène 
Brands
ISBN 978-90- 7896-467-4 • € 32,50
Strindberg, August • Huwelijksverhalen
ISBN 978-90-5911-097-7 • € 16,95
Strobbe, Guido • Ultio
ISBN 978-94-6153-153-7 • € 19,95
Strobbe, Guido • Odium 
ISBN 978-94-6153-303-6 • € 19,95



Strobbe, Guido • Deceptio
ISBN 978-94-6153-428-6 • € 18,95
Stuivenga, Marcel • Iers niemandsland
ISBN 978-90-5911-350-3 • € 24,95
Stijnen, Carlie • Maison Perdue
ISBN 978-94-6153-040-0 • € 18,95
Suurenbroek, Martijn • Labouchère’s laatste vriend
ISBN 978-90-5911-568-2 • € 19,95
Swiers, robbert Jan • De Landmeter 
ISBN 978-94-6153-269-5 • € 24,95
Swiers, robbert Jan • Een kwestie van schaal 
ISBN 978-94-6153-412-5 • € 16,95
Swiers, robbert Jan • De taal van het water 
ISBN 978-94-6153-572-6 • € 18,95
t’sjoen, Yves / Damme, Els van /van melle, Liesbeth • 
Naakt als glas
ISBN 978-90-5718-171-9 • € 12,95
talens, Egbert • Een bijzondere relatie. Het conflict Israël-
Palestina nader bekeken 1897-1993
ISBN 978-90-5911-222-3 • € 32,-
tervoort, Frans • De vluchteling. Zijn camera werd een 
wapen tegen onrecht
ISBN 978-94-6153-180-3 • € 19,95
terwisscha van Scheltinga, Gerard • Bloedkoraal. Met de 
1e mariniersdivisie op Guadalcanal, Cape Gloucester, Pelleliu en 
Okinawa
ISBN 978-90-5911-978-9 • € 21,95
terwisscha van Scheltinga, Gerard • Trouw zonder eer. Het 
gewelddadige leven van een SS-officier
ISBN 978-90-5911-664-1 • € 29,95
tetteroo, Pater tom o.F.M e.a. • Dagboek op toiletpapier
ISBN 978-90-5911-335-0 • € 14,95
teule, Gerrit • Hebben wij een ziel?
ISBN 978-94-6153-348-7 • € 19,95 
teuwen, Luc • Dans jezelf
ISBN 978-90-5718-209-9 • € 17,95 
Theobald, Theo • Succesvaders
ISBN 978-90-5911-646-7 • € 14,95
Thomassen, Jean • Zwendel in de kunst- en antiekhandel
ISBN 978-90-5911-285-8 • € 24,95
Thomassen, Jean • Evangelie van het kwaad
ISBN 978-90-5911-556-9 • € 19,95
Thomassen, Jean • Egypte eerder en anders. Mysteries uit de 
oudheid
ISBN 978-90-5911-575-0 • € 24,95
Thomassen, Jean • Smeerlappen in de kunst
ISBN 978-90-5911-599-6 • € 24,95
Thomassen, Jean • Muziek van de duivel! Jazz, Blues, Rock 
’n Roll en Punk
ISBN 978-90-5911-708-2 • € 24,95
Thomassen, Jean • Mediums en andere fenomenen 
ISBN 978-90-5911-751-8 • € 22,95 
Thomassen, Jean • Was Adam een gorilla? Waarheid en 
legende rond onze oorsprong
ISBN 978-90-5911-929-1 • € 21,95
Thomassen, Jean • Kanttekeningen bij de Holocaust 
ISBN 978-90-5911-696-2 • €24,95
Thomassen, Rich • En MAZ creeërde Dick Bos. Het verhaal 
van de baanbrekende
ISBN 978-94-6153-446-0 • € 24,95
Thurlings, Bert • Wie schiep Egypte? De verborgen geheimen 
van de farao’s
ISBN 978-90-5911-512-5 • € 24,95
Thurlings, Bert • Wie hielp de mens? Een andere kijk op onze 
geschiedenis
ISBN 978-90-5911-627-6 • € 24,95
Thurlings, Bert • De verborgen geheimen van de mensheid.  
(Wie hielp de mens? en Wie schiep Egypte?)
ISBN 978-90-5911-773-0 • € 29,95
tiesema, Bob • Eilanders 
ISBN 978-90-5911-920-8 • € 18,95
tiggelen, Martijn van • De bevrijding van Steenbergen of 
Scherven van een spiegel
ISBN 978-90-5911-596-5 • € 16,95
tiggelen, Martijn van • De horizont en de blauwe hemel
ISBN 978-90-5911-600-9 • € 14,95
tiggelen, Martijn van • Geheimen en gevaren
ISBN 978-90-5911-906-2 • € 18,95
tongeren, Alda van • De windstille schuur
ISBN 978-90-5911-203-2 • € 12,95
tongeren, Paul van • Jacoba van Tongeren en de 
verzetsgroep 'Groep 2000'
ISBN 978-94-6153-483-5 • € 19,95
toonen, Elbert • Jozef Stalin (2de druk)
ISBN 978-90-5911-441-8 • € 16,95
toonen, Elbert • De Russische tragedie onder Gorbatsjov 
en Jeltsin
ISBN 978-90-5911-320-6 • € 27,95
toonen, Elbert • Poetin
ISBN 978-90-5911-221-6 • € 16,95
toorn, Margriet van den • Het verhaal van mijn moeder 
Sebelia
ISBN 978-90-5911-745-7 • € 18,95
topper, Jacob • Het IJsselmeerflotielje. De verdediging van 
het IJsselmeer in de meidagen van 1940
ISBN 978-94-6153-122-3 • € 16,95
trachet, Nick • Culinair Ontdekt
ISBN 978-90-5718-342-3 • € 19,95
tricht, Coen van • Het schimmenrijk van W.F. Hermans
ISBN 978-90-5911-560-6 • €12,95

tricht, Coen van • De Ondergrondse
ISBN 978-90-5911-662-7 • € 19,95
tricht, Coen van • De Koude Oorlog
ISBN 978-90-5911-783-9 • € 24,95
trolsky tymen • Het einde van de eeuwigheid
ISBN 90-75323-91-3 • € 24,95
trolsky, tymen • De Klimmer
ISBN 978-90-5911-046-5 • € 16,95
trolsky, tymen • Karl Marx Universiteit. Roman van een 
revolutie
ISBN 978-94-6153-121-6 • € 22,95
tromp, Bart • Verraad op de Balkan. Een kroniek
ISBN 978-90-75323-146 • € 16,95
tromp, Bart • Tegen het vergeten
ISBN 978-90-75323-238 • € 16,95
tromp, Bart • Karl Marx
ISBN 978-90-5911-180-6 • € 17,95
troost, Erwin • Zoektocht naar mijn ongelijk
ISBN 978-94-6153-434-7 • € 18,95
trotzky, Leon • Stalin. Een biografie
ISBN 978-90-5911-278-0 • € 27,95
tudjan, Branimir • Krav Maga for Life 
ISBN 978-90-5911-928-4 • € 17,95
tulkens, ria • Mijn vriendjes de dieren 
ISBN 978-90-5911-779-2 • € 14,95
Üngör, Uður Ümit • Vervolging, onteigening en 
vernietiging. De deportatie van Ottomaanse Armeniërs tijdens 
de Eerste Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-535-4 • € 14,95
Uslu, Hulya (red.) • Jonkheer de Geer. De melaatse uit 
Londen
ISBN 978-94-6153-480-4 • € 14,95
Uslu, Hulya (red.) • Turkije. En de weg naar democratie
ISBN 978-94-6153-486-6 • € 16,95
Uyl, Bob den • Het graf van Bach. Een oorlogsnovelle
ISBN 978-94-6153-113-1 • € 15,00
Vaanholt, Marleen te • Mijn pad van evolutie
ISBN 978-90-5911-629-0 • € 17,95
Vaartjes, Gé • Herman de Man. Een biografie
ISBN 978-90-75323-412 • € 32,95
Vaessen, Henk • Stille finale (8ste druk)
ISBN 978-90-5911-496-8 • € 19,95
Vaessen, Henk • Piel de heilige
ISBN 978-90-5911-530-9 • € 17,95
Vaessen, Henk • Herfstlicht
ISBN 978-90-5911-740-2 • € 12,95
Vaessen, Henk • De zevende golf
ISBN 978-94-6153-570-2 • € 19,95
Valk, Arno van der • Hermans. Het grootste gelijk buiten 
Nederland
ISBN 978-90-5911-048-9 • € 17,50
Valk, Arno van der • De calvinistische voyeur. Jan Wolkers 
in Zweden
ISBN 978-90-5911-103-5 • € 17,50
Vandamme , Bart • De snelste mens ter wereld. Het verhaal 
van 21 piloten die, door hun jacht op snelheidsrecords, de 
grenzen van de luchtvaarttechnologie hielpen verleggen
ISBN 978-90-5911-860-7 • € 19,95
Vandamme, Bart • Messerschmitt ME 163 'Komet'
ISBN 978-94-6153-447-7 • € 12,50
Vanvugt, Ewald • Cynthia en haar grote liefde
ISBN 978-90-5911-457-9 • € 16,95
Vanvugt, Ewald • Roofgoed
ISBN 978-90-5911-914-7 • € 27,95
Vanvugt, Ewald • Weerzien met Lucine. Een dag-en nachtboek 
uit de Stille Zuidzee
ISBN 978-90-5911-255-1 • € 16,95
Vanvugt, Ewald • De Bewondering
ISBN 978-90-5911-671-9 • € 17,95
Vastrick, Jan Chr. • Een schijn van vooruitgang. Moraal en 
praktijk achter de vrije markt
ISBN 978-90-5911-654-2 • € 16,95
Veen, Koert ter • Athos, monnikeneiland
ISBN 978-90-5911-024-3 • € 24,95
Veen, Koert ter • Van lammeren naar leeuwen. Over de 
opkomst van het christendom
ISBN 978-90-5911-178-3 • € 24,95
Veen, Koert ter • Protestants fundamentalisme in het 
Groningse Faan
ISBN 978-90-5911-082-3 • € 22,95
Veen, Koert ter • De tempeliers
ISBN 978-90-75323-894 • € 24,95
Veen, Koert ter • De Heilige Graal
ISBN 978-90-5911-461-6 • € 16,95
Veen, Lennaert van • Koningen van de Himalaya. 
Fascinerende ervaringen in Nepal en Tibet
ISBN 978-94-6153-023-3 • € 18,95
Veere, Ernst van • Een eigenaardige broederschap. Episodes 
uit het rechtsleven
ISBN 978-94-6153-201-5 • € 19,95
Veld, Els in ‘t • Levenslang
ISBN 978-94-6153-165-0 • € 22,95
Veld, Hans in ‘t • Chronisch depressief?
ISBN 978-90-5911-390-9 • € 16,95
Veld, Dr. N.K.C.A. In 't • Oorlogsmemoires
ISBN 978-94-6153-569-6 • € 17,95
Veld, J./ Vliet, L. van der • Versteend verdriet. Symbolen en 
gedichten op grafstenen
ISBN 978-90-5911-084-7 • € 17,-
Veldman, Hans • Verscheurd Amerika

ISBN 978-94-6153-139-1 • € 18,95
Veldman, Hans • De perschef als biograaf
ISBN 978-90-75323-962 • € 22,95
Veldman, Hans • De strijd om het Witte Huis.
ISBN 978-90-5911-537-8 • € 17,95
Veldman, Hans • John F. Kennedy. De geschiedenis van een 
imago
ISBN 978-90-5911-862-1 • € 16,95
Veldman, Hans • De Amerikaanse keizer, John McCain
ISBN 978-90-5911-713-6 • € 12,95
Veldman, Hans / Parlevliet, Theo • Spierballentaal en 
cowboylaarzen. Reagan, Bush 1 en Bush II in de context van 
het Amerikaanse conservatisme
ISBN 978-90-5911-446-3 • € 17,50
Velthoven, Paul van • Raymond Aron. Het verantwoorde 
engagement
ISBN 978-90-5911-492-0 • € 24,95
Velthoven, Paul van • Franstaligen tegen Vlamingen. Hoe 
Belgie als staat mislukte
ISBN 978-94-6153-170-4 • € 18,95
Veltmeijer, Hans • Echo’s uit Rio de Janeiro. Onder familie, 
bandieten, gelovigen en voetballers
ISBN 978-94-6153-576-4 • € 18,95
Verbruggen, rené • Verminnen
ISBN 978-90-5911-761-7 • € 19,95
Verhave, Josien • In de ban van de Vos
ISBN 978-94-6153-285-5 • € 17,95 
Verhey, Anton • Van Babylon tot Bagdad. De infanterist door 
de Eeuwen heen 
ISBN 978-90-5911-742-6 • € 24,95
Verhey, Anton • Taferelen uit de geschiedenis
ISBN 978-90-5911-865-2 • € 27,95 
Verhoef, C.E.H.J. • De slag om de Ginkelse heide
ISBN 978-94-6153-166-7 • € 18,95
Verhoef, C.E.H.J. • Nieuwpoort 1600 
ISBN 978-90-75323-863 • € 19,95
Verhoef, Carel • Inperking vrijheid van onderwijs. De 
maatschappelijke noodzaak tot herziening van artikel 23 van 
de grondwet
ISBN 978-94-6153-595-5 • € 18,95
Verhoeven, H.C.M. • Darwins derde dag
ISBN 978-90-5911-757-0 • € 14,95
Verkerke, Adrian • Cape Town
ISBN 978- 94-6153-075-2 • € 18,95
Verkijk, Dick • Die slappe Nederlanders. Of viel het toch wel 
mee in 1940-1945?
ISBN 978-90-5911-030-4 • € 12,45
Verkijk, Dick • Van pantservuist tot pantservest
ISBN 90-75323-20-4 • € 24,95
Verkijk, Dick • De Sinterklaas razzia van 1944
ISBN 978-90-5911-279-7 • € 22,95
Verkijk, Dick • Harry Mulisch. Fel anti-nazi. Maar sinds 
wanneer?
ISBN 978-90-5911-263-6 • € 9,95
Verkijk, Dick • Bertje was zo’n lief jongetje. De tragische 
ondergang van de familie Sanders
ISBN 978-90-5911-5705 • € 17,95
Vermaat, Emerson • Adolf Eichmann. Technocraat van de 
holocaust
ISBN 978-94-6153-179-7• € 24,95
Vermaat, Emerson • Anton Mussert en zijn conflict met de SS
ISBN 978-94-6153-021-9 • € 24,95
Vermaat, Emerson • ‘Het is allemaal de schuld van Joden en 
Amerikanen’
ISBN 978-90-5911-406-7 • € 14,95
Vermaat, Emerson • Misdaad, migratie en cultuur
ISBN 978-90-5911-150-9 • € 24,95
Vermaat, Emerson • De dodelijke planning van Al Qaida
ISBN 978-90-5911-231-5 • € 22,95
Vermaat, Emerson • De Hofstad-groep. Portret van een 
radicaal islamitisch netwerk
ISBN 978-90-5911-292-6 • € 13,95
Vermaat, Emerson • Nederlandse Jihad 
ISBN 978-90-5911-104-2 • € 22,95
Vermaat, Emerson • De Evangelische Omroep. 
Ontstaans-geschiedenis
ISBN 978-90-5911-547-7 • € 15,95
Vermaat, Emerson • Het Ribbentrop-Molotov pact
ISBN 978-90-5911-805-8 • € 19,95 
Vermaat, Emerson • Nazi’s, communisten en islamisten. 
Opmerkelijke allianties tussen extremisten
ISBN 978-90-5911-721-1 • € 19,95
Vermaat, Emerson • Heinrich Himmler. En de cultus van 
de dood
ISBN 978-90-5911-951-2 • € 22,95
Vermaat, Emerson • Auschwitz. Eindstation van de dood
ISBN 978-94-6153-271-8 • € 24,95
Vermaat, Emerson • Moordenaars achter het front. De 
Einsatzgruppen van de SS
ISBN 978-94-6153-451-4 • € 24,95
Vermeer, robert • Honderd tinten rood. Genetisch seksuele 
aantrekking
ISBN 978-94-6153-545-0 • € 16,95
Vermeire, Guido • Legendarisch-mysterieus en religieus 
België
ISBN 978-94-6153-328-9 • € 19,95 
Vermeeren, Marc • De jeugd van Adolf Hitler 1889-1907. 
En zijn familie en voorouders
ISBN 978-90-5911-606-1 • € 25,95
Vermeeren, Marc • Adolf Hitler. Zwerver, Soldaat, Politicus (1908-



1923) 
ISBN 978-90-5911-814-0 • € 24,95
Verminck, Marc / Johan Van Looveren • Generositeit 
ISBN 978-90-5718-279-2 • € 26,95
Verrier, Nancy • Afgestaan
ISBN 978-90-5911-544-6 • € 18,95
Verschoren, Alain / Verhaert, Inga / Loght, Bruno De • 
Cookbook
ISBN 978-90-5718-403-1 • € 22,50
Verstraete, Pieter Jan • ‘Trouw en Dietsch’. Vlaamse leiders 
en hun collaboratie
ISBN 978-90-5911-133-2 • € 19,95
Verstraete, Pieter Jan • Joris van Severen
ISBN 978-90-5911-893-5 • € 16,95
Verstraete, Pieter Jan • Le beau Léon / Léon Degrelle
ISBN 978-90-5911802-7 • € 18,95
Verwer, renzo • Bobby Fischer. voor beginners
ISBN 978-90-5911-706-8 • € 11,95
Verweij, Herman • Het pad van verdwalen. Verslag van een 
voetreis naar Rome
ISBN 978-90-5911-542-2 • € 15,95
Verweij, Herman • Een reis is nooit gelopen
ISBN 978-90-5911-880-5 • € 17,95
Verweij, Marcel • De remedie van Epicurus
ISBN 978-90-5911-908-6 • € 19,95
Vestdijk, Mieke • Mieke kiest Simon
ISBN 90-6801-608-3 • € 16,95
Videler, Sander • De weg naar je ware zelf. Het pad van de 
gnosis
ISBN 978-94-6153-158-2 • € 18,95
Videler, Silvia / Sietse Werkman • Kanker!!! … En dan? Zijn 
abrikozenpitten dé oplossing?
ISBN 978-94-6153-403-3 • € 14,95 
Videler, Silvia • Hel: Fictie of Werkelijkheid. Wat zegt de bijbel 
hier nu écht over?
ISBN 978-94-6153-407-1 • € 14,95 
Viëtor, Nelleke • De schim van Daniël
ISBN 978-90-5911-213-1 • € 17,95
Viëtor, Nelleke • Een nieuw huis
ISBN 978-90-5911-682-5 • € 14,95
Viëtor, Nelleke • Kwaad 
ISBN 978-90-5911-900-0 • € 14,95
Viëtor, Nelleke • De val
ISBN 978-90-5911-442-5 • €14,95
Viëtor, Nelleke • Maria’s thuiskomst
ISBN 978-94-6153-243-5 • €16,95
Visser, Liselotte • Ja ik wil! Hoe vind en bind ik mijn 
droompartner
ISBN 978-94-6153-444-6 • € 17,95
Vlaming, Sjaak • Een bollenboer in de Koreaanse oorlog. 
Een familiegeschiedenis
ISBN 978-94-6153-263-3 • € 18,95
Vliegenthart, Arjan / raak, ronald van (red.) • De Eerste 
Kamer. De andere kant van het Binnenhof: Toen Nu Straks
ISBN 978-94-6153-051-6 • € 10,95
Vloed, Kees van der • Clara Schumann-Wieck. De pijn van 
het gemis
ISBN 978-94-6153-177-3 • € 18,95
Vogel, Marianne • Gedeelde stad, geheelde stad. Berlijnse 
thriller
ISBN 978-94-6153-249-7 • € 17,95
Vogel, Marianne • In de schaduw van Marlene Dietrich. 
Berlijnse thriller
ISBN 978-94-6153-591-7 • € 17,95
Voorspoels, Sigrid • Een waarde(n)vol geschenk. My Best 
Practice
ISBN 978-94-6153-597-9 • € 18,95
Vossius • Oneigentijds
ISBN 978-90-5911-958-1 • € 22,95
Vranken, Godfried • Verx door Columbus- Boudewijn Buch 
achterna
ISBN 978-94-6153-152-0 • € 18,95
Vries, Nanny de • Achter de Islamitische facade. Het 
werkelijke Iran en Turkije
ISBN 978-94-6153-280-0 • € 24,95
Vries, rindert de • Jacqueline. Asfalt in de hemel
ISBN 978-90-5911-657-3 • € 16,95
Vries, Camiel de / Heus, Hanna de • Het anti-kind boek
ISBN 978-90-5911-555-2 • € 14,95
Vugs, reinold • Influenza
ISBN 978-90-75323-726 • € 16,95
Vugs, reinold • In veel huizen wordt gerouwd. De Spaanse 
griep in Nederland
ISBN 978-90-5911-081-6 • € 15,50
Vugs, reinold • Operatie ‘Sneeuwvlok’
ISBN 978-90-5911-270-4 • € 14,95
Vugt, Arno van • Monogamie is voor mietjes 
ISBN 978-90-5911-755-6 • € 12,95
Waar, Marc van • Zijn gelovigen moordenaars?
ISBN 978-94-6153-078-3 • € 18,95
Waard, F. de • Over tweelingen gesproken
ISBN 978-90-75323-849 • € 19,95
Walburgh Schmidt, Haks • Het dertiende peloton
ISBN 978-90-5911-340-4 • € 24,95
Walenkamp, Hans • Wat heet geslaagd. Adopties zoals ze 
bedoeld zijn
ISBN 978-90-5911-997-0 • € 18,95
Walenkamp, Hans • Tussen twee werelden. Hoe 
geadopteerden hun afkomst kleur geven
ISBN 978-94-6153-347-0 • € 18,95 

Wapperom, Hugo • De spinvlieg
ISBN 978-90-5911-676-4 • € 24,95
Wassenaar, Joop • Verdun
ISBN 978-94-6153-471-2 • € 18,95
Wauters, Karel • Hendrik Conscience. Van geboorte tot 
Leeuw 1812-1838
ISBN 978-90-5718-146-7 • € 25,00
Wauters, Marcel • Wie de letters breekt. Poëzie en proza van 
Marcel Wauters (1950-1969)
ISBN 978-90-5718-366-9 • € 25,00
Weber, E.P. • Gedenkboek van het Oranjehotel. Onze 
gevallen verzetshelden, celmuren spreken gevangenen getuigen
ISBN 978-94-6153-612-9 • € 21,95
Weeren, Jan van • Richthofen. Heldenmoed en Herenliefde
ISBN 978-94-6153-253-4 • € 18,95 
Weeren, Jan van • Stuk terug
ISBN 978-94-6153-043-1 • € 14,95
Wehr, Gerhard • Kabbala
ISBN 978-90-5911-241-4 • € 14,95
Weider, Ben • Napoleon. Een andere geschiedenis
ISBN 978-94-6153-097-4 • € 20,00
Weissensteiner, Friedrich • Beroemde zelfmoorden
ISBN 978-90-5911-306-3 • € 27,95
Weitgraven, Elise van de • Gloepend benauwd
ISBN 978-94-6153-118-6 • € 18,95
Wellinghoff, Karel • De goede mensen en de honden van 
God
ISBN 978-90-5911-884-3 • € 19,95
Wellinghoff, Karel • Onthaasten per brommobiel
ISBN 978-90-5911-488-3 • €17,95
Wellinghoff, Karel • De burcht van de vrede. Over de 
Katharen en Montségur
ISBN 978-94-6153-102-5 • €19,95
Wellinghoff, Karel • De katharengrot
ISBN 978-94-6153-230-5 • €14,95
Wellinghoff, Karel • Terugkeer van de Katharen 
ISBN 978-94-6153-286-2 • € 18,95
Wellinghoff, Karel • De roep van de katharen. Hun 
geschiedenis, hun leer en de samenhang met het heden
ISBN 978-94-6153-424-8 • € 19,95
Weltevreden, Henk • Levensvlagen. Radio columns
ISBN 978-90-75323-139 • € 6,95
Wentholt, Hans • Agnese
ISBN 978-94-6153-`145-2 • € 19,95
Wentholt, Hans • Vrouwenman
ISBN 978-94-6153-482-8 • € 22,95
Werf, Henk van der • Totalitaire ontsporing. Een analyse van 
de beschaving in de waancultuur van het Derde Rijk
ISBN 978-94-6153-563-4 • € 22,95
Werkhoven, Joek van • Hoe zit dat? Dat zit zo!
ISBN 978-90-5911-875-1 • € 12,95
Werkman, Hans • Bitterzoete overvloed. De wereld van 
Willem de Mérode
ISBN 978-94-6153-039-4 • € 24,95
Werkman, Sietse • Voeding, gedrag en Bijbelse heelheid. Weg 
uit de gedrags- en relatieproblemen van deze tijd 
ISBN 978-94-6153-267-1 • € 19,95
Werkman, Sietse • De autisme- epidemie en Bijbelse 
heelheid. oorzaken, behandelingen en begeleiding 
ISBN 978-94-6153-399-9 • € 19,95 
Werkman, Sietse • De scheidings- epidemie en Bijbelse 
heelheid. over huwelijken in verstand en in boosheid
ISBN 978-94-6153-402-6 • € 19,95
Wessels, Marije en Merel • Met begerig oog
ISBN 978-90-5911-355-8 • € 12,95
Westgeest, Paul • Het Groot Teringboek
ISBN 978-90-5911-520-0 • € 14,95
Wiegerinck, Stijn • Het commando Pieters. Hollandse SS-ers 
in Brummen en Loosdrecht april-mei 1945
ISBN 978-94-6153-425-5 • € 24,95
Wielaert, Jeroen • Pijn en glorie van de polder. Hollandse 
wieler-legenden
ISBN 978-90-5911-043-4 • € 16,95
Wielaert, Jeroen • Bar-Tabac-Le Sport 
ISBN 978-90-5911-142-4 • € 16,95
Wieringa, Feije • Vrije Val 
ISBN 978-90-5911-837-9 • € 16,95
Wijvekate, Maren L. • Positieve wendingen in je leven
ISBN 90-5911-330-5 • € 19,95
Willems, raf • Van Bensemann tot Beckenbauer. De 
verborgen geschiedenis van het Duitse voetbal.
ISBN 978-90-5911-393-0 • € 17,95
Wingen, Ed •Eugene Brands en de Vijftigers 
ISBN 978-94-6153-064-6 • € 19,95
Wissema, Hans • Siberische Lessen over Leven, Liefde en 
Dood 
ISBN 978-94-6153-330-2 • € 18,95 
Witte, Arjan • Oswald Spengler
ISBN 978-90-5911-667-2 • € 17,95
Woelderink, J.G. • De rechtvaardiging uit het Geloof alleen
ISBN 978-94-6153-580-1 • € 19,95
Wolfs, renée • Wereldkind. Praten met je adoptiekind 
ISBN 978-94-6153-056-1 • € 23,50
Wolfs, renée • De Cirkel van Verbinding. Verliesverwerking 
bij adoptie en pleegzorg
ISBN 978-94-6153-294-7 • € 19,95
Wolters-Van trigt, Inge / Visser, tom • Duizend dagen 
Indië
ISBN 978-90-5911-513-2 • € 24,95

Zaal, Wim • De Buitenbeentjes
ISBN 978-90-75323-047 • € 16,95
Zaal, Wim • De vuist van de paus
ISBN 978-90-75323-078 • € 16,95
Zaal, Wim • Gods Onkruid. Nederlandse sekten en messiassen
ISBN 978-90-5911-198-1 • € 14,95
Zaal, Wim • Een tik van Italië
ISBN 978-90-75323-429 • € 14,95
Zaal, Wim • Jan Toorop. Zijn leven, zijn werk, zijn tijd.
ISBN 978-90-5911-155-4 • € 19,95
Zaal, Wim • Zestig jaar in de beschaving
ISBN 978-90-5911-085-4 • € 16,95
Zaal, Wim • Rome een religieuze gids 
ISBN 978-90-5911-358-9 • € 18,95
Zaal, Wim • Moord in het Vaticaan. De mooiste verhalen 
over Rome.
ISBN 978-90-5911-282-7 • € 16,95
Zaal, Wim • De Corsicaanse monsters. Napoleon Bonaparte 
en zijn familie.
ISBN 978-94-6153-194-0 • € 19,95
Zaal, Wim • God en Zoon
ISBN 978-90-5911-425-8 • € 16,95
Zaal, Wim • Kaspar Hauser
ISBN 978-90-5911-634-4 • € 14,95
Zaal, Wim • Valsheid in geschriften. Literaire vervalsingen en 
mystificaties 
ISBN 978-90-5911-763-1 • € 19,95
Zaal, Wim • Edith Piaf
ISBN 978-94-6153-272-5 • € 16,95
Zandvliet, Diny • De dame met de paarse hoed
ISBN 978-90-5911-915-4 • € 16,95
Zanetti, Sandro Een bruid voor Frankenstein 
ISBN 978-94-6153-010-3 • €18,,95
Zanetti, Sandro • Wisselingen
ISBN 978-94-6153-309-8 • € 16,95
Zanten, B.o. van • De Sterrengebergte expeditie naar 
Nederlands Nieuw-Guinea in 1959
ISBN 978-94-6153-379-1 • € 22,95 
Zdral, Wolfgang • De Hitlers. De onbekende familie van de 
Führer
ISBN 978-90-5911-432-6 • € 19,95
Zee, Nanda van der • Sprookjes voor kinderen van alle tijden
ISBN 978-94-6153-117-9 • € 14,95
Zee, Nanda van der • De herfst van een voyeur
ISBN 978-90-5911-014-4 • € 9,95
Zee, Nanda van der • De kamergenoot van Anne Frank
ISBN 978-90-5911-025-0 • € 12,45
Zee, Nanda van der • Jacques Presser. Het gelijk van de twijfel
ISBN 978-90-5911-055-7 • € 24,95
Zee, Nanda van der • De Trein
ISBN 978-90-5911-347-3 • € 12,95
Zee, Nanda van der • Weg met de huisarts?
ISBN 978-90-5911-047-2 • € 12,45
Zee, Nanda van der • Westerbork
ISBN 978-90-5911-225-4 • € 14,95
Zee, Nanda van der • Het begrijpen
ISBN 978-90-5911-494-4 • € 11,95
Zee, Nanda van der • Om erger te voorkomen. De 
voorbereiding en uitvoering van de vernietiging van het 
Nederlandse jodendom tijdens de Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-465-4 • € 22,95
Zee, Nanda van der, Prof. Dr. Bob Smalhout • Gesprekken 
in de middag
ISBN 978-90-5911-730-3 • € 16,95
Zeeuw, Quinten de • Allemaal fillers
ISBN 978-94-6153-443-9 • € 18,95
Zena, Alexander • De mens, het complot van een duo-
energie
ISBN 978-90-5911-849-2 • € 24,95
Zonneveld, Willem • Defileren, Ontrijden
ISBN 978-90-5911-924-6 • € 19,95
Zuyderwijk, C • Urn vol kinderdromen
ISBN 978-94-6153-411-8 • € 17,95
Zwaan, Karin • De magie van het Tibetaans Boeddhisme 
ISBN 978-94-6153-355-5 • € 18,95 
Zwart, P.J. • Het kwaad straft zichzelf 
ISBN 978-90-5911-803-4 • € 15,95
21 schrijvers • 2 historische batverhalen
ISBN 978-90-5911-380-2 • € 14,95
Nolen, Ankie / Pierik, Perry / ros, Martin / Kip, 
Gerbrand (red.) • De Zwarte Hand no.I , door:
ISBN 978-90-5911-448-7 • € 12,50

ENGELSE EDItIES

Bakker, Geeri • The Adoption handbook
ISBN 978-90-5911-315-2 • € 19,95
Best, Jan • How to decipher the Byblos Script
ISBN 978-94-6153-420-0 • €19,95
Brongers, E.H. Lieutenant-colonel •
The Battle for The Hague 1940.
ISBN 978-90-5911-307-7 • € 24,95
Carotta, Francesco • Jesus was Caesar
ISBN 978-90-5911-396-1 • € 32,-
Doorn, P.A. van • How to save our World. The ultimate 
spiritual society 
ISBN 978-90-5911-870-6 • € 18,95
Dries, Mark van den • Holland drope zone. The crash of an 
American bomber in a Dutch polder



ISBN 978-94-6153-606-8 • € 19,95
Geysen, Cois • Mysterious and unknown Belgium
ISBN 978-94-6153-329-6 • € 14,95
Kruft, Anton • Early dutch entrepreneurship and its  
contribution to modern economy 
ISBN 978-94-6153-427-9 • € 24,95
Kursietis, Andries J. • The Wehrmacht at War 1939-1945. 
The Units and Commanders of the German Ground Forces 
during World War II
ISBN 978-90-75323-382 • € 27,95
Kursietis, Andris J • A Lifetime for Hungary. Lieutenant-Field 
Marchal of the Royal Hungarian Army
ISBN 978-94-6153-551-1 • € 17,95
Kursietis, Andries J. • The Imperial Japanese Navy. (Nihon 
Kaigun) 1900 - 1945
ISBN 978-94-6153-604-4 • € 29,95
Kursietis, Andries J. • The fallen Generals. The destruction of 
the German Officer Corps in World War II and its aftermath
ISBN 978-94-6153-605-1 • € 29,95
Liefrink, Aloka • Abandoned. Adopted and left behind again
ISBN 978-94-6153-343-2 • € 17,95 
Linden, Henk van der • The Live Bait Squadron. Three 
massgraves off the Dutch coast, 22 september 1914
ISBN 978-94-6153-260-2 • € 18,95
Luijten, Dr. Jan • Canada and Noord-Brabant. An Eternal 
Bond
ISBN 978-90-5911-071-7 • € 14,95
Marácz, Dr. L.K. • Hungarian Revival. Political Reflection on 
Central Europe
ISBN 978-90-75323-115 • € 22,95
Pierik, Perry • Hungary 1944-1945. The Forgotten Tragedy
ISBN 978-90-75323-108 • € 22,95
Pierik, Perry • From Leningrad to Berlin. Dutch volunteers in 
the service of the German Waffen-SS 1941-1945 (2de druk)
ISBN 978-90-5911-004-5 • € 27,95
Pierik, Perry • Tannenberg. Erich Ludendorff and the Defence 
of the Eastern German Border in 1914
ISBN 978-90-5911-106-6 • € 12,50
Poortman, IJ Editor • The increasing Role of Nutrition and 
Genomics in the Prevention and Management of Disease
ISBN 978-90-5911-407-4 • € 17,50
rameijer, Jaap • Jamie on his cloud
ISBN 978-94-6153-204-6 • € 12,95
rijnders, Alida C. • Susanna Shakespeare. Shakespeare's 
daughter and doctor John Hall
ISBN 978-94-6153-607-5 • € 19,95
rozendaal, Simon • It’s My Life. A new revolution: Patient 
Power
ISBN 978-90-5911-538-5 • € 16,-
Somerwil-Ayrton, Katie • The train that disappeared into 
history. The Berlin-to-Bagdad Railway and how it led to the 
Great War
ISBN 978-90-5911-573-6 • € 24,95
Stam, Arthur • The Diplomacy of the New Order. The Foreign 
Policy of Japan, Germany and Italy: 1931-1945
ISBN 978-90-5911-436-4 • € 12,50
Steenis, Dago • Dear Contemporaries, Letters to set you 
thinking
ISBN 978-94-6153-400-2 • € 17,95
Vaessen, Henk • Silent Final
ISBN 978-90-5911-839-3 • € 19,95
Veen, Koert ter • The Templars
ISBN 978-90-5911-374-9 • € 19,95
Verhoef, C.E.H.J. • The Battle for Ginkel Heath near Ede. 
17 and 18 September 1944
ISBN 978-90-5911-386-2 • € 14,95
Vermeer, robert • Hundred shades of red. Genetic sexual 
attraction
ISBN 9 78-94-6153-608-2 • € 16,95
Walburgh, Schmid, Haks • No return flight
ISBN 978-90-5911-881-2 • € 24,95
Wissema, Hans • Siberian Lessons on Life, Love and Death
ISBN 978-94-6153-358-6 • € 18,95 
Zee, Nanda van der • The Roommate of Anne Frank
ISBN 978-90-5911-096-0 • € 13,50

DUItSE EDItIES

Friesland, Jan van • Auf den Spuren von Caeser. Interviews 
mit Francesco Carotta
ISBN 978-94-6153-457-6 • € 19,95
Leeuwe, Prof. dr. Hans de • Theater is Grenzenlos 
ISBN 978-90-5911-202-5 • € 29,95
Stempel, Joachim • Wir müssen ran, wir greifen an!
ISBN 978-94-6153-493-4 • € 19,95

GrootLEttEr BoEKEN

Berg, Jaap van den • Eindeloos Italië
ISBN 978-94-6153-547-4 • € 22,95
Best de Vries, Jan • Spelen aan de Sloterplas. De zomer van 
1959
ISBN 978-94-6153-603-7 • € 14,95
Best de Vries, Jan / Esser, Gijsbert  • Laminaat. Rotterdams 
VvE-beheer in Amsterdam
ISBN 978-94-6153-601-3 • € 22,95
Doorn, Marga van • Ik heb u liever lief. Een moeder, dochter 
en Alzheimer
ISBN 978-94-6153-601-3 • € 22,95

Fontijn, Linda • Bezoedeld
ISBN 978-94-6153-536-8 • € 24,95
Francois, Leon • Q-sleutel. De ontdekking van de mysterieuze 
bron Q, de historische basis van de bijbelse evangeliën en het 
Christendom
ISBN 978-94-6153-525-2 • € 24,95
Franssen, Yvonne • Talio
ISBN 978-94-6153-509-2 • € 24,95
Franssen, Yvonne • De Genius
ISBN 978-94-6153-508-5 • € 24,95
Glaeser, Ernst • Jaargang 1902. jeugd tussen traditie en 
revolutie
ISBN 978-94-6153-535-1 • € 24,95
Gortworst, Johan • Zilver in bruikleen. Dilemma’s van een 
verpleegster in oorlogstijd
ISBN 978-94-6153-505-4 • € 24,95
Koene, Bert • De wereld van onze kleinkinderen
ISBN 978-94-6153-600-6 • € 24,95
Kunz, trudy • Kroniek van een bange liefde
ISBN 978-94-6153-500-9 • € 24,95
Lemm, robert • Eén Rembrandt voor vijfentwintig levens. 
Het overlevingsverhaal van David Cohen
ISBN 978-94-6153-540-5 • € 22,95
Marres, rené • Frederik Weinreb. Verzetsman en groot 
schrijver
ISBN 978-94-6153-524-5 • € 22,95
Meinsma, Jaap • Konvooi naar Moermansk. Een kwestie van 
overleven
ISBN 978-94-6153-506-1 • € 24,95
Nieuwenhuizen, Bert van • Weiger het werk niet. Wim Eijk, 
aartsbisschop van Utrecht
ISBN 978-94-6153-557-3 • € 22,95
Schaik, Lot van • Het Europese Hert
ISBN 978-94-6153-541-2 • € 22,95
Vermeer, robert • Honderd tinten rood. Genetisch seksuele 
aantrekking
ISBN 978-94-6153-602-0 • € 22,95 
Zaal, Wim • Edith Piaf
ISBN 978-94-6153-523-8 • € 22,95
Zaal, Wim • Corsicaanse monsters Napoleon Bonaparte en 
zijn famillie
ISBN 978-94-6153-546-7 • € 24,95

DVD

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

E-BooKS

Boekestijn, Arend Jan • De prijs van een slecht geweten. 
Waarom hulp in haar huidige vorm niet werkt
ISBN 978-90-5911-420-3 • € 5,00
Franssen, Yvonne • Genius
ISBN 978-94-6153-494-1 • € 4,95
Franssen, Yvonne • Talio
ISBN 978-94-6153-497-2 • € 4,95
Krijbolder, Wouter • Een Parijse oktoberdag
ISBN 978-94-6153-495-8 • € 4,95
rameijer, Jaap • De Orb evolutie
ISBN 978-94-6153-611-2 • € 4,95
roest, Maarten • Woordvoerder
ISBN 978-94-6153-610-5 • € 4,95
Strobbe, Guido • Odium 
ISBN 978-94-6153-498-9 • € 4,95
Strobbe, Guido • Deceptio
ISBN 978-94-6153-609-9 • € 4,95
Strobbe, Guido • Ultio
ISBN 978-94-6153-499-6 • € 4,95
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Uitgeverij Aspekt distribueert en verkoopt in Nederland de titels van Academic & Scientific 
Publishers (ASP) met als imprints en fondsen:

• VUBPRESS met publicaties verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel en de Brussel-
se Associatie

• UPA (University Press Antwerp) met publicaties verbonden aan de Universiteit 
Antwerpen en de Associatie van Hogescholen Antwerpen

• ASP Editions met algemene academische uitgaven en wetenschappelijke non-fictie
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Sylvia Kamerbeek
T 0346-353895
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ASPEKT worldwide:
Gazelle Book Services Limited
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T 0044 (0)152468765
F 0044 (0)152463232
Sales@gazellebooks.co.uk

Uitgeverij Aspekt
Bestelling en distributie
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