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Beste lezers en vrienden van Aspekt
 
Voor u onze nieuwste catalogus. De boekenwereld van 
Aspekt floreert dan ook. Het aanbod aan manuscripten 
is breed en we hebben de mooiste en leukste titels voor 
u geselecteerd. Ook ditmaal zijn de voor Nederland 
belangrijke titels van de Antwerpse en Brusselse univer-
siteitspers (ASP en VUB) aan de catalogus toegevoegd. 
We zien deze boeken als een waardevolle uitbreiding 
van ons fonds. U heeft weer een ruime keus uit fictie, 
non-fictie, literatuur, geschiedenis, filosofie en maat-
schappij om er een aantal te noemen. Aspekt was eind 
vorig jaar ook weer ruimschoots vertegenwoordigd op 
de Antwerpse boekenbeurs. Ook daar zullen wij najaar 
2014 weer manifest aanwezig zijn. Ik wens u veel lees-
plezier,
 
Dr. Perry Pierik

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

Disclaimer: prijzen en data zijn onder voorbehoud. 
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geschiedenis

isbn 9789461534507

nur 680 

15 x 23 cm 

ca. 312 pagina’s 

Paperback 

april 2014

prijs € 19.95

Gerbrand Kip
Dwaalkoers Kokoseiland

De duistere romantiek van een schateiland

Het jaar 1820, de troepen van Simon Bolivar staan voor de poorten van Lima. Uit voorzorg worden alle 
kostbaarheden van de stad, waaronder een manshoog gouden beeld van de Maagd Maria, in bewaring 
gegeven bij kapitein Thompson van het schip de Mary Dear. Thompson maakt zich met de schat uit de 
voeten, jaagt op open zee de schatbewaarders over de kling en wendt de steven naar het in nevelen 
gehulde Kokoseiland. 

Op zijn sterfbed biecht Thompson zijn beruchte leven op aan een zekere John Keating van St. John in 
Newfoundland. De plotselinge rijkdom van Keating geeft ruchtbaarheid aan de verhalen rondom verbor-
gen schatten op Kokoseiland, vele avonturiers rusten schepen uit om de oversteek naar het gouden gerucht 
te maken en voeden de Kokoskoorts. 

Talloze expedities graven het eiland af, zonder daadwerkelijk resultaat te boeken. 
Wichelroedelopers proberen hun uitvindingen uit, Britse fascisten geloven dat ze door een verloren 

Incabeschaving in de gaten worden gehouden, een Belgische avonturier wordt verraden door een flesje 
bier, een Duitse zeeman wordt uitgeroepen tot gouverneur, een Amerikaanse president weet zijn ware 
beweegredenen achter een onschuldig vistripje te verbergen, zwaarbewapende suffragettes wedijveren 
met elkaar en vrijmetselaars voegen extra mysterie toe aan een oude geschiedenis, de kroniek van een 
schateiland.

De gevaarlijke romantiek van een klassiek schateiland



De roem van Bertus Aafjes (1914-1993) als dichter was ongekend groot in het Nederlands taal-
gebied. Na de komst van de experimentele poëzie brokkelde zijn faam geleidelijk af, al bleef hij 
een veelgelezen dichter, verhalenverteller, reisjournalist, kinderboekenschrijver en vertaler. Na zijn 
dood raakte hij in het vergeetboek en leefde zijn naam in stilte voort bij generaties lezers die met 
Een voetreis naar Rome (1946) of de Rechter Ooka-literatuur (jaren zeventig) waren opgegroeid.

In de schaduw van de hemel laat de neergang zien van een ooit vermaard dichter en schrijver en 
ook van de daarachter schuilende mens Aafjes die zich nooit heeft kunnen bevrijden van zijn dicta-
toriale katholieke opvoeding en priesteropleiding. Tegelijk ontmaskert Molin in zijn boek de mythes 
die rond de figuur ontstaan zijn en al decennia lang een hardnekkig leven leiden. Daarmee werpt 
hij een nieuw licht op de figuur en ontsluit hij de weg naar herwaardering. 

isbn 9789461534408

nur 320 

15 x 23 cm

ca. 198 pagina’s 

Paperback 

mei 2014 

prijs € 29.95
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literair / fictie

In de schaduw van de hemel
Rob Molin

Bertus Aafjes
aspekt

Biografie van 

In de schaduw van de hemel
Biografie van Bertus Aafjes

Rob Molin



Roeland Muskens

aspekt

Goede kant

Biografie van de Nederlandse 
anti-apartheidsbeweging 
1960-1990

Aan de 

geschiedenis

Aan de Goede kant
Biografie van de Nederlandse anti-apartheidsbeweging 1960-1990

Roeland Muskens

Aan de goede kant is de biografie van een van de grootste en succesvolle sociale bewegingen in de 
Nederlandse moderne geschiedenis. De anti-apartheidsbeweging bestond uit honderdduizenden 
Nederlanders die tussen 1960 en 1990 streden tegen apartheid in Zuid-Afrika. Spraakmakende 
en vaak succesvolle acties staan op het conto van de beweging, zoals de boycot van Outspan-
fruit (pers geen Zuid-Afrikaan uit!), de bomaanslagen op de vestigingen van de Makro, de acties 
tegen Shell, maar ook de persona-non-grata verklaring van schrijver W.F. Hermans door de stad 
Amsterdam, en de bijna-val van het kabinet Van Agt. Onder druk van de internationale beweging 
koos het apartheidsbewind eind jaren tachtig eieren voor z’n geld. Hoogtepunt van de strijd was 
de massale inhuldiging van Nelson Mandela op het Amsterdamse Leidseplein, in juni 1990.

Aan de goede kant is geschreven op basis van talloze interviews met betrokkenen en uitgebreid 
archiefonderzoek. Verplichte kost voor ieder die ooit Shell voorbij reed of kippenvel krijgt als 
Mandela op tv komt.

Roeland Muskens is schrijver en onderzoeker. Hij promoveerde in 2013 op een uitgebreide versie 
van dit boek.

isbn 9789461534743 

nur 600 

15 x 23 cm 

ca. 378 pagina’s 

Paperback 

februari 2014

prijs € 19.95
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Karel Wellinghoff
De roep van de katharen

Hun geschiedenis, hun leer en de samenhang met het heden

De katharen staan wederom volop in de belangstelling. Waaraan deze 
interesse voor een middeleeuwse, zogenaamd ‘ketterse’ groep is te wij-
ten heeft misschien iets te maken met de hektiek van onze tijd en met 
de vredelievendheid van deze geheel door de inquisitie weggevaagde 
groep christenen. Zij gaan ons aan het hart, want misschien zien wij in 
hen wel wat iedereen graag wil zijn: goede mensen, en trekken wij ons 
hun strijd tegen de inquisitie en hun lot in de wereld aan. 

Om die reden is er ook een mythevorming rond hen ontstaan en be-
staat er een kloof tussen de historische feitelijkheid van hun aanwezig-
heid in het zuiden van Frankrijk en wat er over hen gespeculeerd wordt. 

Dit historische boek gaat in op beide gezichtspunten. De schrijver 
heeft gekozen voor een benaderingswijze waarin hij feit en fictie bijeen 
brengt. Zo worden vijf katharenlevens beschreven, wordt hun leer be-
handeld en geeft de schrijver een verslag van zijn eigen ervaringen in 
die hoge ruïne op die steile rots: Montségur. 

isbn 9789461534248 | nur 680 
15 x 23 cm | ca. 312 pagina’s 

Paperback | maart 2014
prijs € 19.95

De roep van De 

 Katharen

K a r e l  W e l l i n g h o f f

Hun geschiedenis, hun leer en de 
samenhang met het heden

ASPEKT

geschiedenis

Gedenkwaardige 
geschiedenissen

De avonturen van Frederik van Vervou, 
hofmeester in dienst van stadhouder Willem Lodewijk

Graddy Boven

aspekt

In 1584 wordt Willem van Oranje (1533-1584) door de Fransman 
Balthasar Gerards (1557-1584) vermoord. Met het wegvallen van de 
vader des vaderlands lijkt de bodem onder het verzet tegen Spanje 
weggevaagd. Het tegendeel blijkt waar. Maurits van Oranje (1567-
1625) volgt zijn vader op en weet, mede dankzij steun van zijn neef 
Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg (1560-1620), het militaire 
bedrijf volledig te moderniseren. Hun leger van huurlingen wint aan 
efficiëntie, daadkracht en doelgerichtheid, waardoor succes niet uit-
blijft. Vooral de toepassing van de guerrillatactiek tijdens de schan-
senkrijg in het hoge noorden werpt vruchten af. Vervou, hofmeester in 
het leger van stadhouder Willem Lodewijk, legt zijn belevenissen in 
een dagboek vast. Dankzij zijn levendige schrijfstijl komt het Neder-
landse krijgsbedrijf volledig tot leven. Als hofmeester verblijft Vervou 
dikwijls in de nabijheid van beide stadhouders, waardoor hij geduren-
de de periode 1568 tot 1611 unieke historische feiten aan het papier 
toe kan vertrouwen. Alles uit de eerste hand. Nog nooit eerder is de 
Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) zo dichtbij geweest. geschiedenis

isbn 9789461531926 | nur 680 
13 x 21 cm | ca. 248 pagina’s 
Paperback | april 2014 
prijs € 18.95

Graddy Boven
Gedenkwaardige geschiedenissen
De avonturen van Frederik van Vervou, hofmeester in 
dienst van stadhouder Willem Lodewijk



Bismarck
Grondlegger van het verenigd Duitsland

Ger van Aalst

aspekt

5

Bismarck is één van de belangrijkste en fascinerendste persoonlijkheden 
van het contemporaine Duitsland. Weinigen voor of na hem hebben zo-
veel politieke invloed uitgeoefend. Opererend in roerige tijden, maar 
ook perioden van ongekende opbloei, stuurde hij Duitsland door de 
vaart der volkeren, tot de ongelukkige keizer Wilhelm II afscheid van 
hem nam. 

Met dit boek van Ger van Aalst beschikken we eindelijk weer over 
een Nederlandse Biografie.

geschiedenis

isbn 9789461534309 | nur 680 
15 x 23 cm | ca. 348 pagina’s 

Paperback | mei 2014 
prijs € 24.95

Ger van Aalst
Bismarck

Grondlegger van het verenigd Duitsland

geschiedenis

isbn 9789059118379 | nur 680 
13.5 x 21.5 cm | 374 pagina’s 
Paperback | verschenen 
prijs € 19.95

G
erbrand 
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Perry 

Pierik 

Hellehonden
en ander dierenleed

1914-1945

H
ellehonden en ander dierenleed 

1914-1945

een ode aan het dier in oorlogstijd

 ASPEKT

ASPEKT

Dit boek is een ode aan het dier in oorlogstijd. Biblio-
theken zijn volgeschreven over het lijden der mensen, 
maar het dier is een vaak vergeten slachto� er van het 
oorlogsgeweld. 

De historici Perry Pierik en Gerbrand Kip verzamelden 
de meest ontroerende, aangrijpende en schokkende fo-
to’s van het dier in oorlogstijd. Paarden, honden, duiven 
en kamelen komen aan bod, in de periode 1914 – 1945. 

Het is indrukwekkend te zien hoe soldaten hun gesneu-
velde paarden in 1939 nog begroeven. Later, toen de 
dood aan in� atie onderhevig was, was er voor dergelijk 
sentiment geen tijd meer. Of de mensen deden zich te 
goed aan de kadavers van de trouwe viervoeters die hen 
dienden.

Uitgeverij Aspekt         www.uitgeverijaspekt.nl

Gerbrand Kip    
Perry Pierik

Dit boek is een ode aan het dier in oorlogstijd. Bibliotheken zijn vol ge-
schreven over het lijden der mensen, maar het dier is een vaak vergeten 
slachtoffer van het oorlogsgeweld. 

De historici Perry Pierik en Gerbrand Kip verzamelden de meest ont-
roerende, aangrijpende en schokkende foto’s van het dier in oorlogstijd. 
Paarden, honden, duiven en kamelen komen aan bod, in de periode 
1914 – 1945. 

Het is indrukwekkend te zien hoe soldaten hun gesneuvelde paarden in 
1939 nog begroeven. Later, toen de dood aan inflatie onderhevig was, 
was er voor dergelijk sentiment geen tijd meer. Of de mensen deden zich 
te goed aan de kadavers van de trouwe viervoeters die hen dienden.

Hellehonden 
en ander dierenleed 1914 - 1945 
Een ode aan het dier in oorlogstijd

Gerbrand Kip/ Perry Pierik
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geschiedenis

De Me 163 ‘Komet’ was het eerste operationele raketvliegtuig ter we-
reld. Met de rug tegen de muur probeerde Nazi-Duitsland de steden 
te beschermen tegen de geallieerde luchtbombardementen. Overdag 
kwamen de Amerikanen, ‘s nachts kwamen de Britten. Hier moest een 
antwoord op gevonden worden. Duitse technici richtten zich op expe-
rimentele nieuwe wapens, waar de Me 163 een bijzonder exemplaar 
van was. De komst van dit razendsnelle toestel was een mijlpaal in de 
militaire luchtvaartgeschiedenis. 

De auteur, een specialist op het gebied van de luchtvaart, introdu-
ceert dit bijzondere wapen in dit rijk geïllustreerde boek.

isbn 9789461534477 | nur 680 
13.5 x 19 cm | ca. 172 pagina’s 
Paperback | februari 2014 
prijs € 12.50

Messerschmitt 
Me 163 ‘Komet’

Bart Vandamme

aspekt

Messerschmitt Me 163 ‘Komet’
Bart Vandamme

geschiedenis

isbn 9789461534231 | nur 680 
13.5 x 19 cm | ca. 128 pagina’s 

Paperback | maart 2014
prijs € 12.50

In maart 1945 startte het Duitse wanhoopsoffensief aan de Donau. 
Terwijl het zesde SS pantserleger uit de stellingen kwam om bruggen-
hoofden over de rivier te slaan, maakte de STAVKA, het Russische op-
perbevel, reeds plannen voor de aanval op Wenen. Tien dagen lang 
ploeterde het Duitse leger oostwaarts, tot het uitgeput bleef liggen. De 
grote doorbaak bleef uit. Op 16 maart startte de Weense operatie. 
De aanvaller werd verdediger, en tussen Boedapest en Wenen streed 
het Duitse leger voor het leven. Dit boek behandelt een dramatische 
gebeurtenis die te weinig aandacht heeft gehad binnen de geschied-
schrijving.

De Ondergang van

Tussen Boedapest 
en Wenen 1945

Hitlers Pantserelite

Perry Pierik

aspekt

De ondergang van Hitlers pantserelite
Tussen Boedapest en Wenen 1945

Perry Pierik
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geschiedenis

isbn 9789461534736 | nur 680 
13.5 x 19 cm | ca. 178 pagina’s 

Paperback | april 2014 
prijs € 12.50

Schuldige 
vrouwen
in dienst van Hitler

Annabel Junge

aspekt

Ten tijde van het Derde Rijk was de voornaamste taak van de vrouw om 
een goede moeder te zijn. In die functie was zij tevens de spil van het gezin. 
Het stimuleren van het moederschap leidde zelfs tot de oprichting van de 
Lebensbornhäuser. Toch hield lang niet iedere vrouw zich aan deze natio-
naalsocialistische eis. Net als in de omringende landen en in Amerika wilden 
ook Duitse vrouwen hun aandeel leveren aan de oorlog en ze deden dat 
op de meest uiteenlopende terreinen. Zelfs adellijke vrouwen droegen hun 
steentje bij. Stephanie von Hohenlohe was één van die edele vrouwen. Maar 
het dienen van het vaderland betekende onweerlegbaar dienstbaar zijn 
aan Hitler, mits ze niet in het verzet zaten. Zij werden dan ook beschuldigd 
van fascisme, maar in hoeverre waren ze echt schuldig? Wat bewoog deze 
vrouwen om die stap te nemen? In dit boek wordt getracht een tip van die 
sluier op te lichten door een aantal vrouwen en hun band met het nationaal-
socialisme te portretteren.
 

Schuldige vrouwen
In dienst van Hitler

Annabel Junge

Wim Meulenkamp
Totalitair naakt
Het vrouwenlichaam in de beeldcultuur van het Derde Rijk

De Nazi’s hadden een voor ons merkwaardige houding tegenover het 
naakt. Van media tot literatuur, alles werd zwaar gecensureerd in het 
Derde Rijk, maar het naaktlopen, -fotograferen, -filmen en -schilderen 
werd niet alleen toegestaan, maar zelfs bevorderd. Een zin voor het 
licht-pornografische valt ook te herkennen. Dit rijk geïllustreerde boek 
geeft inzicht in een van de meer bizarre aspecten van het leven onder 
de Nazi’s. Al dat bloot diende officieel tot ideologische onderbouwing, 
maar in werkelijkheid was het niet meer dan de vlag die de modder-
schuit moest maskeren.

isbn 9789461534798 | nur 680 
13.5 x 19 cm | ca. 178 pagina’s 
Paperback | april 2014
prijs € 12.50

Totalitair naakt 
Het vrouwenlichaam 
in de beeldcultuur van 

het Derde Rijk

Wim Meulenkamp

aspekt

geschiedenis
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Eerder verscheen in deze serie:

€ 12,50 per deel

Vlaams bloed
 

Rus landve ld toch t
1941-1942

aan de wolchov

Vincent Dumas
Vlaams Bloed

Uitgeverij Aspekt
www.uitgeverijaspekt.nl

Vlaam
s B

loed
aan de W

olchov
Vincent
D

um
as

aspekt aspekt

In juni 1941 begon de veldtocht te-
gen Rusland. Het waren niet alleen de 
Duitsers die binnenvielen. Vanuit heel 
Europa werden jongemannen geron-
seld voor de ‘kruistocht tegen het bols-
jewisme’. Dit boek gaat over de Vla-
mingen die oostwaarts trokken. Aan 
de rivier de Wolchov kwam het tot een 
eerste dramatische krachtmeting met 
het Rode Leger. 
In dit rijk geïllustreerde  boek wordt 
een zwarte bladzijde uit de geschied-
schrijving onthuld.

Dunmas_VlaamsBloed_OMS.indd   1 11-11-13   17:27

Girlpower 
Annabel Junge

i n  d e  Tw e e d e 
W e r e l d o o r l o g 

pers   -   luchtmacht - geheim agenten - kampbewaaksters - entertainment

aspekt

geschiedenis

De brigade en later de divisie ‘Langemarck’ opereerde in het heetst van 
de strijd aan het oostfront. Vlaamse vrijwilligers sneuvelden massaal ver 
van huis. Dit boek is het vervolg op het eerder verschenen boek Vlaams 
bloed aan de Wolchov, dat ging over de eerste periode in Rusland en 
de aanloop daartoe. Na Stalingrad en het mislukte zomeroffensief bij 
Koersk in 1943 kenmerkte de oorlog in oost-Europa zich door een ein-
deloze terugtocht. Voor Vlamingen was er geen weg meer terug, en men 
streed door tot het bittere einde.

isbn 9789461534644 | nur 680 
13.5 x 19 cm | ca. 148 pagina’s 

Paperback | mei 2014 
prijs € 12.50

Divisie 
Langemarck

Een Vlaamse tragedie

Vincent Dumas

Divisie Langemarck
Een Vlaamse tragedie

Vincent Dumas



isbn 9789461534804 | nur 680 
13 x 21 cm | ca. 198 pagina’s 

Paperback | april 2014 
prijs € 14.95

Hulya Uslu (red.)

Perry Pierik/ Peter Steeman

Jonkheer De Geer
De melaatse uit Londen

Stalingrad
Luchtbrug naar de dood

De terugkeer van oud-premier De Geer uit Londen in Nederland mid-
den in de Tweede Wereldoorlog was één van de meest bijzondere 
gebeurtenissen uit de oorlogsjaren. Koningin Wilhelmina en de nieuwe 
premier Gerbrandy waren des duivels. De Geer had ‘landverraad ge-
pleegd’ en was een ‘Petain’. Maar was het beeld werkelijk zo zwart-wit? 
In deze bundel staan drie auteurs stil bij de bijzondere positie van De 
Geer. Hulya Uslu laat de waterscheiding zien tussen De Geers succes-
volle carièrre tot de meidagen en zijn val daarna en staat stil bij het 
religieus gemotiveerde pacifisme van De Geer. Bert van Nieuwenhuizen 
interviewde de kleinzoon van De Geer, en Perry Pierik staat stil bij het 
inlichtingennetwerk rond de premier in Portugal.

In 2013 is het zeventig jaar geleden dat de slag om Stalingrad ein-
digde. De stad aan de rivier de Wolga trok de Duitse troepen aan als 
een magneet. Hitler had officieel al verklaard dat de stad ‘gevallen 
was’, tot het Rode leger in concentrische operaties het Duitse 6e leger 
omsingelde. Vervolgens tekende een grote menselijke tragedie zich af. 
Honderdduizenden zaten klem in de stad. Voedsel en munitie werden 
schaars en een ontzettingspoging vanuit het zuiden faalde. De Duitse 
troepen waren aangewezen op een luchtbrug. Door sneeuw en ijs vlo-
gen dagelijks de luchttransporten af en aan. Piloten die weigerden te 
landen op de provisorische landingsbanen werden gedreigd voor de 
krijgsraad te komen. Het mocht allemaal niet baten. In februari 1943 
klonken de laatste schoten. De luchtbrug was een luchtbrug naar de 
dood geworden.isbn 9789461533203 | nur 680 

13 x 21 cm | ca. 228 pagina’s 
Paperback | maart 2014 
prijs € 19.95

Stalingrad

luchtbrug naar de dood

aspekt

Perry Pierik 
&

Peter Steeman

aspekt

Jonkheer 
De  G e e r
De Melaatse uit 

L onden 

Hulya Uslu (red.)

Aspekt

geschiedenis

geschiedenis
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geschiedenis

isbn 9789461534538 | nur 680 
13 x 21 cm | ca. 378 pagina’s 

Paperback | april 2014
prijs € 19.95

Jaap Jan Brouwer, die eerder bij Aspekt een herdrukte en goed ontvan-
gen biografie over het tank-genie Heinz Guderian publiceerde, laat in 
dit boek zijn licht schijnen over de oorlog aan het oostfront. Hier vond 
de meest verbeten strijd uit de Tweede Wereldoorlog plaats. Brouwer 
introduceert de strategie en tactiek en weet de oorlog via boeiende 
details tot leven te brengen. Talrijke illustraties maken dit boek tot een 
prachtig naslagwerk.

OOSTFRONT
Jaap Jan Brouwer

Aspekt

Oostfront
Jaap Jan Brouwer

Stijn Wiegerinck
Het commando-Pieters
Een SS-Jagdkommando in Brummen en Loosdrecht
april-mei 1945

De ‘afgrijselijkste’ misdrijven die zij ooit onder ogen hadden gekregen. 
Dat waren volgens de hoogste Nederlandse rechters de oorlogsmis-
drijven van SS-Jagdkommando Zeppelin: een groep van Nederlandse, 
Duitse en Belgische SS’ers die in april 1945 neerstreek in Brummen en 
Loosdrecht. De commandant was een Nederlander: SS-Untersturmführer 
Andries Jan Pieters. Hij was de laatste Nederlandse oorlogsmisdadiger 
die de kogel kreeg. 

Journalist en historicus Stijn Wiegerinck deed uitgebreid onderzoek 
naar Pieters, de andere commandoleden, hun misdrijven en de naoor-
logse processen tegen hen. Het resultaat is een bloedstollend verslag 
over de belevenissen van dit commando en het lot van de bijna tachtig 
Nederlandse burgers die, met de bevrijding in zicht, de zwartste dagen 
van hun leven doormaakten. Negen van hen overleefden het niet. isbn 9789461534255 | nur 680 

15 x 23 cm | ca. 345 pagina’s 
Paperback | febuari 2014 
prijs € 24.95

Een SS-Jagdkommando in Brummen en Loosdrecht
april-mei 1945 

Het commando-Pieters

aspekt

Stijn Wiegerinck

geschiedenis
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Het dagboek van Sigurd von Ilsemann vormt een even belangrijke als unieke bron naar de nada-
gen van Keizer Wilhelm II.

Gevlucht uit Duitsland in november 1918 vond de keizer een nieuw onderdak in Nederland te 
Doorn. Sigurd von Ilsemann stond de keizer jarenlang ter zijde. Van dichtbij maakte hij de keizer 
mee en tekende op authentieke wijze diens leven op. Deze publicatie kwam tot stand in samen-
werking met Huis Doorn.

Een belangrijke getuige over de nadagen van de Keizer.

isbn 9789461534378 

nur 680 

15 x 23 cm 

ca 448 pagina’s 

Paperback 

mei 2014

prijs € 29.95

geschiedenis

Sigurd von Ilsemann

in Nederland
Keizer Wilhelm II

aspekt
Aantekeningen van zijn vleugeladjudant

Keizer Wilhelm II in Nederland
Aantekeningen van zijn vleugeladjudant

Sigurd von Ilsemann
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geschiedenis

isbn 9789461534415 | nur 680 
15 x 23 cm | ca. 312 pagina’s 
gebonden | februari 2014 
prijs € 29.95

Walcheren vormde in het najaar van 1944 de laatste hoeksteen van 
de Duitse verdediging van West-Europa buiten het eigen grondgebied. 
De geallieerde opmars liep vast nadat operatie Market-Garden was 
mislukt. In deze fase was Walcheren als de ‘sleutel’ tot Antwerpen van 
beslissend belang. De geallieerden moesten in een moeizame strijd de 
toegang tot Antwerpen veroveren om zo hun logistieke problemen op te 
kunnen lossen. De slotfase van deze ruim twee maanden durende strijd 
die begon in Zeeuws-Vlaanderen en Noord-Brabant, vond plaats in de 
duinen van Valkenisse en Dishoek. Voorafgaande aan het strijdgewoel 
vonden luchtbombardementen plaats, werd Walcheren onder water 
gezet en werden de duinen bestookt met artillerie vanaf zowel land 
als zee. Beslissend was een bloedig gevecht van Britse en Nederlandse 
commando’s tegen Duitse soldaten, waarbij tientallen doden vielen. In-
ternationaal galmt de dood van twee Duitse officieren tot op de dag 
van vandaag door. Het slagveld is nog altijd nagenoeg onaangeroerd 
in de duinen aanwezig.

Strijd om Dishoek 
november 1944

Slotfase in de slag om de Westerschelde

Hans Sakkers  Hans Houterman
ASPEKT

De strijd om Dishoek november 1944
Slotfase in de slag om de Westerschelde

Hans Sakkers/ Hans Houterman

geschiedenis

isbn 9789461534354 | nur 680 
13 x 21 cm | ca. 278 pagina’s 

Paperback | mei 2014 
prijs € 19.95

“Het gebeurde regelmatig dat ik op het toilet werd overvallen door een 
telefoontje. De meeste gesprekken handelde ik meteen af, erop hopend 
dat de weerklank van mijn stem tegen de betegelde toiletmuren mijn 
locatie niet zou verraden. 

De spanning aan de voorlichtingszijde was enorm. Daar zat het ven-
ster naar de wereld. Het leek alsof de wereld, via de media elke han-
deling onder een vergrootglas legde, van alle kanten bestudeerde, 
speurend, loerend, op zoek, naar nieuws, naar meer, een barst in de 
ruit, een scheurtje in de operatie”

Woordvoerder gaat over het eerste hulptransport naar Irak na de 
val van Saddam Hoessein. Over een bom in het Intercontinental hotel in 
Kaboel. Over dansen met de media, een nachtclub in Damascus en over 
de bijbel van Emmanuel. Door toeval ontloopt de hoofdpersoon van dit 
op ware gebeurtenissen gebaseerde verhaal een dodelijke aanslag in 
Bagdad. Zijn geringe ervaring als woordvoerder wordt dagelijks op de 
proef gesteld. Spoedig verliest hij zijn onschuld inzake informatievoor-
ziening in tijden van oorlog. De grote verhalen zijn levensgevaarlijk. 
Getuigenis, reisverslag, terugblik: voor zijn nieuwste boek putte Maarten 
Roest uit eigen ervaring in Afghanistan en Irak. 

Maarten RoestW
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Woordvoerder
Maarten Roest
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Guus Pikkemaat

Van dezelfde auteur verscheen eerder

Een dodelijk liefdesdrama te Nijmegen in 1712
De fatale passie van luitenant Beer

Eleonore van Aquitanië
1122-1204
Een bijzondere vrouw in het 
zomertij der middeleeuwen

isbn 9789461530721
prijs € 29.95

Overspel en moord zijn van alle tijden. In dit schitterende boek van Guus Pikkemaat, die eerder 
de historische bestseller Eleonore van Aquintanie schreef, neemt hij wederom de lezer mee naar 
het verleden. 

Dat in de liefde alles geoorloofd lijkt te zijn, blijkt ook uit dit boek. In het Nijmegen van 1712 
speelde de liefdesmoord die hier beschreven is hoog op. Pikkemaat laat de tijdgeest zien, en 
ontrafelt het drama meeslepend.

isbn 9789461534842

nur 680 

15 x 23 cm 

ca. 312 pagina’s 

Paperback 

maart 2014

prijs € 19.95

EEn dodElijk liEfdEsdrama
TE nijmEgEn in 1712
de fatale passie van luitenant Beer

Guus Pikkemaat

ASPEKT

geschiedenis



Vincent Dumas
Syrië 
en de hyena’s van Damascus

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 neemt 
de lezer mee naar het oog van de storm.

Dagelijks in het nieuws en miljoenen mensen op de vlucht. 
Dit boek toont het ware karakter van dit slepende conflict.

isbn 9789461534873

nur 680/600 

13.5 x 19 cm

ca. 148 pagina’s 

Paperback 

april 2014 

prijs € 12.50aspekt

Syrië
Vincent Dumas

en de hyena’s van Damascus

actueel
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isbn 9789461534880 | nur 600 
13 x 21 cm | ca. 148 pagina’s 

Paperback | april 2014 
prijs € 16.95

Dick Berents

Hulya Uslu

Al Qaida bestaat niet
Osama bin Laden en de War on Terror

Turkije
en de weg naar democratie

Het is een feit dat er in verschillende landen aanslagen worden gepleegd in 
de naam van Al-Qaida en er is inderdaad een organisatie met die naam, 
maar er bestaat niet een wereldomspannend netwerk van vele duizenden 
terroristen dat centraal geleid wordt en dat een bedreiging vormt voor de 
westerse beschaving. 

Uit de geschiedenis van Al-Qaida blijkt dat de naam pas algemeen ge-
bruikt werd toen westerse overheidsinstanties er brede publiciteit aan ga-
ven. Omdat het moeilijk is om verspreide groepjes terroristen op te sporen 
en te bestrijden, zagen de veiligheidsdiensten de aanslagen liever als een 
product van een wereldwijde samenzwering met een duidelijke identiteit 
die werd geleid door een kwaadaardig meesterbrein. Het bestaan van een 
organisatie maakte het mogelijk, meer mensen te vervolgen wegens samen-
zwering. Door een dreigend vijandbeeld te creëren konden de diensten ook 
meer geld vrijmaken voor de strijd tegen het terrorisme.

Deze War on Terror heeft de samenleving meer verstoord dan de ter-
roristen zelf konden doen: wereldwijde afluisterpraktijken, onwettige ver-
hoormethodes, de groei van enorme veiligheidsdiensten en particuliere 
bewakingsbedrijven, hinder voor het internationale verkeer, het volgen en 
aanvallen van burgers met drones en twee middelgrote oorlogen.

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

isbn 9789461534866 | nur 680/600 
13.5 x 19 cm | ca. 198 pagina’s 
Paperback | april 2014 
prijs € 16.95

aspekt

Turkije
Hulya Uslu

en de weg naar democratie

aspekt

Al Qaida bestaat niet
Dick Berents

Osama bin Laden en de War on Terror
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isbn 9789461534705 | nur 500/600
13 x 21 cm | ca. 248 pagina’s 
Paperback | april 2014 
prijs € 18.95

Al sinds 1995 vinden in veel Afrikaanse landen opvallend positieve 
economische veranderingen plaats maar dit wordt pas recent echt op-
gemerkt: Veel economische groei, meer dan verdubbeling van gemid-
delde inkomens inmiddels en afname van absolute armoede. Dirk Bol, 
één van de eersten die hierover berichtte, gaat in dit boek nader in op 
de oorzaken van de maar voortgaande economische groei, na jaren van 
stagnatie, en op de gevolgen daarvan o.a. voor de werkgelegenheid. 
Hij bepleit o.a. een herwaardering van de ooit zo verguisde structurele 
aanpassingsprogramma’s van de Wereldbank en het IMF. 

Daarnaast bespreekt hij de ontwikkelingshulp en het toerisme in Afri-
ka, deels vanuit eigen ervaring, met aandacht voor de economische ge-
volgen daarvan voor Afrika, en met veel aandacht voor de culturele 
misverstanden tussen de rijke bezoekers en de arme Afrikanen. Eco-
nomie en cultuur komen ook duidelijk naar voren in een vijftal korte 
portretten van gewone Afrikanen en hun dagelijkse overlevingsstrijd.  

Dirk Bol

Het wonder van 
   

    Afrika

Aspekt

Het wonder van Afrika
Dirk Bol

geschiedenis

isbn 9789461531322 | nur 680 
13 x 21 cm | ca. 248 pagina’s 

Paperback | februari 2014
prijs € 18.95

‘Gerhard Stroink, op zijn 16e al lid van de NSB, verliet in 1938 de 
KMA als best geslaagde tweede luitenant bij het Wapen der Infanterie. 
Omdat hij de mentaliteit en de discipline in het Nederlandse leger maar 
niks vond, meldde hij zich in 1942 voor de tweede keer als vrijwilliger 
aan bij de Waffen-SS. Als ordonnans-officier, in de even vermaarde 
als beruchte Duitse 5e SS-Pantserdivvisie ‘Wiking’, vocht hij in de zomer 
van 1943 zes weken onafgebroken tegen de Russen in de omgeving 
van Charkov. Hij raakte daarbij zwaar gewond. Zijn ervaringen aan het 
Oostfront legde hij vast in ‘Uit het dagboek van een ordonnans-officier’. 
Hij gaf Henk Eefting toestemming om dat te publiceren. Daarin kijken 
we als het ware over de schouders van de jonge Stroink mee naar de 
meedogenloze gevechten tussen de Duitse infanteristen en de communis-
ten. Na de bevrijding kreeg Gerhard de doodstraf. In hoger beroep en 
door gratiëring kwam hij in 1953 weer op vrije voeten.

Een KMA-officier aan 
het Oostfront

Henk Eefting

ASPEKT

Een KMA-officier aan het oostfront
Henk Eefting



Achter de nazilegers die in juni 1941 de Sovjet-Unie binnenvielen, opereerden de ‘Einsatzgrup-
pen’ en de ‘Einsatzcommando’s’ – moorddadige eenheden van de SS. Alleen al in het bezette 
Litouwen werden er tussen begin juli en eind november 1941 137.346 Joden vermoord.

En na de bezetting van Kiev in september 1941 werden er in Babi Jar 33.771 Joden geëxecu-
teerd – in slechts twee dagen tijd! 

Zeer weinigen hebben de massaslachting van Babi Jar overleefd. Toch slaagde de auteur erin 
één van de overlevenden, Vasili Michailovski-Kats, te interviewen. 

‘Het was een lange voettocht daar naartoe. We moesten veel kleding en kostbaarheden mee-
nemen. Mijn Oekraïense kindermeisje, Anastasia Fomina, ging met me mee. Maar op een gegeven 
moment voelde ze dat er iets niet klopte. We waren niet ver meer af van de plek waar de execu-
ties plaatsvonden. Anastasia haalde plotseling haar Oekraïense paspoort te voorschijn en liet dit 
aan een soldaat zien. Ik weet niet of het een Duitse soldaat of een SS’er was, maar gelukkig dacht 
hij wél dat er een vergissing was gemaakt en dat ik haar zoontje was. Die soldaat heeft ons toen 
uit de menigte gehaald en zó werd ik op het nippertje gered.’

isbn 9789461534514

nur 680 

15 x 23 cm 

ca. 348 pagina’s 

Paperback 

april 2014

prijs € 24.95
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De Einsatzgruppen van de 

Emerson Vermaat

aspekt

MOORDENAARS ACHTER HET FRONT

Emerson Vermaat
Moordenaars achter het front

De Einsatzgruppen van de SS



Paul van Tongeren
Jacoba van Tongeren en de verzetsgroep 
‘groep 2000’

Jacoba van Tongeren is waarschijnlijk de enige vrouw die een verzetsgroep, Groep 2000, heeft 
geleid. Jacoba was maatschappelijk werkster bij de Bijzondere Kerkelijke Gezinszorg. Deze ‘ca-
mouflage’ maakte dat ze overal heen kon reizen en een goede dekmantel had, terwijl ze hulp voor 
onderduikers zocht, contacten met andere groepen legde of voedselbonnen vervoerde. Ze werd 
de ‘Bonnenkoningin’ genoemd, omdat ze een corset had waarin ze duizenden voedselbonnen kon 
vervoeren. Zij en haar groep waren meteen al in 40 gestart; de eerste nummers van Vrij Nederland 
zijn op de familie typemachine getypt. Groep 2000 had twee machtige beschermers op de achter-
grond: de Hervormde Kerk en de Orde van de Vrijmetselarij. Haar levensgeschiedenis is bijzonder 
en dwingt grote bewondering af. Ook is er in het boek aandacht voor de interne machtsstrijd bin-
nen de groep en de rol van Van Randwijk.

Eindelijk een biografie over de belangrijkste vrouw in het Nederlandse verzet

isbn 9789461534835

nur 680 

15 x 23 cm

ca. 378 pagina’s 

Paperback 

april 2014 

prijs € 19.95

geschiedenis
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geschiedenis

isbn 9789461531568 | nur 720 
15 x 23 cm | 304 pagina’s 

Paperback | verschenen
prijs € 22.95

Wie was Maria Magdalena? Wat was haar relatie met Jezus? Wat is er
gebeurd tijdens en na de kruisiging? Hebben Jezus en Maria Magda-
lena kinderen gekregen? Is zij naar Frankrijk gevlucht? Op deze en nog 
veel meer vragen heeft Jaap Rameijer één en soms meerdere antwoor-
den gegeven. 

Hij heeft zich verdiept in haar bijzondere relatie met de Katharen en 
Tempeliers. En met de vraag wie of wat nu precies de Heilige Graal is. 
En of Maria Magdalena een reïncarnatie is van de Moedergodin of van 
de vele Zwarte Madonna’s. Tijdens zijn jarenlange onderzoek heeft hij 
een aantal belangrijke bevindingen gedaan. 

Dit boek bevat meer dan 400 prachtige foto’s. Inclusief afbeeldingen 
waar Jezus en Maria Magdalena hevig verliefd tegen elkaar aan leu-
nen. Er zijn hoofdstukken gewijd aan het heilige vrouwelijke en aan het 
belang van Frankrijk als tweede Heilige Land. Ook beschrijft het boek 
een pelgrimstocht langs de belangrijkste plaatsen waar Maria Magda-
lena nog “aanwezig” is en vereerd wordt. En het besluit met een bood-
schap, een advies aan de Christelijke Kerken.

Maria Magdalena in Frankrijk
2de druk

Jaap Rameijer

geschiedenis - deel 1 geschiedenis - deel 2 geschiedenis - deel 3

isbn deel 1 9789059112056
isbn deel 2 9789059112155
isbn deel 3 9789059115088
15.5 x 23.5 cm | verschenen
prijs € 19.95

In deel 1 wordt de turbulente historie van deze streek belicht. Het leven 
van de geheimzinnige priester Saunière, zijn gigantische rijkdom. De 
bizarre ‘aanwijzingen’ in zijn kerk. Met een uitgebreide rondgang door 
het dorp en de directe omgeving.

In deel 2 wordt het ‘Heilige Gebied’ rondom Rennes-le-Château ver-
kend. Met zijn katharen kastelen, heilige bronnen, inwijdingsgrotten, 
menhirs, hunebedden, kerken, kloosters en abdijen. En negen prachtige, 
‘spirituele’ wandeltochten. Gevolgd door acht schitterende dagtochten 
in de wijde omgeving van Rennes-le-Château.

In deel 3 wordt verder ingegaan op de belangrijkste mysteries van 
Rennes-le-Château en het hele ‘Heilige Gebied’. Op de katharen, de 
tempeliers, de heilige geometrie, de geheimzinnige Priorij van Sion, de 
Graal en de Ark van het Verbond. En, heel uitgebreid, op die bijzondere 
vrouw, Maria Magdalena.

De geheime boodschappen van 
Rennes-le-Château   
Deel 1, 2 en 3    2de druk

Jaap RameijerDe geheime boodschappen
van

Jaap Rameijer

ASPEKT

DEEL 1

Het land van Maria Magdalena, katharen en tempeliers.
Een tocht door het pelgrimsoord van een nieuwe wereld.

Rennes-le-Château

Rennes-le-Château, een nieuw pelgrimsoord aan de voet van de Franse Pyreneëen. 
Vorig jaar kwamen er maar liefst 120.000 mensen naar dit kleine bergdorpje. Wat is 
er zo bijzonder aan dit dorp en aan deze streek?
 Heel wat. Het ‘barst’ er werkelijk van de geheimen, schatten en mysteries. 
Verhalen over vestigingen van Lemuria en Atlantis, een Tempel van Salomo onder 
berg Cardou, de geheime bergplaats van de Ark van het Verbond en het graf van 
Jezus. Schatten van Romeinen, Visigoten en tempeliers. Het geheim van de katharen 
en van de priester Bérenger Saunière. Ondergrondse beschavingen, een UFO-basis 
onder de berg Bugarach en heilige geometrie. Hernieuwde belangstelling voor de 
leer van de katharen en voor Maria Magdalena die enige tijd in Rennes-le-Château 
gewoond en gepredikt zou hebben.
 Honderden boeken zijn erover geschreven en tientallen documentaires zijn er over 
gemaakt.
 Lincoln, Baigent en Leigh schreven hier hun bestseller Het Heilige Bloed en de 
Heilige Graal. Dan Brown baseerde zijn wereldwijde bestseller De Da Vinci Code 
goeddeels op de geheimen van Rennes-le-Château. En geeft dat ook ruiterlijk toe.

Deze trilogie geeft een overzicht van alles wat er nu bekend is over Rennes-le-
Château. Voorzien van tekeningen, kaarten, heldere uitleg, veel foto’s en spannende 
verhalen.
 In deel 1 wordt de turbulente historie van deze streek belicht. Het leven van de 
geheimzinnige priester Saunière, zijn gigantische rijkdom. De bizarre ‘aanwijzingen’ 
in zijn kerk. Met een uitgebreide rondgang door het dorp en de directe omgeving.
 In deel 2 wordt het ‘Heilige Gebied’ rondom Rennes-le-Château verkend. Met zijn 
katharen kastelen, heilige bronnen, inwijdingsgrotten, menhirs, hunebedden, kerken, 
kloosters en abdijen. En negen prachtige, ‘spirituele’ wandeltochten. Gevolgd door 
acht schitterende dagtochten in de wijde omgeving van Rennes-le-Château.
 In deel 3 wordt verder ingegaan op de belangrijkste mysteries van Rennes-le-
Château en het hele ‘Heilige Gebied’. Op de katharen, de tempeliers, de heilige 
geometrie, de geheimzinnige Priorij van Sion, de Graal en de Ark van het Verbond. 
En, heel uitgebreid, op die bijzondere vrouw, Maria Magdalena.

Langzaam worden er verbanden zichtbaar. Het zijn wonderbaarlijke inzichten met 
prachtige boodschappen voor de mens van deze tijd.
 Dan blijkt dat Frankrijk het tweede ‘Heilige Land’ is. Waar de kerk kon 
overleven dankzij machtige vorsten als Clovis en Karel de Grote en waar het 
‘oorspronkelijke’ christendom behouden bleef dankzij katharen, tempeliers en Maria 
Magdalena.

Uitgeverij Aspekt
www.uitgeverijaspekt.nl
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DE GROTE OORLOG
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historische achterstand op dit terrein. Onder redactie van Henk van der 
Linden, Perry Pierik, Martin Kraaijestein en Leo Dorrestijn wordt ook in 
dit deel weer aandacht gevraagd voor een aantal essays over minder belichte 
onderwerpen uit de periode 1914-1918.  
Deze serie wordt regelmatig uitgebreid.

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

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

Een kanjer
- Tekos

Uitermate verrassend
- Defensie Krant

Diepgang en variatie
- Checkpoint

De Eerste Wereldoorlog herontdekt
- De Gelderlander

UITGEVERIJ ASPEKT

De Grote Oorlog, kroniek 1914-1918  is de serie in Nederland waarin wordt 
stilgestaan bij de geschiedschrijving over de Eerste Wereldoorlog. Dit is 
geen overbodige luxe, want ons land kende (als neutraal land destijds) een 

KRONIEK 1914-1918 l28

Essays over de Eerste Wereldoorlog

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

De Grote Oorlog, Kroniek 1914 – 1918 is dé serie in Nederland en Vlaanderen waarin wordt stil-
gestaan bij de geschiedschrijving over de Eerste Wereldoorlog. De delen komen tot stand door de 
inspanningen van de Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog (www.ssew.nl). De serie startte in 
2002 en bestaat inmiddels uit 27 delen, met in totaal meer dan 200 artikelen, over allerlei WO1-
gerelateerde thema’s. 

Deel 28, dat in mei 2014 zal verschijnen bevat weer een aantal boeiende en verrassende artikelen 
van (onder voorbehoud): Eric Ebben, Bas de Groot, Marcel van Guldener, Anton Kruft, Rian van 
Meeteren, Corstiaan Prince, Jeanette Pors, en Pieter Jan Verstraete.  

De serie wordt elk jaar met twee delen uitgebreid.

geschiedenis

isbn 9789461534729

nur 680 

15 x 23 cm

ca. 312 pagina’s 

Paperback 

mei 2014 

prijs € 24.95

De Grote Oorlog Kroniek 28
Henk van der Linden (red.)
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geschiedenis

isbn 9789461534781 | nur 680 
15 x 23 cm | ca. 348 pagina’s 

Paperback | april 2014 
prijs € 19.95

geschiedenis

isbn 9789461534774 | nur 680 
15 x 23 cm | ca. 348 pagina’s 
Paperback | april 2014 
prijs € 19.95

Neutraal, maar toch: de oorlog raakte de Zeeland hevig, vanaf het 
prille begin, toen de toegang tot de Schelde in het geding was, tot 
voorbij de wapenstilstand, met de pogingen van België om een deel van 
Zeeland - Zeeuws Vlaanderen - te annexeren.
In de herfst van 1914, toen de oorlog langs de grens met België raasde, 
was het een gebied waar honderdduizenden vluchtelingen hun toevlucht 
zochten. Later bleven er voortdurend grensincidenten, met smokkelaars, 
deserteurs, ontsnapte krijgsgevangenen, spionnen, onschuldige burgers, 
met de Dodendraad veelal als scherprechter. Zeeland dreigde ook en-
kele malen zelf slagveld te worden, door de mogelijkheid dat de ge-
allieerden de onderzeebootbases aan de Belgische kust en de Duitse 
troepen aan de IJzer in de rug aan zouden vallen. Zover kwam het niet, 
maar dat de oorlog toch heel dicht bij was bleek bij vergissingbombar-
dementen en talloze neergedwarrelde vliegtuigen, het aanspoelen van 
mijnen en van slachtoffers van de zeeoorlog.
 
In deze bundel zijn artikelen van verschillende auteurs over diverse as-
pecten van de oorlog in Zeeland samengebracht, zowel uit de tijd zelf 
als van meer recente datum.

ZEELAND
en de Eerste
Wereldoorlog

Henk van der Linden / Leo van der Vliet

aspekt

AMSTERDAM
en de Eerste
Wereldoorlog

Henk van der Linden / Ron Blom

aspekt

De Eerste Wereldoorlog ging niet aan de hoofdstad van het neutrale 
Nederland voorbij. Al snel na het uitbreken van de vijandelijkheden 
stroomden duizenden Belgische vluchtelingen Amsterdam binnen ter-
wijl vele Nederlandse dienstplichtigen hun mobilisatiebestemmingen 
aan de grens moesten zien te bereiken. De vluchtelingenopvang stelde 
het lokale bestuur voor grote problemen, anderzijds werd de Belgi-
sche deserteur Hynckes hier geïnspireerd bij zijn schilderscarrière. De 
schaarste aan onder meer voedingsmiddelen, maar ook de toenemende 
mobilisatiemoeheid  resulteerden in het aardappeloproer van 1917. In 
navolging van het bolsjewistische voorbeeld richtten radicale activisten 
soldaten- en arbeidersraden op, die echter al snel geïnfiltreerd werden 
door de inlichtingendiensten. Gedurende de hele oorlog legde assu-
radeur Scheltema een indrukwekkende serie plakboeken aan waarin 
velerlei facetten van het dagelijkse leven onder de mobilisatie werden 
gedocumenteerd.

Zeeland en de Eerste Wereldoorlog
Henk van der Linden / Leo van der Vliet 

Amsterdam en de Eerste Wereldoorlog
Henk van der Linden / Ron Blom
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Kus op jouw rug is een roman over bevrijding. Hoofdpersoon Zoë, een jonge 
vrouw die in haar jeugd veelvuldig werd geconfronteerd met geweld, krijgt in 
haar eerste serieuze relatie opnieuw te maken met onderdrukking, bedreiging 
en agressie. Wanneer zij zwanger raakt mag ze het kind van vriend Magnus 
houden mits zij stopt met werken. Dat doet haar pas echt voelen hoezeer zij 
gevangen zit in deze relatie, een beklemming die sterker wordt als Zoë merkt 
dat haar vriend zich inlaat met criminaliteit en andere vrouwen.

Wanneer één van de klappen die zij moet incasseren haar echt te hard is, 
komt Zoë tot een daad van wanhopige heldhaftigheid waardoor zij tenslotte 
aan Magnus weet te ontsnappen. Daarop volgt een zoektocht naar een man 
die wel toereikend voor haar is, foute mannen hoeft zij niet meer. Keer op 
keer lopen haar contacten uit op een teleurstelling, tot ze begrijpt dat zij eerst 
zichzelf moet leren kennen voor ze kans maakt op een bevredigende relatie. 
Een therapeut leert Zoë haar eigen kracht te voelen, en die ook te gebruiken.

Het verhaal is een boeiende zoektocht van een jonge vrouw naar vrijheid 
in haar bestaan, naar vrij kunnen denken en handelen, eindigend in een nieuw 
perspectief. Het is fraai geschreven, met een soepel en vloeiend taalgebruik 
dat zeer aangenaam leest. Mooi zijn de sensueel prikkelende scènes, die ner-
gens grof worden.

Kus op jouw rug
Jos van der Meer

aspekt

Kus op jouw rug
Jos van der Meer

isbn 9789461534118 | nur 300 
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‘Trouwens, nu we het toch over ouwe mannetjes hebben, ik heb nog eens 
aan mijn moeder gevraagd hoe het nou zat met jouw opa. Ze zei: hij  
was een schoft.’ Cecilia veert op als door een wesp gestoken.
‘Een schoft, een schoft?’

In Een urn vol kinderdromen wordt in een heldere, toegankelijke stijl een 
beeld geschetst van het doen en laten van gewone mensen in de crisis- 
en oorlogsjaren van de vorige eeuw, van de belevenissen van het pu-
bermeisje Cecilia in de jaren zestig en de zoektocht naar haar doodge-
waande opa. Cilja Zuyderwyk beschrijft dit alles op een lichtvoetige en 
soms ontroerende wijze. Zij laat de machteloosheid van handelen zien 
binnen de grenzen van een tijdperk, de dromen van de bewoners van 
de roman, hun ontgoocheling en keuzen die gemaakt moeten worden. 

Een urn vol kinderdromen
Cilja Zuyderwyk
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de geschiedenis van een

verzetsstrijder

Peter den Hertog
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De Baron

herziene uitgave historische roman

Peter den Hertog
De Baron

De geschiedenis van een verzetsstrijder
herziene uitgave

literair / fictie
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In wij Passanten spreekt Dr. Jan Best de Vries zijn lezers zonder omhaal 
aan. Uit het hart gegrepen en toch overdacht wordt het leven gepre-
senteerd in z’n zuiverste vorm. Mors en amor spelen daarin als van-
zelfsprekend een belangrijke rol. Daar waar gemopperd en gevloekt 
moet worden of waar de pijn is, wordt niet genegeerd, maar gelaagd 
meegenomen in de vanzelfsprekendheid dat het leven robuust is en dat 
er dus geknokt moet worden. Ook de eigen eindigheid wordt niet ge-
schuwd door de auteur. In zekere zin leeft Jan in directe dialoog met het 
onbenoembare, maar dit wordt nimmer morbide, en dwingt respect af.

Jan Best de Vries

wij passanten

wij passanten
Jan Best de Vries

Nol de Waardt uit Hoogeveen wordt, nadat ontdekt is dat hij hulp aan 
joden verleent, door een landwachter en Duitse soldaten gearresteerd 
en afgevoerd naar Villa Nijenhof in Norg. In die villa ondergaat hij de 
roemruchte ‘badkuip methode’. Maar Nol overleeft. Aan het slot van het 
verhaal juicht men hem toe vanwege zijn heldhaftige daden: hij wordt 
bevorderd tot Ridder in de orde van de Nederland se Leeuw. Wie zou 
daar niet trots op zijn? En menigeen keek tegen hem op. Maar wat wa-
ren Nols motieven? Hoe stak de man in elkaar en werpt dit een nieuw 
licht op het eerbetoon dat hem ten deel viel? 
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Een kwestie van schaal bevat vijfentwintig korte verhalen. Sommige staan 
min of meer met elkaar in verband, zoals de verhalen onder de titel Post-
apocalyptische taferelen of die over Inspecteur Le Croix. Andere verhalen 
zijn losstaand, alhoewel dat soms maar ogenschijnlijk is. De verhalen lopen 
uiteen van herschreven historie, zoals 837: Walichrum tot verkenningen van 
de toekomst, waar De Jakhals en het Katmeisje een voorbeeld van zijn. De 
verhalen betreffen fantasy, post modern realisme, science fiction en magisch 
realisme en zijn allemaal verrassend in hun onderwerpkeuze, beschrijving en 
plot. Swiers laat hiermee zien dat hij een rijke fantasie heeft en een brede 
interesse, die hij meesterlijk aaneen weet te smeden.

Robbert Jan Swiers (Middelburg, 1959) heeft veel publicaties op zijn 
naam staan: kinderboeken, historie, archeologie, natuur, poëzie, romans 
en hij werkte mee aan taal- en geschiedenismethodes. Daarnaast is hij 
actief (geweest) op het gebied van muziek, muziektheater, film en is me-
deredacteur van het Zeeuwse kunst- en cultuurtijdschrift decreet. 

ASPEKT

A
SPEKT

Robbert Jan Swiers

Robbert Jan Sw
iers Verhalenbundel

Een kwestie 
van schaal

Een kw
estie van schaal

Een kwestie van schaal bevat vijfentwintig korte verhalen. 
Sommige staan min of meer met elkaar in verband, zoals 
de verhalen onder de titel Post-apocalyptische taferelen of 
die over Inspecteur Charles de la Croix. Andere verhalen 
zijn losstaand, alhoewel dat soms maar ogenschijnlijk is. 
De verhalen lopen uiteen van herschreven historie, zoals 
837: Walichrum tot verkenningen van de toekomst, waar 
De Jakhals en het Katmeisje een voorbeeld van is. De ver-
halen betreffen fantasy, postmodern realisme, science 
fiction en magisch realisme en zijn allemaal verrassend 
in hun onderwerpkeuze, beschrijving en plot. Swiers laat 
hiermee zien dat hij een rijke fantasie heeft en een brede 
interesse, die hij meesterlijk aaneen weet te smeden.

Robbert Jan Swiers (Middelburg, 1959) heeft veel 
publicaties op zijn naam staan: kinderboeken, historie, 
archeologie, natuur, poëzie, romans en hij werkte mee 
aan taal- en geschiedenismethodes. Daarnaast is hij ac-
tief (geweest) op het gebied van muziek, muziektheater, 
film en is mederedacteur van het Zeeuwse kunst- en cul-
tuurtijdschrift decreet. 

Bij Uitgeverij Aspekt verscheen eerder de roman De 
Landmeter (2013).

www.robbertjanswiers.nl

www.uitgeverijaspekt.nl

Uitgeverij Aspekt

Foto: Anda van Riet

Een kwestie van schaal
verhalenbundel

Robbert Jan Swiers
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Bij alle aandacht, die het heimwee naar het modernisme vandaag krijgt, 
is het katholieke modernisme van na de oorlog wonderlijk genoeg voor 
velen achter de horizon verdwenen. Die verdwenen utopie kwam niet al-
leen tot uiting in de progressieve stromingen van de naoorlogse theolo-
gie, die zijn bekroning vonden in het aggiornamento van Paus Johannes 
XXIII, maar is ook – of all places – in Lourdes terug te vinden. Dit boek is 
een zoektocht naar een vergeten toekomst die nooit heeft plaatsgevon-
den. De figuur Gerard Reve, die zich in de jaren zestig bekeerde tot het 
rooms-katholicisme fungeert hierbij als gids. Het werk van Reve wordt 
opnieuw bezien, niet alleen tegen de achtergrond van de herinneringen 
van de auteur aan zijn eigen katholieke verleden, maar ook in het kader 
van de ontwikkeling van het katholicisme na 1945.

Modernisme in Lourdes 
Gerard Reve en de secularisering

H u u b  M o u s

Aspekt

Modernisme in Lourdes
Gerard Reve en de secularisering

Huub Mous
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Tine is secretaresse voor een makelaar, een advocaat en een kunstena-
res. Ze regelt vooral privézaken voor haar werkgevers; de makelaar 
en de advocaat hebben elk nog een secretaresse voor de zakelijke 
belangen.

Alle drie hebben ze het komende weekend een belangrijke gebeurte-
nis: de advocaat heeft een inauguratiediner, de kunstenares een vernis-
sage in een kasteel en de makelaar een plechtig communiefeest.

Maar dan daagt Tine de maandag van die week niet op en enkel 
zij beschikt over alle gegevens voor die gebeurtenissen. De drie starten 
een wanhopige zoektocht om Tine terug te vinden en alsnog hun week-
end te redden!

Deceptio
Guido Strobbe

isbn 9789461534156 | nur 300 
13 x 21 cm | 282 pagina’s 
Paperback | verschenen 
prijs € 18.95

Een sensuele, genotzuchtige man, die door het leven en in het bijzonder 
door de vrouwen nogal verwend is, komt tegenover zijn ouderdom te 
staan. Nauwkeurig vermeldt hij in zijn dagboek hoe hij toch nog aan zijn 
gerief komt. Blij als er nog eens liefde wordt geboden, berustend als hij 
seks moet kopen. En hij bestudeert zijn eigen ontwikkeling in de seksuele 
beleving wanneer hij impotent begint te worden. Perversie sluipt bin-
nen, bij hem van masochistische aard. Het is niet dat hij vernederd wil 
worden, maar hij moet wat steviger worden aangepakt om nog iets te 
voelen. 

Ongebruikelijk zijn ook de ideeën van de auteur. Revolutie, vrijheid, 
gelijkheid – al die begrippen blijken hem in zijn jonge jaren al niet te 
hebben aangesproken, maar ze doen het nu nog minder. En zo horen we 
ook het een en ander over zijn esthetische en literaire belangstellingen. 
Er wordt vaak gesproken over de cultuur. Kortom, een dagboek dat een 
kennismaking betekent met andere ideeën dan de voorspelbare en vei-
lige opvattingen van onze media.

Lou de Bock

Dagboek

Lou de Bock

Pijlen van
verlangen

P
ijlen van verlangen

Uitgeverij Aspekt
www.uitgeverijaspekt.nl

aspektaspekt

Een sensuele, genotzuchtige man, die door het leven en in het 
bijzonder door de vrouwen nogal verwend is, komt tegenover 
zijn ouderdom te staan. 

Nauwkeurig vermeldt hij in zijn dagboek hoe hij toch nog 
aan zijn gerief  komt. Blij als er nog eens liefde wordt geboden, 
berustend als hij seks moet kopen. En hij bestudeert zijn ei-
gen ontwikkeling in de seksuele beleving wanneer hij impo-
tent begint te worden. Perversie sluipt binnen, bij hem van 
masochistische aard. Het is niet dat hij vernederd wil worden, 
maar hij moet wat steviger worden aangepakt om nog iets te 
voelen. 

We lezen dus over zijn laatste verhoudingen en over zijn 
hoerenbezoek. Vernederende conclusies gaat hij niet uit de 
weg. In onze tijd moet je jong zijn en de ouderen doen dus 
hun best dat te lijken. Ze sterven in spijkerbroek. Aan deze 
komedie doet de schrijver van dit dagboek niet mee en daar-
door wordt hier over de lichamelijke en geestelijke kant van 
het ouder worden allerlei gezegd dat je elders vergeefs zoekt. 

Ongebruikelijk zijn ook de ronduit reactionaire ideeën van 
de auteur. Revolutie, vrijheid, gelijkheid – al die begrippen bli-
jken hem in zijn jonge jaren al niet te hebben aangesproken, 
maar ze doen het nu nog minder. Terwijl hij niet alleen staat 
in deze bedenkingen – die de laatste jaren toch gefluisterd mo-
gen worden – ziet hij een mogelijk heil echter waar niemand 
die durft te zien: in het herstel van een openlijke standen-
maatschappij. Niet dat hij zich beter voelt of  de beste, hij zegt 
graag op te zien tegen anderen als ze dat waard zijn.

En zo horen we ook het een en ander over zijn esthetische 
en literaire belangstellingen. Er wordt vaak gesproken over 
de cultuur. Niet de simplistische cultuur die zo ongeveer de 
religie is komen vervangen; de auteur spreekt zelfs van een 
‘muzenplaag’. Nee, iets geheel anders, dat ook geïllustreerd 
wordt met menig origineel citaat. 

Kortom, een dagboek dat een kennismaking betekent met 
andere ideeën dan de voorspelbare en veilige opvattingen van 
onze media.

Pijlen van verlangen
Dagboek

Lou de Bock
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Marianne Vogel
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Als de Amsterdamse adjunct-uitgever Max Dethmer tijdens een 
werkbezoek in Berlijn spoorloos verdwijnt, bijten particulier 
onderzoekers Sofie Bank en Frits Arends zich in de zaak vast. In 
het hotte, hippe en historische Berlijn raken ze slaags met een 
zonderlinge Nina Hagen, neonazi’s en de ooit illustere Oost-
Berlijnse uitgeverij Rosa. Steeds meer worden Bank en Arends 
meegezogen in een adembenemende Oost-West-geschiedenis die 
terugreikt tot de val van de Muur. Iets daarin is Max Dethmer 
fataal geworden.

Gedeelde stad, geheelde stad gaat over graaizucht en 
teloorgegane idealen. Maar deze onthullende thriller speelt tevens 
met de thematiek van het eerste chakra: in de Indiase filosofie 
het onderste energieknooppunt in het lichaam, met positieve en 
negatieve waarden. Het gaat daarom ook over solidariteit met de 
eigen groep (ossi’s) versus superioriteitsgevoelens (wessi’s), en over 
thuis zijn versus ontworteling en ontheemding. Voor alle fans 
van literaire thrillers, Berlijn en een spirituele touch.

Uitgeverij Aspekt
www.uitgeverijaspekt.nl
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Marianne Vogel is levenscoach en 
begeleidt mensen bij verandering en 
spirituele groei. Ervoor was ze germanist 
en werkte jaren in Duitsland. In dit 
subtiele thrillerdebuut verenigt ze haar 
beide fascinaties.

ASPEKT

Berlijnse Thriller

Gedeelde stad, geheelde stad
Berlijnse thriller

In 2014 wordt uitbundig herdacht dat 25 jaar geleden de Muur is gevallen. Maar het is een histo-
rische 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 werkbezoek 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.

Marianne Vogel is levenscoach en begeleidt mensen bij verandering en zingeving. Eerder was 
zij germanist en werkte jaren in Duitsland. In dit subtiele thrillerdebuut (2e druk) verenigt ze haar 
beide fascinaties

Marianne Vogel
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Frederik Ariesen

Bedevaart naar 
Berchtesgaden

aspekt

Het dramatische profiel van een door het nazisme 
gefascineerde Limburgse mijnbouwingenieur

historische roman

De Limburgse mijnbouwindustrie was in de 20ste eeuw een opvallende 
mengeling van gruis, stoflongen en een ongekende arbeidsintensiteit van 
de kompels en hun hogere bazen. Een van hen trad op zijn zeventiende 
toe als hulpsleper. Dat betekende zeer hard werken. Op zijn zesentwin-
tigste was hij mijnbouwkundig ingenieur (cum laude). Begin jaren dertig 
ging het prille gezinnetje met de zware motor annex zijspan op vakan-
tie ter bedevaart... naar Berchtesgaden. Daar resideerde het symbool 
van grenzeloze geldingsdrang; Adolf Hitler. In deze aangrijpende his-
torische roman schetst Frederik Ariesen de verstikkende spanning die 
volgde op de oorlog en zijn consequenties waarvan de zoon het slacht-
offer werd. Dit boek is de literaire vertaling van een duivels verhaal, 
geschreven in de sfeer van een boosaardig sprookje. Ariesen schreef 
een opmerkelijk en meeslepend debuut.

Bedevaart naar Berchtesgaden
Het dramatische profiel van een door het nazisme

gefascineerde Limburgse mijnbouwingenieur

Frederik Ariesen

isbn 9789461534316 | nur 300 
13 x 21 cm | ca. 272 pagina’s 
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Met gepaste trots melden wij de herontdekking van een geweldige ro-
man: Jahrgang 1902!

Ernst Glaeser (1902-1963) schreef in 1928 zijn sleutelroman Jahr-
gang 1902 over de belevenissen van een Duitse jongen in de Eerste We-
reldoorlog. Het boek is nog steeds een internationale bestseller, werd in 
24 talen vertaald, maar nooit in het Nederlands. “La guerrece sont nos 
parents, Oorlog-dat zijn onze ouders”, zegt een Frans vriendje bij het 
uitbreken van de oorlog en deze uitspraak loopt als een rode draad 
door de roman. Het is het verhaal van een verloren generatie, geboren 
in 1902, teleurgesteld in 1918, in verleiding gebracht in 1933. In dit 
boek worden precies de mensen en omstandigheden beschreven, die 
verantwoordelijk zijn voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. 
Het eerste deel beschrijft het schoolleven van Ernst in het Duitse keizerrijk 
en de plotselinge oorlogseuforie, het tweede deel de tijd van de Eerste 
Wereldoorlog en de machteloosheid van de achtergebleven burgers. 
De roman eindigt met de dood van Anna, de eerste grote liefde van 
Ernst, ze wordt door een luchtaanval voorgoed uit zijn hart gescheurd.

Ernst GlaeserJaargang 1902
Jeugd tussen traditie en revolutie 
(vertaald door Alfred Krans)

aspekt

Jaargang 1902
Jeugd tussen traditie en revolutie

Ernst Glaeser
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Val di Sole is de camping waar zich het verhaal grotendeels afspeelt. 
Het Etruskische stadje Bolsena ligt op enkele kilometers verwijderd. Het 
is op het 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 
gaan de leiding in eigen hand nemen op grondgebied waar anarchie 
heerst. Op Val di Sole zien we een doorsnede van de bevolking. De 
mentaliteit die alom tegenwoordig 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 toe-
schouwer/observator.

Jaap van den Berg

Eindeloos Italië
aspekt

Eindeloos Italië
Jaap van den Berg

aspekt

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, Tos-
cane en Umbrie bij elkaar komen. Op de cam-
ping heerst totale vrijheid. De eigenaar is een 
heuse graaf die alles goedvindt. Dit leidt tot hi-
larische 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 tegenwoordig is 
in Italië treffen we op 
de camping ook aan: 
de zogenaamde ‘laat 
maar waaien mentali-
teit’. Het leidt tot pro-
blemen,  maar maakt 
de camping tevens in-
teressant voor de toe-
schouwer- observator.

aspekt

Uitgeverij Aspekt
www.uitgeverijaspekt.nl

Het raffinement van de couleur Locale –  
de auteur brengt Italië heel dichtbij

Eindeloos Italië
Ontmoetingen op camping Val di sole Bolsena op de 
grens van Lazio en Toscane

Jaap van den Berg
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Paperback | verschenen
prijs € 18.95

Toen in 1846 Alexandre Dumas père zich schatrijk terugtrok na zijn suc-
cesvolle boeken, was zijn zoon Alexandre onder de bekoring geraakt 
van de fameuze maïtresse Marie Duplessis. Zijn verliefdheid nam zulke 
vormen aan, dat hij haar leven tot in het detail begon te beschrijven. Zij 
werd bij hem Marguerithe Gautier, de dame met de camelia’s. 

Dit boek zou later model staan voor talrijke hartstochtelijke liefdesro-
mans. In al die jaren is het boek een klassieker gebleven en daarom mag 
een mooie heruitgave van De dame met de camelia’s niet ontbreken.

De dame met de camelia’s
Alexandre Dumas fils



Hermann Hesse was een gepassioneerd brievenschrijver
Hesse, die in 1946 de Nobelprijs voor de literatuur kreeg, heeft tijdens zijn leven meer dan 

30.000 brieven beantwoord. Enkele duizenden daarvan zijn inmiddels terug gevonden. In deze 
bundel zijn brieven geselecteerd, waarin Hesse stelling neemt tegen de problemen van zijn tijd, de 
spanning tussen individu en maatschappij, de problemen van de politiek, de religie, de kunst en de 
psychologie. Deze brieven tonen niet zozeer de genese, maar meer het resultaat van zijn denken. 
Omdat veel van Hesses eigen ervaringen in de brieven zijn verwerkt, zal de lezer vaak zijn eigen 
situaties herkennen. Daarnaast zijn een dertigtal brieven opgenomen, die Hesse tussen 1915 en 
1938 heeft geschreven aan Romain Rolland, de Franse schrijver, die in 1915 de Nobelprijs voor 
literatuur kreeg. De brieven zijn vertaald door Alfred Krans.
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Hermann Hesse, die in 1946 de Nobelprijs voor de liter-
atuur kreeg, heeft tijdens zijn leven meer dan 30.000 brieven 
beantwoord. Enkele duizenden daarvan zijn inmiddels terug 
gevonden. In deze bundel zijn brieven geselecteerd, waarin 
Hesse stelling neemt tegen de problemen van zijn tijd, de 
spanning tussen individu en maatschappij, de problemen 
van de politiek, de religie, de kunst en de psychologie.  Deze 
brieven tonen niet zozeer de genese, maar meer het resultaat 
van zijn denken. Omdat veel van Hesses eigen ervaringen in 
de brieven zijn verwerkt, zal de lezer vaak zijn eigen situaties 
herkennen. Daarnaast zijn een dertigtal brieven opgenomen, 
die Hesse tussen 1915 en 1938 heeft geschreven aan Romain 
Rolland, de Franse schrijver, die in 1915 de Nobelprijs voor 
literatuur kreeg. Het zijn geen literaire hoogstandjes, maar 
echte brieven, zoals die dagelijks worden geschreven en die 
een interessante kijk geven op de relatie tussen de beide grote 
mannen. Zowel Hesse als Rolland hadden een onbuigzame 
houding tegenover iedere vorm van onderdrukking van de 
menselijke ziel, de menselijke waardigheid en de vrede en 
hebben daar steeds weer, soms met gevaar voor eigen leven, 
blijk van gegeven in hun werken.

Uitgeverij Aspekt
www.uitgeverijaspekt.nl
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Het is je plicht mens te worden
Brieven van Hermann Hesse vertaald door Alfred Krans
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Honderdduizenden kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog verslon-
den de beeldromans van Dick Bos. Dankzij zijn jiu-jitsu was de stripheld 
onverslaanbaar. Het leidde ertoe dat kinderen op straat de jiu-jitsu-
grepen in praktijk brachten, het zogenaamde Bossen. Toen de Duitse 
bezetter de strip wilde inzetten voor Duitsland, weigerde tekenaar Maz 
(pseudoniem voor Alfred Mazure) de blanco cheque. Vervolgens werd 
de strip verboden. Na de oorlog, toen Dick Bos weer verscheen, ontstond 
er een hetze tegen deze beeldromans die de jeugd zouden vergiftigen.

Wie was Alfred Mazure die onder het pseudoniem Maz vele strips te-
kende, boeken schreef, illustraties voor boeken en tijdschriften verzorg-
de en films draaide. Maz creëerde Dick Bos, maar ging in de Tweede 
Wereldoorlog een bijna onmogelijke schuld aan om films van zijn held 
te draaien. Het zorgde ervoor dat hij pas aan het eind van zijn leven 
de schulden geheel kon aflossen. Dick Bos, een icoon van een generatie.

Rich Thomassen

Het verhaal van de baanbrekende strip

aspekt

En Maz creëerde 

Dick Bos
En Maz creëerde Dick Bos
Het verhaal van de baanbrekende strip

Rich Thomassen
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Christine is een 28-jarige biseksuele, trotse, maar zelfdestructieve vrouw. 
Ze woont in Amsterdam, in een armzalig appartementje met haar ko-
nijn met flaporen, Harry. Haar vrienden hebben allemaal goede banen, 
waaronder haar beste vriendin Diana, maar Christine moet het doen 
met een saai baantje in een paperclipfabriek. Ze heeft fotografie ge-
studeerd, maar heeft een hekel aan de digitale commercialisering waar 
haar vakgebied aan onderhevig is en wil daar niets mee te maken heb-
ben. Het liefst maakt ze collages van haar eigen (onbewerkte) foto’s, 
maar haar droom is een eigen tentoonstelling. Arnold, een kunstkenner 
die ze tijdens een museumbezoek heeft ontmoet, heeft veel contacten 
in de kunstwereld en hij biedt aan haar te helpen. Na een paar weken 
weet hij een kleine expositie voor haar te regelen in een galerie in 
Utrecht.

Ondertussen ontmoet Christine Julia, een jonge, lieve, betrokken pr-
medewerkster tijdens een avondje uitgaan. Ze heeft zo nu en dan nog 
contact met haar ex, Aidan, waar ze al drie jaar een complexe relatie 
mee heeft. Christine is verliefd op Julia, maar blijft toch terughoudend, 
iets dat Julia uitermate ergert. Dit is het begin van een intrigerende ro-
man, waar passie en werkelijkheid met elkaar strijden.

Nora de Ruyter

VERBORGEN
GEZICHTEN

Aspekt
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In Ik ben hier geboren leest de lezer verhalen alsof hij foto’s bekijkt. Ge-
beurtenissen worden stilgezet en uitvergroot. Deze bundel leest als een 
album van een onbekende familie die de lezer slechts gefragmenteerd 
leert kennen. Ooms, tantes, neven, nichten, ouders en kinderen passeren. 
Muiderman vervlecht, bijna geraffineerd, hun heden en verleden met 
elkaar. Een ontroerde lezer is het gevolg.

Hans Muiderman

Ik ben hier geboren

verhalen
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Ik ben hier geboren
verhalen

Hans Muiderman

literair / fictie

Diep in de Belgische Ardennen staat een kasteel dat dient als de tempel 
van de Vedanta Society. Een wijkplaats voor spirituele stedelingen. Zo 
komt er een studente in de filosofie uit Amsterdam, beu van haar werk 
voor een escortbureau. In de ashram woont, bidt en werkt zij als een 
adept in het oranje. Dit tot groot verdriet van haar minnaar! Hij volgt 
haar, zijn godin, in rivaliteit met Krishna om haar koste wat het kost uit 
de ‘sekte’ terug te halen. Op het domein van Château Divine ontstaat 
allengs de paradijselijke sfeer uit de Kamasoetra.

Een liefdesverhaal dat leest als een esoterische thriller.

Ben Borghart

Het lotusparadijs
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Het lotusparadijs
Ben Borghart
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Waarom waren gentleman-inbrekers zoals Raffles, Arsène Lupin en The 
Saint zo populair bij het lezende publiek? 

Door de industriële revolutie ontstond er een arbeidersklasse die be-
hoefte had aan sensationele en voordelige lectuur. Met moderne druk-
persen en goedkoop papier maakten de uitgevers pulpromans, die 
meestal slechts enkele tientallen bladzijden telden en wekelijks versche-
nen. Maar de manier van produceren bepaalde ook de inhoud, die snel 
werd geschreven en die was opgebouwd uit vaste elementen.

De populariteit van gentleman-inbrekers kan worden verklaard uit 
een analyse van de pulpheld Lord Lister, die door een Duitse socialist 
was bedacht. In Nederland verschenen over Lord Lister duizenden af-
leveringen. Arbeiders, die het socialisme vaak een stap te ver vonden, 
kregen bij hem het gevoel dat er toch rechtvaardigheid bestond, want 
hij stal van de rijken en gaf zijn buit aan de armen.

PULP
Gentleman-inbrekers in de triviaalliteratuur

Gentleman-inbrekers
in de triviaalliteratuur
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De geadopteerde Pryianka maakt een reis naar haar geboortestreek 
in Zuid-India en komt tot een onthutsende ontdekking. Haar hele we-
reld verandert als ze het weeshuis waar ze als baby verbleef, opzoekt. 
Pryianka leert haar zus Berlinda kennen, die samen met halfbroer Ran-
jan werd meegesleurd in een waanzinnige vechtscheiding. Na lange tijd 
werden de kinderen aan een adoptievader toegewezen. Enkele jaren 
nadien kreeg haar adoptievader een relatie met Angela. Maar plots 
overleed de adoptievader. Vanaf dan werd Berlinda inmiddels bijna 
meerderjarig gedirigeerd door het gedachtengoed van haar stiefmoe-
der. Toen Berlinda tweeëntwintig was, leerde ze Roel kennen. Pas toen 
werd ze tot het uiterste gedreven. Vindt ze een uitweg?

Aloka Liefrink publiceerde een reeks succesolle, boeken bij uitgeverij 
Aspekt en schrijft voor een snel groeiende schare lezers.

A l o k A 
l i e f r i n k

v e rw e e s d
Aspekt

Verweesd
2de druk

Aloka Liefrink
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De kruidenierszoon Bob Mobley, de vrijgelaten slaaf Jim en de avon-
turierster Laura Taylor reizen naar het Californië van 1851, waar dui-
zenden gelukszoekers naar toegaan omdat er goud in de rivieren is 
gevonden. Ze moeten het opnemen tegen de plaatselijke onderwereld, 
tegen een Chinese Maffiabende en tegen een bankier die Bobs vader 
heeft vermoord en diens goud heeft gestolen. Ze weten met alle tegen-
standers op slimme wijze af te rekenen.

‘Een goed geslaagde spannende avonturenroman voor kinderen.’
- NRC-Handelsblad 2002

Goudkoorts
Gerben Graddesz Hellinga

De Ierse jongen Patrick Maloney emigreert in 1831 naar Amerika. Op 
dezelfde boot emigreren Ellen O’Brien, een meisje uit een ander emi-
grantengezin en Gerald Malleson, de verwende zoon van een Engelse 
edelman. Gerald wordt schatrijk ten koste van de landverhuizers die 
naar Amerika stromen. Patrick slaagt erin de man op te lichten en het 
hem onmogelijk te maken in het vervolg nog landverhuizers uit te buiten.

‘Hellinga slaagt erin een toon te treffen die de rauwe wereld van het 
19de-eeuwse Amerika verrassend dicht bij het heden brengt.’

-Jury Woutertje Pieterse Prijs 2001

Gerben Graddesz Hellinga
Gerben Graddesz Hellinga

De Weg
naarSuckersville

aspekt

De weg naar Suckersville 
pioniers in het land van de onbegrensde mogelijkheden 
2de druk
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Twee jonge vrouwen ontvluchten de barre omstandigheden thuis in het 
Noord Siberische Rusland. Zij besluiten zich te melden bij een nabijge-
legen opleidingskamp van het leger. De training blijkt erg zwaar en 
één van hen, Kaya Teresjkova, ontpopt zich als een keiharde en goede 
soldaat. Na de training worden zij uitgezonden naar Kazachstan om 
rebellen te bestrijden. Het team van Kaya blijkt een groot succes. Van 
hogerhand wordt besloten dat Kaya geschikt is voor de KGB-dienst. 
Zij komt er achter dat zij eigenlijk al vanaf het begin van hun oplei-
ding klaargestoomd werden voor deze dienst. Er is geen ontkomen meer 
aan. Kaya beleeft hachelijke tijden in Engeland en de Verenigde Staten, 
maar door haar schoonheid en doeltreffend optreden redt zij zich uit 
vele benarde situaties. Na een jarenlange moeizame dienst weet zij 
uiteindelijk te ontsnappen aan de CIA Een bevriende Russische relatie 
zorgt ervoor dat zij terug gaat naar Rusland waar zij wordt opgevan-
gen door de toenmalige KGB-chef Vladimir Poetin. Zij wordt zijn secre-
taresse en komt er zo achter hoe wreed de KGB tewerk ging en dat ook 
zij op de dodenlijst stond. Als Poetin wordt gekozen tot President, neemt 
zij haar ontslag en trekt zich samen met een vriendin terug in het zuiden 
van Rusland. Daar begint zij aan haar boek Black Pearl.

Oscar Hoeing
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“Sylvia Duijm is niet geboren als Master of Passion, ze is dat gewor-
den door opleidingen, interesses en levenservaring met elkaar te ver-
binden”. Openhartig vertelt Sylvia Duijm over haar zoektocht naar 
erkenning, liefde en vriendschappen. Als dochter uit een expat-gezin 
is ze tot haar zevende levensjaar zeven keer verhuisd en woonde in 
vier verschillende werelddelen. Het instabiele huwelijk van haar ouders, 
haar temperament, de regels die bij de diverse omgevingen hoorden 
en ook de schoolwisselingen leidden tot nergens bij horen. Uiteindelijk 
ook niet meer bij haarzelf! Op het kruispunt van leven of dood, is ze de 
strijd aangegaan om de liefde en erkenning bij zichzelf terug te vinden. 
Krachtig, dan weer ontroerend en met humor geschreven. Sylvia Duijm 
wil met dit boek en haar werk www.sylviaduijm.nl anderen de moed en 
het inzicht geven dat verandering voor iedereen mogelijk is.

Daarnaast is het een tijdsdocument over het leven van een expat-kind 
in de jaren ’50 in de tropen en het leven op een kostschool/internaat  
in de jaren ’60-’70 van de vorige eeuw. Naast de allerbelangrijkste 
liefde, blijken ook de 3 R’s: Rust, Reinheid en Regelmaat, essentiëel. Ook 
voor de 21ste eeuw!

Sylvia Duijm

aspekt voor de liefde
Mijn vlucht

Mijn vlucht voor de liefde
Sylvia Duijm
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Frank Heine

Hemelzangen
aspekt

Hemelzangen is het verhaal van het wat stroeve leven van journalist Mark 
die zich met Hilde vestigt in hun huisje aan de sluis. De lezer leert hen 
kennen, hun relatie, hun verlangens en dromen. De wereld is onrustig, er 
zijn maatschappelijke en politieke spanningen die de mensen bang ma-
ken. Ook aan de sluis groeien de spanningen. Een combinatie van men-
selijke zwakheden en een fatale speling van het lot blijken de aanloop 
tot een wereldomvattende catastrofe. De ramp, waarvan de proporties 
elk doomscenario te boven gaan, komt onverwacht en manifesteert zich 
in zijn volle wreedheid. In enkele tellen vindt de verwoesting van na-
genoeg de gehele aarde plaats. Maar er gloort hoop bij de sluis. Een 
kleine groep overlevenden durft te geloven. 

Hemelzangen
Frank Heine

historische roman

Fillers
Quinten de Zeeuw
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AllemAAl

Ze noemden het de “Koude Oorlog”. Het conflict tussen Oost en West, dat 
zich enkele jaren na de Tweede Wereldoorlog al begon af te tekenen. 
Een oorlog die pas eindigde, toen bij de val van de Berlijnse Muur bleek 
dat de Sovjet Unie niet met wapens, maar economisch verslagen was. Een 
periode van meer dan veertig jaar militaire dreiging, waarin voortdurend 
de angst in de lucht hing dat er een atoomoorlog zou kunnen ontstaan die 
de wereld zou terugvoeren naar het Stenen Tijdperk. Een tijd waarin de 
militaire machten en de geheime diensten aan beide zijden van het IJze-
ren Gordijn een spel speelden van zetten en tegenzetten.

Maar ook de tijd van de beroemde en beruchte jaren zestig, waarin 
de jeugd zich ontworstelde aan de periode die achter haar lag en “the 
sky the limit” was.

In die tijd wordt de jonge Quinten de Zeeuw ingelijfd bij de Koninklijke 
Landmacht om zijn militaire dienstplicht van achttien maanden te vervul-
len. Een diensttijd die eerst ontspannen lijkt te beginnen, maar zich voor 
hem al snel ontwikkelt tot een nachtmerrie. Maanden waarin hij alles op 
alles moet zetten om niet vermalen te worden tussen de machten van Oost 
en West. Dit terwijl zich tevens een vreemd soort liefde ontwikkelt tussen 
hem en Nelleke. Nelleke die niet kan kiezen tussen mannen en vrouwen. 
Nelleke die hij ook nodig heeft om simpel in leven te blijven. 
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Allemaal Fillers
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Joop Wassenaar verneemt pas op volwassen leeftijd dat zijn vader na 
de Tweede Wereldoorlog een gezin met vier dochters in de steek heeft 
gelaten. Het verzwegen halve leven van de inmiddels tachtigjarige man 
wordt alsnog gespreksonderwerp tussen vader en zoon. 

Verdun wordt zodoende een verhaal over twee levens. Het doen en 
laten van de vader wordt in historisch perspectief geplaatst. Maar ook 
reflecteert de auteur op de invloed van de man op zijn eigen doelen en 
keuzes. 

Verdun vertelt de geschiedenis van het Nederland van de twintigste 
eeuw. Brandpunt van die geschiedenis vormt de Tweede Wereldoorlog. 
Het boek is een indringend relaas over het trauma dat de oorlog ach-
terliet in zowel haar ooggetuigen als in de tweede generatie van haar 
slachtoffers.

Joop Wassenaar (Zutphen, 1958) studeerde geschiedenis aan de 
UvA. In 1994 emigreerde hij naar Finland, waar hij leeft als schrijver en 
vertaler. Meer lezen: www.joopfinland.com

VERDUN

aspekt

Joop Wassenaar
Verdun
Joop Wassenaar

In deze ecologische thriller wordt door de ogen van de hoofdpersoon 
een beeld van de wereld geschetst zoals die er in de nabije toekomst 
uit zou kunnen zien. Vriendelijker, rustiger en vooral een stuk duurzamer. 
Onder het schone oppervlak rust echter een groot trauma. Een trauma 
waar de hoofdpersoon, Bill Walters een Amerikaan van eenvoudige 
komaf, tot zijn eigen ontsteltenis door sommigen verantwoordelijk voor 
wordt gehouden. Na een aanslag op zijn leven sleurt zijn persoonlijke 
begeleidster, de aantrekkelijke Laura Flint, hem mee op zoek naar vei-
ligheid. Op deze vlucht voor zijn achtervolgers en worstelend met aller-
lei tegenstrijdige emoties is het niet alleen de vraag of hij het overleeft, 
maar ook of hij het wel wil overleven.

Aspekt
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Celeste Lupus
De Geest der wet

Tijdens een NAVO-oefening raakt de Sovjet Unie in paniek. Zij moeten 
iets doen… Een kettingreactie lijkt zich te ontwikkelen. Zullen de VS zich 
aan hun NAVO-verplichtingen houden? Had generaal De Gaulle gelijk 
om zich uit de NAVO terug te trekken? Terwijl een wereldconflict zich 
aftekent leeft de jonge Carla Enzinger voor haar idealen en betaalt een 
hoge prijs. Celeste Lupus publiceerde eerder Apollo aan de Seine en Het 
smalspoor. In dit nieuwe boek gaan spanning en literaire toon hand in 
hand. De auteur, tevens musicus, woont sinds 2001 in Frankrijk.

Celeste Lupus

De geest der wet
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roman

Als de 99-jarige Ernest Forestier naar buiten kijkt aan de zeekant van 
zijn flat in Kijkduin, ziet hij niets meer. Hij is blind. Zijn hele bewogen leven 
ging zijn gezichtsvermogen al schoksgewijs achteruit als hem iets heftigs 
overkwam. Met een vrouw, wel te verstaan. Letty, zijn laatste grote liefde, 
heeft hij gelukkig nog vele jaren in schoonheid kunnen zien. Maar vormden 
vrouwen niet altijd al een blinde vlek in de scherpte van al zijn gevoelige 
zintuigen? Een zwakke stee in zijn vele talenten? De uit een kleine bad-
plaats in Zuid Frankrijk afkomstige Ernest, die – samen met zijn tweede 
vrouw – begin jaren vijftig voorgoed naar Nederland komt, begint, denkt 
hij, zichzelf steeds beter te begrijpen. Hij ziet de vrouw als de belichaming 
van al wat mooi en vloeiend is. Grenzenloos en verzoenend als moeder 
natuur. Natuurlijk weet de uiterst scherpzinnige Ernest, dat de werkelijk-
heid anders ligt. Cynischer. Hij heeft genoeg meegemaakt en geleerd in 
het leven. Maar is het jongetje, dat tijdens la grande guerre opgroeide 
tussen de verlaten art nouveau badpaviljoens, verdwenen? 

Hans Wentholt

Vrouwenman
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texelschade

In Texelschade worden middels een mozaïekvertelling fictie en feiten ver-
weven tijdens de ‘Russenoorlog’ aan het eind van de Tweede Wereld-
oorlog. De herinneringen aan deze bloedige opstand, van Georgiërs 
in gedwongen krijgsdienst van de Duitsers, komen weer tot leven wan-
neer er een Russisch schip in de haven van Oudeschild verschijnt. Tege-
lijkertijd reizen een drietal personen af naar het eiland: een Duitser, 
een Georgiër en één van de zogeheten ‘Amsterdammertjes’. Jaren na 
dato komen alle betrokkenen opnieuw in constellatie bijeen, en ontra-
felt de auteur geleidelijk aan de dramatische gebeurtenissen die zich 
in hun jeugd op het eiland hebben afgespeeld. Dit verhaal biedt een 
fascinerend en exemplarisch beeld van een eiland met het karakter van 
een Nederlands dorp. Met onder haar inwoners zowel NSB’ers als de 
ondergrondse, waarvan beide uiteenlopende disciplines behoorden tot 
dezelfde, wijd vertakte en onderling verbonden families. Texel bood 
tevens onderdak aan onderduikers en over het hele eiland verspreidt 
zo’n 500 Amsterdamse kinderen die aan het eind van de Hongerwinter 
op Texel kwamen om aan te sterken.

Eerder verscheen De Lijfeigene van Marianne Knecht, een roman die 
uitstekend ontvangen werd.

literair / fictie

Texelschade

isbn 9789461534897 | nur 300 
13 x 21 cm | ca. 248 pagina’s 
Paperback | april 2014 
prijs € 18.95

Marianne Knecht

isbn 9789461534903 | nur 249/680 
13 x 21 cm | ca. 128 pagina’s 

Paperback | april 2014 
prijs € 14.95

Albert & Arjan Steltenpool (Nes)
Verhalen van de dijk

De S-cd Verhalen van de dijk is een multimediaal door de historie van 
West-Friesland geïnspireerd tweeluik. Het ‘linkerdeel’ betreft het mu-
ziekalbum van de formatie ‘Nes’. Nes bestaat uit de broers Arjan (’70) 
en Albert (’67) Steltenpool, geboren aan de Nes in het Westfriese 
plaatsje Onderdijk. Sinds 1995 schrijven zij samen liedjes in de Neder-
landse taal die zij ook her en der ten gehore brengen. Hoewel de broers 
beiden niet meer in West-Friesland wonen viel op een gegeven moment 
op dat in een aantal liedjes sporen terugverwezen naar hun Westfriese 
geboortegrond. Vanuit een niet al te knellende conceptgedachte mond-
de dit uit in een expeditie terug naar de wortels, met als resultaat een 
liedjescyclus onder de bovengenoemde titel. Het ‘rechterdeel’ betreft 
een door Albert geschreven essay welke is gebaseerd op de nogal 
roerige episode die met name de 2e helft van de 13e eeuw omspant. 
Naast de normale strijd om te overleven werd de middeleeuwse West-
fries nogal bezig gehouden door zijn strijd tegen het water en tegen 
de feodale heersers van Holland. Dit laatste culmineerde in de voor de 
Westfriezen dramatisch verlopen“slag bij Vronen” (welke ook in het lied 
‘Vronen’ wordt bezongen). 

Nes
presenteert:

Verhalen van de dijk
Albert & Arjan Steltenpool

Bevat:

aspekt

literair / fictie
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Door een breuk in een supertanker stroomt olie naar de stranden van 
Walcheren in Zeeland. Het hele eiland is in rep en roer. Niemand had 
verwacht dat zo’n olieramp ook in ons land kon gebeuren. Radio en te-
levisie berichten erover. Met alle macht wordt geprobeerd de olievlek 
tegen te houden. Maar dat lukt niet. Het strand wordt zwart van de 
olie. Vele honderden vogels en zeehonden raken besmeurd met olie en 
sterven een verschrikkelijke dood. Zoveel mogelijk zieke vogels worden 
nog uit de smurrie gered. Maar het is onbegonnen werk. Een groep 
scholieren van een Walcherse school komt in opstand tegen deze vre-
selijke vervuiling. Mark Verburg is de aanvoerder tegen wil en dank. 
Maar er is tegenstand. Van het oliebedrijf, van de schoolleiding, van de 
politie. Samen met een Iraans meisje, dat uit haar land naar Nederland 
is gevlucht, weet Mark door te zetten. Tot aan de Tweede Kamer. Met 
vallen en weer opstaan slaagt hij in zijn actie en vindt intussen ook nog 
de liefde...

isbn 9789461534767 | nur 300 
13 x 21 cm | ca. 378 pagina’s 
Paperback | mei 2014 
prijs € 19.95

isbn 9789461534811 | nur 300 
13 x 21 cm | ca. 248 pagina’s 

Paperback | april 2014 
prijs € 18.95

Wat te doen als hoge-rechter Meester Reyniers onverwachts op komt 
dagen?

Een gebroken man die door een brutale kidnapping zijn dochter en 
twee kleinkinderen is kwijtgeraakt. Weten Sarah en Linda op tijd terug 
te keren naar het begin van de Tachtigjarige Oorlog. Slagen zij erin 
de kinderen te redden en veilig thuis te komen? Aäron, tussen hemel 
en aarde is een spannend avontuur waarin twee hedendaagse tieners 
de strijd aangaan tegen een aantal berooide Spaanse soldaten die al 
muitend onze handelssteden plunderen. Opnieuw komen Sarah en Linda 
voor een vroegere belager te staan en... toont Aäron zijn ware identiteit. 
Een spirituele speurtocht naar het verleden met het oog op de toekomst.

Antoine Baars

AÄRON, TUSSEN 

HEMEL EN AARDE

ASPEKT

roman

Aäron, tussen hemel en aarde
Antoine Baars

literair / fictie

de 
OLIeRAMP

Henk Licher

aspekt

fictie / jeugd

De Olieramp
Henk Licher
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Tessa van Rossen
Marianne Miltenburg
Het extra zintuig
Ontdek je eigen paranormale kracht

Paranormaal… een wereld van onbegrepen mysterieuze krachten of gewoon menselijke ervarin-
gen die men in onze westerse cultuur als ‘niet normaal’ beschouwt? Als de mens iets waarneemt 
buiten zijn vijf normale zintuigen, spreken we van een ‘zesde zintuig’, van paranormaal.

Naast haar werk als psychotherapeute geeft Tessa van Rossen in haar praktijk in Naaldwijk sessies 
op het paranormale vlak. Mede door haar medewerking aan het RTL4-televisieprogramma Het 
zesde zintuig wordt deze praktijk druk bezocht.

In Het extra zintuig zul je niets vinden over glazen bollen, wel veel over Tessa’s leven als medium, 
hoe zij het ervaart om zo’n sterk ontwikkeld zesde zintuig te hebben, aangevuld met wonderbaar-
lijke, aangrijpende en leuke voorbeelden uit haar praktijk. Bijvoorbeeld over de ouders die hun 
gehandicapte zoon niet begrepen of over de man die maar gebukt bleef gaan onder de opvoe-
ding van zijn dominante, overleden vader… En wat te denken van de relatie die verstoord bleek 
te worden door ontrouw, of de zoekgeraakte poes die Tessa weer de weg naar huis liet vinden? 
Achterin het boek vind je veel tips en oefeningen ter bevordering van je intuïtie en hoe je aura’s 
kunt lezen. 

isbn 9789461534613

nur 400/450/740

13 x 21 cm

ca 212 pagina’s 

Paperback 

april 2014 

prijs € 18.95

Tessa van Rossen
Marianne Miltenburg 

aspekt

Het extra zintuig
Ontdek je eigen paranormale kracht
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Marianne Miltenburg

Marianne werd geboren in Utrecht. Zij is freelanceredacteur en maakt teksten – met name boeken 
– aantrekkelijker en begrijpelijker. Marianne leerde tijdens haar opleiding de ambachtelijke kan-
ten van het schrijven zoals stijl, opbouw, toonkeuze, vorm en structuur. Met deze kennis is zij auteurs 
graag behulpzaam bij het produceren van hun teksten. Zij is auteur van diverse boeken.

Tessa van Rossen, Medium, bekend van RTL4

De wieg van Tessa van Rossen stond in Maassluis, waar ze al op zeer jonge leeftijd doorhad dat 
ze ‘anders’ was: dingen zag die anderen niet zagen. De hooggevoelige Tessa werd voor ‘raar’ 
versleten, gepest op school en reageerde hierop door zich af te zonderen. Pas op een bewustwor-
dingsmoment op haar zeventiende begon ze zich te verdiepen in helderziendheid, durfde daarna 
haar gave te accepteren en ermee naar buiten te komen. 

Tessa kreeg als paragnost landelijke bekendheid door haar succesvolle deelname aan het tele-
visieprogramma’s Het Zesde Zintuig en Het Zesde Zintuig, plaats delict.

In haar praktijk geeft ze – naast paranormale sessies - advies, therapie  en begeleiding ten 
aanzien van persoonlijke ontwikkeling, intuïtie, relatieproblemen, opvoeding en levensproblema-
tiek, met als specialisatie traumaverwerking. Ze ontwikkelde de methode sentirologie, waarbij het 
toepassen van intuïtie binnen therapiesessies centraal staat. 

Tessa heeft een positieve kijk op mensen; gaat er vanuit dat de mens van nature goed is, dat 
we liefde, kracht en wijsheid in ons hebben en dat we vaak door opvoeding, levenservaringen en 
tegenslagen het contact met onszelf, onze behoeften en onze innerlijke inzichten verloren hebben.

Bekend van RTL4, Het zesde zintuig

Met tips en oefeningen



maatschapij

maatschapij

42

isbn 9789461534101 | nur 402 
13 x 21 cm | 146 pagina’s 
Paperback | verschenen
prijs € 16.95

Bijzonder indrukwekkend is het verhaal van de uit Indonesië geadopteerde 
Jukulan. Marno Duursma laat hem aan het woord in zijn boek Gevangen in 
onvoorwaardelijke liefde over de invloeden van adoptieproblematiek en 
de daaruit voortvloeiende hechtingsstoornis op zijn leven. In vier delen be-
schrijft Jukulan zijn jeugd bij zijn adoptiefamilie in Nederland, zijn eerste reis 
naar Indonesië op zeventienjarige leeftijd en het bezoek aan het kindertehuis, 
zijn ontmoeting met zijn biologische moeder als hij achttien jaar is en tenslotte 
de worsteling met zijn volwassenwording en de enorme drang een eigen gezin 
te stichten. 

Tijdens de ontmoeting met zijn biologische moeder in Jakarta doet Jukulan 
een onverwachte ontdekking, die zijn leven totaal op zijn kop zet. 

Een terugkerend thema in het boek is het vluchten uit situaties die voor hem 
te benauwend zijn en die hem ‘dwingen’ zich te binden. Zeer openhartig vertelt 
Jukulan over de problemen waar het leven als geadopteerde hem voor plaatst. 

Dit boek is een echte aanrader voor een breed publiek. Het boek maakt 
niet alleen indruk op lezers die geïnteresseerd zijn in adoptie en hechtigspro-
blemen, maar het is ook een echte aanrader voor iedereen die een kijkje wil 
nemen achter de schermen van de menselijke psyche. ‘Gevangen in onvoor-
waardelijke liefde’ is een boek over een zoektocht naar erkenning. 

Marno Duursma

Met een voorwoord van Prof.Dr. René A.C. Hoksbergen

aspekt

Gevangen in onvoorwaardelijke liefde
Marno Duursma

isbn 9789461534095 | nur 694/688 
13 x 21 cm | 182 pagina’s 

Paperback | verschenen 
prijs € 16.95

Is Zwarte Piet een in essentie racistisch fenomeen? Met deze moderne, 
tegenwoordig vaak gestelde vraag in het achterhoofd neemt Marcel 
Bas ons mee naar de nog versluierd aanwezige wereld van uitbundige 
volksrituelen en voorchristelijke griezels. Want anders dan de moderne 
zwarte-pietcritici plegen te doen, zal Bas de lezer niet met de histori-
sche Zwarte Piet laten kennismaken door zijn oorsprong te laten begin-
nen met de in de negentiende eeuw afgeschafte slavernij. Nee, we gaan 
veel verder terug; de lezer zal merken dat Zwarte Piet veel ouder is 
dan de V.O.C. of de kolonisering. Lang voordat onze voorouders zwarte 
mensen hadden gezien – nog voordat zij tot het christendom bekeerd 
waren – doolden er elk jaar in december al zwarte pieten rond in onze 
folklore. En niet alleen in onze folklore: op vele plekken in Europa tref-
fen we bizarre resten aan van de voorouders van Zwarte Piet. Stukje 
bij beetje beantwoordt Europa’s kleurrijke verleden de vraag of Zwarte 
Piet racistisch is of niet.

Zwarte Piet
Discriminerend of Fascinerend?

Marcel Bas
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muziek

isbn 9789461534163 | nur 660/666 
13 x 21 cm | 220 pagina’s 
Paperback | verschenen
prijs € 18.95

Een melig moment in de studio, een toevallige ontmoeting op het trein-
station, een spontane samenzang tijdens een huisfeest, een handgeschre-
ven briefje op het prikbord van een middelbare school. Op zich niets 
bijzonders. Maar achteraf gezien hebben juist deze gebeurtenissen het 
leven van een artiest of band compleet veranderd en hebben ze vervol-
gens een grote impact gehad op miljoenen luisteraars wereldwijd. In dit 
boek is zoveel mogelijk informatie van deze allesbepalende momenten 
verzameld, aangevuld met historische luistertips, waardoor de lezer het 
gevoel krijgt er ‘bij te zijn geweest’. 

Vijftien cruciale momenten en andere interessante anekdotes passe-
ren de revue. Een ontdekkingsreis door de geschiedenis van de popmu-
ziek: van een hotelkamer in het San Antonio van de jaren dertig (Robert 
Johnson) tot een grunge-club in het Seattle van de jaren negentig (Pearl 
Jam). Voor de echte muziekliefhebber! 

Godfried Nevels

- VAN MOMENT NAAR MUZIEK -

15 cruciale gebeurtenissen in 
de geschiedenis van de 

popmuziek

aspekt

met een voorwoord van 

Bert Heerink 'Vandenberg'
Van moment naar muziek
15 cruciale gebeurtenissen in de geschiedenis 
van de popmuziek

Godfried Nevels

cultuur

isbn 9789461534750 | nur 680 
15 x 23 cm | ca. 312 pagina’s 

Paperback | juni 2014 
prijs € 24.95

Tijdens de Eerste Wereldoorlog raakte de eens zo bloeiende Franse 
filmindustrie volledig in verval. Daarentegen kreeg de Duitse film van 
de jaren twintig veel waardering. Ondanks de geallieerde boycot, 
werden ze met veel succes in Amerika vertoond. Pas bij de komst van 
de geluidsfilm zou de Franse filmindustrie zich herstellen. Die opbloei 
was vooral te danken aan investeringen van de Duitse Tobis- en En-
gelse Korda Films. Toen in 1940 Duitse troepen Frankrijk binnenvielen 
vond er in de filmwereld een ware exodus plaats. Regisseurs Réné Clair,  
Jacques Feyder, Max Ophuls, Julien Duvivier en Jean Renoir weken uit 
naar Amerika. Ook populaire sterren als Jean Gabin, Jean-Pierre Au-
mont en Michèle Morgan kozen voor Hollywood. Het vertrek van promi-
nente regisseurs liep echter in Frankrijk niet uit op een ramp want een 
nieuwe generatie diende zich aan, waaronder: Henri-Georges Clouzot, 
Jacques Becker, Claude Autant-Lara en Marcel Carné. Na de bevrij-
ding kwamen de uitgeweken regisseurs terug naar Frankrijk. Onder hen 
was het vooral Max Ophuls die een reeks succesvolle films regisseerde, 
waaronder La ronde, Le plaisir, Madame de… en Lola Montes. Bec-
ker maakte in de jaren vijftig Casque d’Or met de jonge, beeldschone  
Simone Signoret en Touchez pas au grisbi met Jean Gabin. 

Adrian Stahlecker

de gouden tijd
van de

franse film
Aspekt

De Gouden tijd van de Franse film
Adrian Stahlecker
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isbn 9789461532947 | nur 816 
13 x 21 cm | ca. 215 pagina’s 

Paperback | mei 2014 
prijs € 18.95

Pleeg- en adoptiekinderen raken in hun jeugd het (dagelijkse) contact 
met de biologische ouders kwijt. In de volwassenheid hebben velen de 
behoefte om terug te vinden wat ze kwijtraakten; met vallen en op-
staan geven zij meestal invulling aan hun rouwproces. Pleegkinderen 
hopen vaak tegen beter weten in op een hervonden, liefdevol contact. 
Geadopteerden verlangen vaak naar ‘oerherkenning’, naar het vinden 
van meer informatie of een hereniging met hun onbekende ouders. Als 
pleegkinderen en geadopteerden eenmaal gevonden hebben, houdt 
het rouwproces meestal niet op. Het zoeken en vinden duurt voor velen 
een leven lang.

Deze gids voor (jong)volwassen geadopteerden en pleegkinderen gaat 
over dit rouwproces. Afwisselend bespreekt Renée Wolfs theorie en 
praktijk. In de tweede helft van het boek introduceert zij ‘de Cirkel van 
Verbinding’, dit is een rouwmodel waarmee geadopteerden en pleegkin-
deren hun verliesgevoelens zelf ter hand kunnen nemen. Zij gaat daarbij 
voornamelijk uit van hun eigen kracht. In een tijd waarin psychische pijn 
vaak wordt gediagnosticeerd en behandeld, is dat een verademing. De 
auteur normaliseert hiermee de pijn die veel geadopteerden en pleeg-
kinderen een leven lang met zich meedragen.

De Cirkel van Verbinding
Verliesverwerking bij adoptie en pleegzorg, 

gids voor (jong)volwassenen

Renée Wolfs

isbn 9789461530561 | nur 854 
13 x 21 cm | 286 pagina’s 
Paperback | verschenen 
prijs € 23.50

Hoe kan ik met mijn kind praten over het adoptieverhaal en de geboor-
teouders? Op welk moment is mijn kind toe aan welke informatie? Hoe 
ga ik om met het adoptieverdriet? Welke vragen kan mijn kind stellen en 
hoe kan ik daarop reageren? 

Deze en nog veel meer vragen komen aan de orde in dit praktische 
handboek voor adoptieouders met kinderen van 0-12 jaar. Ouders die 
onbevangen in gesprek durven te gaan over het verleden van hun ge-
adopteerde kind, hebben een grote kans dat hun kind zich beter ont-
wikkelt. Wereldkind helpt ouders om die openheid te creëren. Het is 
praktisch en toegankelijk, en biedt ouders vele handvatten.

Wereldkind beleefde al diverse herdrukken en is voor vele adoptie- en 
pleeggezinnen een standaardwerk geworden. In 2008 werd het ook 
in het Engels vertaald. Het vervolg, De Adoptiedialoog, is gericht op 
gezinnen met geadopteerden tussen ca. 10-18 jaar. Renée Wolfs stu-
deerde Nederlands en specialiseerde zich daarna in Verlieskunde. Zij 
is zelf adoptiemoeder. Uitgebreide informatie over de auteur en haar 
boeken kunt u vinden op: www.reneewolfs.com

Renée Wolfs

Aspekt

De Cirkel van Verbinding
verliesverwerking bij adoptie en pleegzorg

Wereldkind
Praten met je adoptiekind
8ste druk

Renée Wolfs
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isbn 9789461534446 | nur 600 
13 x 21 cm | ca. 248 pagina’s 

Paperback | februari 2014 
prijs € 17.95

Waarom vinden sommige mensen zo gemakkelijk hun wederhelft en le-
ven lang en gelukkig, terwijl zo veel anderen keer op keer teleurgesteld 
raken? Hoe is het toch mogelijk dat we met zijn allen zo verlangen naar 
de liefde, maar dat het toch zo moeilijk blijkt om de juiste partner te 
vinden en er een liefdevolle relatie mee op te bouwen? Deze en andere 
vragen komen aan de orde aan de hand van praktijkvoorbeelden en 
wetenschappelijk onderzoek. Dit boek is het verslag van de zoektocht 
van Liselotte naar wat er mis kan gaan, hoe patronen doorbroken kun-
nen worden en hoe ze haar cliënten kan helpen om hun relatiegeluk te 
vinden. De antwoorden op deze vragen worden helder gepresenteerd, 
met voorbeelden en praktische handvatten over hoe je kunt zorgen dat 
de juiste persoon verliefd op je wordt, hoe je jouw droompartner kunt 
veroveren en hoe je kunt zorgen dat jouw prins of prinses er niet gelijk 
op dat witte paard vandoor galoppeert.

Ja ik wil
Liselotte Visser

Hoe vind en bind ik mijn droompartner!

Ja ik wil!
Hoe vind en bind ik mijn droompartner

Liselotte Visser

isbn 9789461534347 | nur 301 
13 x 21 cm | ca. 278 pagina’s 
Paperback | februari 2014 
prijs € 18.95

Jean-Pièrre van Dam heeft een afspraak met Anne Floor, een meisje met 
een eetprobleem. Samen praten zij daarover. Aangezien JP zijn eerste 
vriendin Sue is overleden aan anorexia heeft hij geen oplossingen, maar 
erkent het probleem. Samen proberen ze een oplossing te vinden voor 
wat schoonheid werkelijk is. Op het moment dat Anne Floor haar heup 
toont, om te laten zien dat het slechts skinny en bones bij haar is, gaat het 
mis. JP wordt gezien als een vuns in een steegje met een jong meisje en 
daarop in elkaar geslagen door hooligans. Anne Floor schrikt en vlucht. 
Enkele minuten later wordt JP wakker op de koude grond en gevonden 
door de junks Bulle & Berry. Daarna volgt een soort roadtrip. JP ontmoet 
een zwerver in het park, twee oude mannetjes aan de bar, wordt verward 
met een Spaanse dealer, rijdt mee met een oversekste taxichauffeuse, 
komt terecht in een tragisch ongeluk en belandt in de cel. 

Ondertussen filosofeert hij over het ongelijk. “Want als iedereen op 
zoek is naar de waarheid en wij nu de waarheid zijn, dan zijn we dus 
eigenlijk op zoek naar ons ongelijk,” aldus Jean-Pièrre van Dam. Tegelij-
kertijd passeren memorabele momenten uit zijn leven.

Zoektocht
naar mijn

De

ongelijk

Erwin Troost

aspekt

De Zoektocht naar mijn ongelijk
Erwin Troost
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isbn 9789461534545 | nur 180 
13 x 21 cm | ca. 378 pagina’s 
Paperback | april 2014 
prijs € 19.95

Dit boek gaat over chiropractie, een bekende en populaire therapie. 
Chiropractie omvat diagnose, behandeling en preventie van aandoe-
ningen. De meeste klachten die een chiropractor behandelt betreffen 
rug, schouders en nek. Maar ook hoofdpijn, migraine, aangezichtspijn 
en tintelingen of gevoelloosheid in armen en benen kunnen succesvol 
worden behandeld. Pijn en stijfheid door bijvoorbeeld artrose (slijtage) 
kunnen sterk verminderen met een chiropractische behandeling. Vrou-
wen met lage rugpijn tijdens zwangerschap of menstruatiepijn kunnen 
baat hebben bij chiropractische begeleiding. Ook klachten buiten de 
wervelkolom kunnen behandeld worden, bijvoorbeeld: spierklachten, 
gewrichtspijnen, de tennisarm en klachten aan knieën, enkels en voeten. 

Een chiropractor is een professional die in veel (EU-) landen, een bij de 
wet erkend beroep uitoefent. In de Verenigde Staten en Canada neemt 
chiropractie de derde plaats in, na de reguliere geneeskunde en de 
tandheelkunde. Een praktisch en compleet boek voor iedereen die ge-
zondheid nastreeft en bij ziekte op een veilige en natuurlijke wijze wil 
genezen, zonder gebruik van medicijnen of operatieve ingrepen. 

Chiropractie

Natuurlijke en veilige 
geneeswijze 

voor rug, schouders,
 hoofdpijn,

migraine en vele andere 
klachten

Robert Jan Blom

ASPEKT

Chiropractie
Natuurlijke en veilige geneeswijze voor rug, schouders, 
hoofdpijn, migraine en vele andere klachten

Robert Jan Blom

maatschapij

isbn 9789461534293 | nur 402 
13 x 21 cm | ca. 278 pagina’s 

Paperback | april 2014 
prijs € 17.95

Op mijn achtste jaar werd ik geadopteerd. Ik had geen ouders, woonde 
op straat en was nog nooit naar school geweest. Ze haalden mij weg 
uit Colombia en dat had grote invloed op mijn verdere leven. Als puber 
en adolescent voelde ik me totaal verloren in mijzelf en in het leven. Ik 
was niet alleen door mijn biologische ouders afgestaan, maar ook nog 
erg verwaarloosd. Gevoelens van volledig ontheemd te zijn overvie-
len me vrijwel dagelijks. Door mijn werk kwam ik erachter dat behalve 
adoptiekinderen ook pleegkinderen, jongeren die in instellingen wonen 
en jongeren uit asielzoekerscentra vaak met deze gevoelens worstelen. 
Jarenlang ben ik op zoek geweest naar een boek dat ik als steun en 
hulp ten aanzien van mijn psychische problemen had kunnen gebruiken, 
maar ik kon er geen vinden. Een van de redenen waarom ik besloot om 
met medewerking van René Hoksbergen er zelf maar één te schrijven.

Met dit boek hoop ik dat iedereen, die zichzelf in mijn verhaal her-
kent, wordt geïnspireerd om op zoek te gaan naar eigen kracht en 
inspiratie om het leven vanuit vertrouwen en liefde te aanvaarden en 
tegemoet te treden. 

Ze noemden mij Mosquito
Over verwaarlozing, misbruik, ontworteling en kracht 

Mosquito Mosquera
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isbn 9789461534569 | nur 480 
13 x 21 cm | ca. 248 pagina’s 

Paperback | april 2014 
prijs € 18.95

President Poetin wordt alom beschouwd als een ondemocratisch heerser. 
Toch mag hij als gastheer optreden bij het komende feest van de mon-
diale sportverbroedering: de Olympische Winterspelen in Sotsji. Hoe is 
hem dat gelukt? Hoe verweven zijn sport en politiek eigenlijk?

Bob van den Bos ontrafelt in een heldere stijl de eeuwige strijd om 
macht en glorie tussen sport en politiek. De sportwereld houdt niet van 
politieke bemoeienis, maar politici willen graag delen in de glorie van 
de sport. 

De meeste aandacht gaat uit naar internationale sport en vooral de 
Olympische Beweging. Het verhaal bestrijkt de periode vanaf de eerste 
Olympische Spelen in de Griekse Oudheid tot en met ‘Sotsji’. De lezer 
krijgt een onthutsend beeld van de activiteiten van sportbestuurders en 
politici achter de schermen. Mede door de boeiende anekdotes is het 
boek gemakkelijk leesbaar en aantrekkelijk voor iedereen met belang-
stelling voor sport en politiek. 

Er is een apart hoofdstuk gewijd aan Nederland.

Bob van den Bos

aspekt

strijd om glorie 
en macht

Sport en politiekSport en politiek
Strijd om glorie en macht

Bob van der Bos

isbn 9789461534552 | nur 860 
15 x 23 cm | ca. 378 pagina’s 
Paperback | april 2014 
prijs € 21.95

De auteur, prof. dr. James Defares, is arts, bioloog, bio-wiskundige en 
wetenschapper. In zijn lange loopbaan was hij onder meer hoofd van 
het hart-long laboratorium in het Academisch ziekenhuis in Groningen en 
van de afdeling pathofysiologie in Leiden. 

Naast zijn wetenschappelijk werk voert hij sinds 1963 een anti-verou-
deringspraktijk in Leiden. Op zijn 40ste stelde hij zich ten doel om 120 
jaar jong te blijven (tevens de titel van zijn razend populaire boek uit de 
jaren tachtig ‘120 Jaar jong’). Hij is nu 86 en ligt precies op koers, ook 
volgens de lengte bepaling van zijn DNA (telomeer test).

Dit boek is een praktisch wetenschappelijke benadering om de ver-
oudering (aging) af te remmen en deels om te keren (bio-verjonging), 
ouderdomskwalen (diabetes, kanker, dementie) te voorkomen en uw le-
vensverwachting te verhogen. 

Aangezien ons voedsel en de bereidingswijze ervan van grote in-
vloed zijn op veroudering, kankerrisico, enzovoort, wordt grote aan-
dacht gewijd aan de optimale voeding als wapen tegen vervroegde 
veroudering.

De praktische wetenschap 
om ‘120 te worden

en 60 te blijven’

De houdbare mens
Prof. Dr. James Defares

aspekt

De houdbare mens
De praktische wetenschap om 
‘120 te worden en 60 te blijven’

Prof. Dr. James Defares
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In 2004 publiceerde Bert van Nieuwenhuizen, die jarenlang voor het 
Utrechts Nieuwsblad verslag deed over de ‘lintjesregen’, zijn eerste ‘weg-
wijzer’ in ons decoratiestelsel. Dit was zo succesvol dat in 2007 een herzie-
ne en aangevulde versie volgde onder de titel ‘Een lintje van de Koningin’. 
Nu is het Koning Willem-Alexander die in 2014 zijn handtekening zal 
zetten voor de duizenden lintjes die aan de vooravond van ‘Koningsdag’ 
– 27 april – zullen worden uitgereikt. 

Hoe komt een mens aan een lintje, hoe werken die procedures en wie 
heeft ‘t uiteindelijk voor het zeggen?

Niet de Koning, die alleen maar zijn handtekening mag zetten. Het Ka-
pittel voor de Civiele Orden in Den Haag neemt aan de hand van strikte 
richtlijnen de beslissing. Maar ambtenaren bij de gemeente en provincie 
hebben ook een stevige vinger in de pap. Als die een aanvraag in de la 
laten liggen dan krijgt U geen lintje (en dat is voorgekomen, zo staat in 
dit boek te lezen). 

Bert van Nieuwenhuizen nam een kijkje in de ‘lintjes keuken’ en vertelt 
er smakelijk – en leerzaam – over... 

Bert van NieuwenhuizenAspekt

Een lintje van de koning

Een lintje van de Koning
Bert van Nieuwenhuizen

isbn 9789461534590 | nur 800 
12 x 17 cm | ca. 155 pagina’s 

Paperback | april 2014 
prijs € 15.95

Met dit boek verschaft Robert Jan Blom, auteur van veel handzame na-
slagwerken, de lezer een zeer praktische gids voor startende onderne-
mers in het midden- en kleinbedrijf. In korte hoofdstukjes worden allerlei 
onderwerpen besproken. De hoofdstukjes zijn gerangschikt en hierdoor 
gemakkelijk toegankelijk. Dit boekje zal iedere startende ondernemer 
helpen!

Robert Jan Blom

aspekt

LEIDRAAD 
STARTENDE 

ONDERNEMER
Voor een snelle en 
succesvolle start

Leidraad startende ondernemer
Voor een snelle en succesvolle start

Robert Jan Blom
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21 x 21 cm | 80 pagina’s 
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AliASS, 
Algemene Leidraad in AutismeSpectrumStoornissen

Paulette De Caluwe, Hilde Meganck,
Carine Michiels en Hilde Pauwels

isbn 9789057183423 | nur 401/440 
13.5 x 20 cm | 150 pagina’s 
Paperback | verschenen
prijs € 19.95

Exotisch en dichtbij
Culinair Ontdekt

Nick Trachet

Wetenschapper Nick Trachet schrijft al jaren bijzonder gesmaakte co-
lumns voor ‘Brussel Deze Week’. Een boek van zijn hand kon niet uitblij-
ven. Mix een gedegen wetenschappelijke kennis met de meest toeganke-
lijke schrijfstijl en een ongezouten mening over wat exotische producten 
ons al dan niet kunnen bijbrengen: het resultaat is Exotisch en dichtbij.

Dit boek is een alfabetische bundeling van een dertigtal culinaire columns 
over voedsel dat ‘oude Europeanen’ niet herkennen. Niet-inheems fruit, 
vreemde groenten, gedroogd vlees of gegiste vis: durf eens zulk vreemd 
voedsel uit de rekken te halen en neem het mee naar huis. Wat is het, wat 
doet men ermee, waar komt het vandaan? Dan volgt het experiment. Vaak 
wordt het een ware ontdekking. Het is voedsel van andere culturen, maar 
wij kunnen er even makkelijk mee koken en plezier aan beleven.

Exotisch en dichtbij is een culinaire ontdekkingsreis in eigen stad of 
land. Het verhaal achter dat voedsel leest soms als een avontuur, een 
ontdekkingsreis, soms als een les economie, en ook vaak als een pre-
diking van deze of gene godsdienst of de druk van de moderne mar-
keting. Niets in onze voedingskeuze is toevallig. Of juist wel, maar dan 
stamt die toevalligheid uit een periode heel lang geleden.

Omgaan met leerlingen met autismespectrumstoornisen (ASS) 
vergt heel wat van het schoolteam. Vanaf nu is er een boek 
dat concrete handvatten biedt om autisme binnen een schoolse 
context te hanteren. Het boek richt zich tot schoolteams, leer-
krachten, begeleiders, ouders en andere belangstellenden. 
In het boek komt de theoretische achtergrond van ASS aan 
bod met bv. aandacht voor de manier van leren. Maar wat 
het bijzonder maakt is de heldere en concrete informatie over 
omgaan met ASS binnen het schools klimaat: pauzes, schooluit-
stappen, regels en afspraken, straffen en belonen, instructies 
geven, groepswerk organiseren: wat werkt en wat werkt niet? 
Verder is er een uitgebreid gedeelte met vakgerichte infor-
matie. Komen aan bod: bewegingsleer, levensbeschouwelijke 
en humane vakken, talen, wetenschappelijke vakken, creatieve 
vaardigheden, praktijkles, stage. Ten slotte is er een beknopt 
hoofdstuk over autisme en tewerkstelling. De voorbeelden en 
technieken die beschreven worden, zijn vooral van toepassing 
op leerlingen van het basis- en secundair onderwijs.
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isbn 9789057183294
nur 730/732/136
17.5 x 24 cm | 150 pagina’s 
Paperback | verschenen
prijs € 23.90

In Descartes’ droom worden strip en filosofie met elkaar verbonden. Een 
idee van Hubert Dethier, die in zijn colleges aan de VUB het medium 
strip tot onderwerp van filosofische bezinning maakte.

Filosofe en vroegere stripuitgeefster Margreet van Muijlwijk nam de 
fakkel van hem over en verbond ter gelegenheid van Hubert Dethiers 
tachtigste verjaardag diens gedachtegoed met de vele aspecten van 
wat intussen een volwassen kunst (de negende kunst) is geworden.

Strip en filosofie passen goed bij elkaar. Terwijl filosofie een eeuwen-
oude praktijk is, is het stripverhaal het oudste medium onder de nieuwe 
media. In tegenstelling tot die laatste is de tijdlijn van een stripverhaal 
op elk moment tot stilstand te brengen of om te keren. Dat is een eerste 
voorwaarde voor reflectie: Bij de dingen kunnen stilstaan en afwegingen 
maken.

De strip kan op die manier onvermoede inzichten bieden in talloze 
stromingen van de westerse filosofie en in onze maatschappij in het al-
gemeen.

Descartes’ droom
- filosofie en strips -

Margreet Van Muijlwijk

isbn 9789057183331 | nur 754 
15.5 x 24 cm | 326 pagina’s 

Paperback | verschenen
prijs € 27.95

Elke democratie geeft haar burgers de kans om op geregelde tijdstippen 
een nieuwe vertegenwoordiging te kiezen. Wanneer we onze eigen, ver-
trouwde kiesstelsels voor de verkiezing van de gemeenteraad en van de 
federale, deelstatelijke en Europese parlementen vergelijken met die van 
de ons omringende landen, springen heel grote verschillen in het oog.
De spelregels van de democratie zijn met andere woorden niet zo abso-
luut of overal geldend als we op het eerste gezicht zouden denken. In dit 
boek gaan we dieper in op de mechanismes en de effecten van de meest 
courante kiesstelsels in Europa. De keuze van het kiesstelsel is niet zo on-
schuldig als het op het eerste gezicht lijkt.

Stefaan Fiers/ Steven Van Hecke
De spelregels van de democratie

Kiesstelsels en politieke systemen in Europa



filosofie

filosofie

51

Hedendaagse debatten over religieuze diversiteit worden vaak op het 
scherp van de snee gevoerd. Waarheden botsen met andere Waarhe-
den. Van een echt gesprek is nauwelijks sprake. Dit boek wil uitgaan van 
een mogelijke conversatie die niet vertrekt vanuit vaste, universele ca-
tegorieën. Betekenissen zijn flexibel. Ze hebben een context. Ze vragen 
vaak om een ander verhaal dan het gebruikelijke.

Met dit boek hoopt de auteur een theoretisch kader te schetsen voor 
een verstaan van de ander waarbij expliciet democratie en antifunda-
mentalisme vooropstaan. Het gaat hier zowel om een reactie tegen een 
religieus als tegen een verlichtingsfundamentalisme.

Het betoog krijgt vorm vanuit het werk van twee filosofen: de Ame-
rikaanse neopragmatist Richard Rorty (1931-2007) en de Italiaanse 
hermeneuticus Gianni Vattimo (°1936). De eerste noemt zichzelf ‘religi-
eus onmuzikaal’, soms atheïst, soms antiklerikaal. De tweede noemt zich 
katholiek, gelovig, nihilist, maar ook antiklerikaal. Hun denken en hun 
onderlinge dialoog kunnen een nieuw perspectief openen voor debatten 
die steevast vastlopen in de impasse van het Grote Gelijk en de dwang 
en de uitsluiting die daarmee gepaard gaan. Hun denken is actief plu-
ralistisch en inclusief democratisch.

isbn 9789057183225 | nur 320/309 
17 x 24 cm | 392 pagina’s 
Paperback | verschenen 
prijs € 26.95

Paul-Gustave, ‘Gust’, van Hecke (1887-1967) was een culturele duizendpoot. 
Journalist, acteur, recensent, essayist, galeriehouder, theaterdirecteur, couturier 
en interieurontwerper, tijdschriftoprichter en redacteur, uitgever, kunstverzame-
laar en kunstpromotor: Pégé was het allemaal. Dat hij ook toneel- en verhalen-
schrijver was en literair-historisch van belang is, is minder bekend. Van Heckes 
Nederlandstalige teksten zijn op twee na nooit afzonderlijk uitgegeven en ook 
nooit gebundeld. Deze editie van het Letterenhuis en Uitgeverij ASP, bezorgd 
door Van Hecke-biograaf en literair-historicus Manu van der Aa, vult deze 
leemte.

Literatuurwetenschapper Manu van der Aa is de editeur van deze uitgave. 
Hij verzamelde alle teksten, annoteerde ze waar nodig en voorzag de uitgave 
van een inzichtgevend nawoord. Hij is redacteur van het literair-historische tijd-
schrift Zacht Lawijd en de auteur van onder meer de bekroonde biografie ‘Ik 
heb de liefde liefgehad’. Het leven van Alice Nahon (Lannoo, 2008). Momen-
teel bereidt hij een biografie voor van P.G. van Hecke.

Paul - Gustave van Hecke 
fashion en andere dada´s
Verzameld Nederlandstalig werk 1907-1921

Manu Van der Aa

isbn 9789057183287 | nur 730 
16 x 20 cm | 150 pagina’s 

Paperback | verschenen 
prijs € 19.95

Religie na de dood van God 
een conversatie

Marc Van den Bossche
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NicoliNa MoNtesaNo MoNtessori 
is senior docent en onder
zoekster aan de Hogeschool 
Utrecht en gastonderzoekster 
aan de Vrije Universiteit te 
Amsterdam. Zij promoveerde 
op kritische discoursanalyse 
(Lancaster University) en ver
richt momenteel onderzoek 
naar horizontale leiderschaps
stijlen in maatschappelijke be
wegingen en het discours van 
de Indignados in Spanje.

HaNs scHuMaN is als lector 
ver   bonden aan Fontys Op            
leidingscentrum Spe cia le On
derwijszorg. Zijn onderzoeks
terrein is In terdisciplinair 
werken in de context van on
derwijs en zorg. Binnen zijn 
werk is een terugkerend thema 
de marginale maatschappelij
ke positie van mensen met een 
beperking en de wijze waarop 
het discours deze negatief of 
positief beïnvloedt.

rob de laNge was als onder
wijskundige verbonden aan 
de Universiteit Utrecht, aan 
de Hogeschool Utrecht en de 
Universiteit van Amsterdam. 
Hij promoveerde op Public Af-
fairs en Lobby. Sinds november 
2007 is hij verbonden aan het 
Lectoraat Dovenstudies. Zijn 
onderzoek richt zich op de 
sociologische aspecten, ach
tergronden en positie van en 
belangenbehartiging en lobby 
voor doven in Nederland.

Voor iedereen die meer wil weten over de rol van taal en tekst 
in de vorm en betekenisgeving van onze maatschappij is dit 
boek een aanrader. Het geeft een inleiding op de kritische 
discoursanalyse (KDA), een discipline die in de jaren negentig 
is ontwikkeld en taalkunde en sociologie met elkaar combineert. 
Kritische discoursanalyse richt zich op de analyse van de relatie 
tussen taal en de instandhouding van machtsrelaties binnen de 
maatschappij, binnen organisaties en binnen familieverbanden.

U komt in dit boek verschillende filosofen tegen, zoals Foucault, 
Bourdieu, Habermas en Gramsci. U raakt vertrouwd met centrale 
begrippen uit de kritische discoursanalyse zoals narratieven, 
frames, articulatie, intertextualiteit en interdiscursiviteit. Door 
de vele voorbeelden uit de praktijk en de actualiteit raakt u 
snel met deze begrippen vertrouwd en zult u ze ook zelf gaan 
herkennen. U zult zien dat taal niet alleen een instrument is 
om te communiceren over deze wereld, maar ook een middel 
om de werkelijkheid vorm te geven. Door taalgebruik legt u een 
verband tussen uzelf en anderen; u construeert uw beeld van de 
werkelijkheid en presenteert dit beeld aan uw gesprekspartners.

Kritische discoursanalyse richt zich zowel tot het brede publiek 
als tot (praktijk)onderzoekers en is van belang voor iedereen die 
zich interesseert voor het verband tussen taal en maatschap
pelijke en politieke processen.

“Met dit eerste boek in het Nederlands over Kritische Discours 
Analyse (KDA) verschaffen de auteurs een waardevolle bijdrage 
aan theorie en praktijk van de analyse van de fundamentele 
rol van tekst en taalgebruik in de vorming en bestendiging van 
machtsmisbruik in de samenleving.” (Teun van Dijk)

“This book is a thorough introduction to Critical Dis course 
Analysis (CDA) and an illustration of its practical application 
(…) It is a substantive contribution to the CDA literature (…)” 
(Norman Fairclough)

“This book is an excellent updated and very well written 
overview and introduction to relevant approaches to Critical 
Discourse Studies. (…) The authors have succeeded in writing 
a book which will become a necessary companion for graduate 
students and scholars throughout their research.” (Ruth Wodak)
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Voor iedereen die meer wil weten over de rol van taal en tekst in de 
vorm- en betekenisgeving van onze maatschappij is dit boek een aan-
rader. Het geeft een inleiding op de kritische discoursanalyse (KDA), 
een discipline die in de jaren negentig is ontwikkeld en taalkunde en 
sociologie met elkaar combineert. Kritische discoursanalyse richt zich 
op de analyse van de relatie tussen taal en de instandhouding van 
machtsrelaties binnen de maatschappij, binnen organisaties en binnen 
familieverbanden. U komt in dit boek verschillende filosofen tegen, zo-
als Foucault, Bourdieu, Habermas en Gramsci. U raakt vertrouwd met 
centrale begrippen uit de kritische discoursanalyse zoals narratieven, 
frames, articulatie, intertextualiteit en interdiscursiviteit. Door de vele 
voorbeelden uit de praktijk en de actualiteit raakt u snel met deze be-
grippen vertrouwd en zult u ze ook zelf gaan herkennen.isbn 9789070289195 | nur 620 

24.2 x 15.5 cm | 279 pagina’s 
Paperback | verschenen 
prijs € 26.95

Nicolina Montesano Montessori, 
Hans Schuman en Rob de Lange
Kritische discours-analyse
De macht en kracht van taal en tekst

isbn 9789057182686 | nur 123 
23.8 x 17.1 cm | ca. 364 pagina’s 

Paperback | verschenen
prijs € 24.95
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Dit praktijkgerichte en bijzonder toegankelijke handboek met wiskun-
dige basisvaardigheden is gegroeid vanuit de overgangsproblematiek 
tussen het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. De ervaring leert 
immers dat studenten die hun eerste jaar hogere studies aanvatten in 
een richting waarin wiskunde aan bod komt, vaak behoefte hebben aan 
degelijk cursusmateriaal waarin de noodzakelijke basisvaardigheden 
herhaald worden en kunnen ingeoefend worden.Dit boek tracht een 
brug te slaan tussen het secundair en het hoger onderwijs en iedere 
gemotiveerde student de kans te geven zich goed voor te bereiden 
op hogere studies.Wiskundige basisvaardigheden is met zijn combinatie 
van handboek en krachtige ICT-omgeving het ideale (zelf)studiepakket 
voor de beginnende of zich heroriënterende student.

Wiskundige basisvaardigheden 
Een survivalkit voor succesvolle start in het hoger onderwijs

3de volledig herziene en uitgebreide editie

Gert Sonck, Wolfgang Jaquet 
en Tom Dorissen
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isbn 9789461534484 | nur 770 
13 x 21 cm | ca. 364 pagina’s 

Paperback | februari 2014 
prijs € 22.95

Het werk van Thorstein Veblen (1857-1929) vormt een intrigerende 
mengeling van economie, sociologie, filosofie, antropologie en psycholo-
gie. Hij verwerpt de vooronderstellingen van de neoklassieke economen 
en bekritiseert op briljante wijze het moderne kapitalisme dat zij ver-
dedigen. Een belangrijke verdienste van Veblen is dat hij het uitgangs-
punt van de koele calculerende homo economicus heeft bekritiseerd. Hij 
brengt de mens van vlees en bloed, die ook irrationeel kan denken en 
handelen, weer terug in de theorie. In dit boek wordt vooral ingegaan 
op het inzicht dat de visie van Veblen kan bieden om de sociale en eco-
nomische vraagstukken van onze tijd op te lossen.

Veblens Visie
Veblens Visie

Het belang van Thorstein Veblens
 ideeën voor zijn en onze tijd.           

ASPEKT        

Jan Seijbel

Veblens visie
Het belang van Thorstein Veblens ideeën voor zijn en onze tijd

Jan Seijbel

J.H. Brussee
Enige opstellen op het gebied van de 
wijsbegeerte van de economie

Dit boek bevat een aantal opstellen op het gebied van de wijsbegeerte 
van de economie, die werden geschreven of geconcipieerd tijdens de 
jaren waarin de auteur dit vak doceerde aan de Erasmus Universiteit te 
Rotterdam. De opstellen gaan vooral over de ethische maatstaven die 
kunnen worden aangelegd aan wat vaak gemakshalve als ‘economische 
politiek’ wordt aangeduid. Onderwerpen die aan de orde komen zijn 
o.a. de zin van politieke ethiek, rechtvaardigheidsconcepties en hun be-
tekenis voor de zogenoemde doeleinden van economische politiek, het 
ideale geldstelsel, de fenomenologische benadering van economie, de 
verhouding tussen middelen en doelen, milieubehoud, de ontwikkeling 
van arme landen, staatsschuldbeheersing, de grondslag van democrati-
sche werkgelegenheidspolitiek, de zin van Europese integratie, de ach-
tergrond van de dynamische ontwikkeling van de havenstad Rotterdam, 
en de recente schuldencrisis.

isbn 9789461534927 | nur 160 
13 x 21 cm | ca. 278 pagina’s 
Paperback | april 2014 
prijs € 19.95

J.H. Brussee

Enige opstellen op het 
gebied van de wijsbegeerte 

van de economie

Aspekt

filosofie
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Door het donker
van Brabugge

Bart Martens

ASPEKT

ROMAN

De Leeuw van Vlaenderen 
of slag der Gulden Sporen (1302)

De Leeuw van Vlaenderen of de Slag der Gulden Sporen van de 26-jarige 
Hendrik Conscience verscheen op 31 december 1838. Het is de eerste 
romantische ridderroman uit Vlaanderen en vormt het begin van de mo-
derne Vlaamse literatuur. Het boek verwierf een immense populariteit, 
niet in het minst omdat het de Vlamingen een hart onder de riem stak in 
het almaar meer verfransende België. Voor de nog jonge auteur bete-
kende De Leeuw de start van een glorieuze carrière. Conscience (1812-
1883) ging de geschiedenis in als ‘de man die zijn volk leerde lezen’. De 
tweede druk uit 1843 werd aanzienlijk veranderd. Het verhaal was wel 
uit balans geraakt. Hiermee wordt Hendrik Consciences oorspronkelijke 
en veruit beste versie van De Leeuw van Vlaenderen in de best moge-
lijke conditie beschikbaar. 

Edward Vanhoutte is coördinator Onderzoek en Publicaties aan de 
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) 
waar hij het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB) leidt.

isbn 9789057181450 | nur 300 
24.2 x 17.0 cm | 495 pagina’s 
Paperback | verschenen 
prijs € 29.95

literair / fictie

Hendrik Conscience 

In een middeleeuwse wereld die hard wordt geregeerd door drie Or-
des, ontvlucht een jonge boerenzoon de onderdrukking en de vernede-
ring door in de duistere stadswereld van Brabugge te duiken. Gevan-
gen in de machtsstrijd tussen de Ordes en de onderwereld in de stad, 
begrijpt hij langzamerhand waarom zijn vader nooit is opgestaan tegen 
de onderdrukking en leert hij dat hij moet leven voor wat werkelijk be-
langrijk voor hem is. Om dat te bereiken zal hij zich eerst weer uit het 
donker van Brabugge moeten bevrijden. 

Door het donker van Brabugge is de tweede roman van Bart Martens 
die vorig jaar debuteerde met Het Orakel van het Zuiden. Geboren in 
1964 in Amsterdam studeerde Bart eerst op het conservatorium om ver-
volgens jaren in de financiële dienstverlening te werken. Met het schrij-
ven van romans vervult hij een lang gekoesterde passie. isbn 9789461534217 | nur 300 

13 x 21 cm | ca. 312 pagina’s 
Paperback | april 2014

prijs € 18.95

Door het donker van Brabugge
Bart Martens



literair / fictie

literair / fictie

55

Robert Kromhof

Begrenzen geeft 
vrijheid

ASPEKT

isbn 9789461534385 | nur 640 
22.5 x 22.5 cm | ca. 198 pagina’s 
Paperback | april 2014 
prijs € 18.95

In den beginne was er chaos. Alles was onmenselijk wonderlijk. De 
mens kwam en trok grenzen om zich heen en had daarmee het ge-
voel dat hij een eigen plek had op aarde. De mens kwam en gaf 
aan alles een klank, een categorie en een rangorde en hij had het 
gevoel dat de dingen een plaats hadden. De mens kwam en zag 
achter al het zichtbare, een onzichtbare voor hem begrijpelijke 
wereld en hij had het gevoel dat hij alles begreep. De mens kwam 
en gaf aan wat goed en wat kwaad was en hij had het gevoel dat 
hij een richting had. En daarna voelde hij zich thuis op zijn plek, in 
zijn klanken, zijn waarheden, zijn goed en kwaad. En zo verkreeg 
hij zijn vrijheid in zijn eigen begrensde schijnwereld en verloor hij 
tegelijkertijd zicht op de onmenselijke wonderlijke wereld.

isbn 9789461534323 | nur 400 
13 x 21 cm | ca. 148 pagina’s 

Paperback | mei 2014 
prijs € 14.95

De monarchie geniet in onze dagen niet echt een goede pers. Hoogstens 
wordt zij nog gedoogd als een erfstuk uit het verleden, dat we niet zelf 
hebben gekozen, maar waar we nu eenmaal mee opgescheept zitten. 
Dat we er geen afscheid van nemen, houdt allicht verband met luiheid, 
of ook met sentiment. Gaandeweg komen ook uiteenlopende onder-
werpen als vrouwelijke erfopvolging, machtsuitoefening vanuit christelijk 
standpunt en het al dan niet discriminerende karakter van de monarchie 
aan de orde.

Siard Willem Kapenga

aspekt

De vorst als spiegel

Een theorie van de monarchie 
voor de XXIste eeuw

De vorst als spiegel
Een theorie van de monarchie voor de XXIste eeuw

Siard Willem Kapenga

Begrenzen geeft vrijheid
Robert Kromhof



Willem J. Ouweneel
Een dubbelsnoer van licht
Honderd grootste Joodse en christelijke Godsmannen door 
de geschiedenis heen - en hun moeizame relaties

Dit boek is het derde in een trilogie over drie zeer verschillende historische onderwerpen: in deel 
1 honderd vrouwen, in deel 2 honderd componisten en in dit deel 3 honderd joodse en christelijke 
geestelijke leiders. Dit boek is een dubbelsnoer: het joodse en het christelijke snoer, al vroeg ge-
scheiden en af en toe flink met elkaar in de knoop rakend, maar – zo is de verwachting van velen 
– als twee rivieren uiteindelijk weer in één bedding uitmondend, als de Messias verschijnt. Het boek 
concentreert zich op de voornaamste joodse en christelijke ‘smaakmakers’: de rabbi’s, de denkers, 
de geleerden, de filosofen, de theologen. De meeste hoofdstukken gaan over een Jood en een 
niet-Jood, meestal contemporain. Ook dit keer zijn een aantal didactologische (deels ook genea-
logische) tabellen opgenomen. Het boek wil een bijdrage leveren, uitdrukkelijk vanuit christelijk 
standpunt, aan het ‘gesprek’ tussen Joden en christenen. Zo veel ‘gesprek’ is er nog altijd niet. Dat 
is ook geen wonder na eeuwen van vooral ‘christelijk’ geïnspireerd antisemitisme. Joden hadden en 
hebben geen boodschap aan christenen, en christenen tot voor kort ook niet aan Joden. Dat is in de 
laatste zestig jaar gelukkig aan het veranderen.

isbn 9789461534262

nur 680 

15 x 23 cm

ca 448 pagina’s 

Paperback 

maart 2014 

prijs € 24.95

W I L L E M  J .  O U W E N E E L

E E N  D U B B E L S N O E R 
V A N  L I C H T

H O N D E R D  G R O O T S E  J O O D S E  E N 
C H R I S T E LI J K E  G O D S M A N N E N 

D O O R  D E   G E S C H I E D E N I S  H E E N
-  E N  H U N  M O E I Z A M E  R E L AT I E S

geschiedenis
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isbn 9789461533654 | nur 680 
15 x 23 cm | 530 pagina’s 

Paperback | verschenen
prijs € 24.95

Willem J. Ouweneel

Willem J. Ouweneel

Een snoer van klanken
Honderd grootste componisten door de geschiedenis heen

Een snoer van vrouwen
Honderd grootste vrouwen door de geschiedenis heen

Dit boek behandelt op eigenzinnige wijze de geschiedenis van de poly-
fone muziek, en wel aan de hand van veertig portretten, van John Dun-
staple tot Philip Glass, en zestig medaillons, van Johannes Ockeghem tot 
Jennifer Higdon (net als in een vorig boek van Ouweneel: Een snoer van 
vrouwen). Speciale aandacht wordt gegeven aan de manier waarop de 
componisten hun leerlingen en opvolgers beïnvloed hebben, en hoe op 
deze wijze hele leraar-leerling-‘snoeren’ zijn ontstaan. Honderden com-
ponisten worden in dit boek aan zulke ‘snoeren’ gehangen, elk met hun 
eigen talenten en eigenaardigheden. Mede door de zestig excursen 
(over thema’s variërend van kerktoonsoorten en seculiere middeleeuwse 
muziek tot hedendaagse elektroakoestische muziek, niet-westerse en 
filmmuziek) wordt een compleet overzicht van de muziekgeschiedenis 
geboden.

Dit boek is een galerij van portretten, veertig schilderijen, met daar-
naast zestig andere, kleinere portretjes (‘medaillons’). De honderd schil-
deringen omvatten keizerinnen en koninginnen, hertoginnen en lagere 
edelvrouwen, herenboerinnen en schippersvrouwen, heiligen en hoeren, 
van zeer vroom tot zeer boosaardig, van verdorven edelvrouwen tot 
edele burgeressen. Vrouwen die er alleen voor anderen waren en vrou-
wen die alleen zichzelf dienden.

Voor de meesten van die vrouwen hebben anderen de weg gekozen, 
maar velen van hen hebben (grotendeels) zelf hun weg kunnen kiezen. 
Sommigen hebben heel alledaagse, anderen hebben keuzes van we-
reldwijde betekenis gemaakt. Het waren heidinnen, jodinnen of mos-
lima’s, of zij waren ariaans, oosters-orthodox, rooms-katholiek, protes-
tants. Sommigen eindigden op de pijnbank of op het schavot, sommigen 
in het klooster, anderen gewoon op hun sterfbed – in een paleis of een 
huisje. Sommigen werden vermoord, anderen pleegden zelfmoord.

De uitgebeelde vrouwen staan allemaal in een genealogische én 
daarmee in een historische samenhang tot elkaar. Resultaat: een monu-
ment ter ere van de vrouw!

isbn 9789461532336 | nur 680 
15 x 23 cm | 426 pagina’s 
Paperback | verschenen 
prijs € 24.95

geschiedenis

geschiedenis
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isbn 9789059113480 | nur 300 
13.5 x 21.5 cm | 302 pagina’s 
Paperback | verschenen 
prijs € 22.95

Hamlet 
Vertaald, ingeleid en geannoteerd door Willem J. Ouweneel
2de druk

William Shakespeare

Dit boek biedt een vertaling van Shakespeares onvergelijkelijke mees-
terwerk Hamlet, in duidelijker taal dan ooit tevoren.

Willem Ouweneel probeert tevens antwoord te geven op de vraag 
of Hamlet een bij uitstek christelijke tragedie is, of juist bij uitstek niet, 
of iets van allebei, of nog iets heel anders. Gezien de overweldigende 
hoeveelheid literatuur die al over Hamlet bestaat, is dat geen geringe 
opgave: als iemand vandaag de dag een echt grondige dissertatie 
over het stuk zou willen schrijven, zou hij meer dan 25.000 publica-
ties erover moeten doorwerken, om nog maar te zwijgen van het stuk 
zelf! Die literatuur is een complete doolhof, en dat mag amaze us, om 
een veelvuldig Shakespeare-woord te gebruiken, afgeleid van maze 
(doolhof, labyrint). Inleiding, voetnoten en de vertaling zelf bedoelen de 
Nederlandse lezer nader de weg te wijzen tot de inhoud van het stuk, 
dat volgens tallozen een van de grootste literaire meesterwerken aller 
tijden is.

isbn 9789059110892
 nur 730/700/680 

21 x 13 cm | 92 pagina’s 
Paperback | verschenen

prijs € 18.95

Het verhaal van De groot-inquisiteur, dat in de roman De gebroeders Ka-
ramazov verteld wordt door broer Ivan, is misschien wel het beroemdste 
gedeelte uit het hele oeuvre van de grote Russische romanschrijver F.M. 
Dostojevski. In dat verhaal, dat zich in de 16e eeuw afspeelt, is groten-
deels De groot-inquisiteur aan het woord, die aan de herverschenen en 
gevangen genomen Christus een eigen fel commentaar levert dat tege-
lijk een soort geschiedfilosofische verhandeling over de hele westerse 
cultuurgeschiedenis.

Zo goed als er vele interpretaties van de roman zijn, zo zijn er ook 
vele interpretaties van dit verhaal. Is Ivan het zelf met het commentaar 
van De groot-inquisiteur eens? In hoeverre vertolkt Ivan de opvattingen 
van Dostojevski zelf? En in hoeverre kunnen wij vandaag nog iets be-
ginnen met die orginele, maar ook merkwaardige kijk op de westerse 
cultuurgeschiedenis?

Willem J. Ouweneel, die het verhaal becommentarieerd en geanno-
teerd heeft, denkt er het zijne van.

Onder redactie van George Harinck, Andreas Kinneging, Robert Lemm en Martin Ros

Het verhaal van De groot-inquisiteur, dat in de roman De gebroe-
ders Karamazov verteld wordt door broer Ivan, is misschien wel 
het beroemdste gedeelte uit het hele oeuvre van de grote Russi-
sche romanschrijver F.M. Dostojevski. In dat verhaal, dat zich in 
de 16e eeuw afspeelt, is grotendeels De groot-inquisiteur aan het 
woord, die aan de herverschenen en gevangen genomen Christus 
een eigen fel commentaar is tegelijk een soort geschiedfilosofische 
verhandeling over de hele westerse cultuurgeschiedenis.

 Zo goed als er vele interpretaties van de roman zijn, zo zijn er ook 
vele interpretaties van dit verhaal. Is Ivan het zelf met het com-
mentaar van De groot-inquisiteur eens? In hoeverre vertolkt Ivan 
de opvattingen van Dostojevski zelf? En in hoeverre kunnen wij 
vandaag nog iets beginnen met die orginele, maar ook merkwaar-
dige kijk op de westerse cultuurgeschiedenis? 

Willem J. Ouweneel, die het verhaal becommentarieerd en gean-
noteerd heeft, denkt er het zijne van.

u i tg e v e r i j  a s p e k t

w w w. u i tg e v e r i j a s p e k t. n l

F.M. Dostojevski   De groot-inquisiteur
aspekt

De groot-inquisiteur 
Ingeleid en geannoteerd door Willem J. Ouweneel

2de druk

F.M. Dostojevski
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Kunst en cultuur

isbn 9789461534668 | nur 600 
15 x 23 cm | ca. 278 pagina’s 
Paperback | augustus 2014 
prijs € 19.95

Anton Verhey neemt een zeer bijzondere positie in binnen de Neder-
landse kunstenaarswereld. Historisch en sociaal geëngageerd heeft zijn 
werk veelal een link met de geschiedenis. Opvallend hierbij is zijn inte-
resse in de Napoleontische periode, maar ook andere tijdvakken heb-
ben zijn aandacht. In geheel eigen stijl schetst Verhey zijn wereld, die 
soms een beetje doet denken aan het werk van J.H. Isings. Naast dit 
historische werk kende Verhey ook andere perioden, met geheel ander 
soort werk. Tevens staan we in dit boek stil bij zijn leven als kunstenaar, 
het problematische ouderlijke huis en zijn persoonlijke ‘Werdegang’.

Perry Pierik

Anton Verhey
Werk, tijd, leven

ASPekt

Anton Verhey
Werk, tijd, leven

Perry Pierik

isbn 9789461534910 | nur 370
12 x 20 cm | ca. 168 pagina’s 

Paperback | februari 2014
prijs € 14.95

‘Waar licht en liefde is, is geen plaats voor donker en angst.’ 
-Willemijn Wiegmans
 
Omdat er al zoveel prachtige boekjes geschreven zijn met uitspraken of 
quotes van oude Chinese wijsgeren, de Dalai Lama, Gandhi en vele an-
deren, heeft Monique Steenvoorden gekozen voor uitspraken of quotes 
van minder bekende mensen, aangevuld met een paar van bekende 
mensen.
 
Nieuwe uitspraken zijn continu om ons heen en het HART leidt ons van het 
onbewuste naar het bewuste en fluistert ons als het ware de uitspraken toe. 
 
Monique Steenvoorden wil deze fluisteringen graag met iedereen de-
len. Zij gelooft in een rimpeleffect (butterfly-effect) in het leven en dat 
een ogenschijnlijk kleine geste naar een ander, vanuit het HART geschon-
ken, oneindig veel kan betekenen in deze wereld.
  
Monique Steenvoorden is coach, therapeut en oprichtster van Koru Life 
Coaching. Tevens is zij de auteur van het boek Het onzichtbare zien! 

Whispers fro
m 

       t
he HEART...

Aspekt

Monique Steenvoorden

die je leven 

   opvrolijken!

Whispers from the heart...
die je leven opvrolijken!

Monique Steenvoorden 

literair / fictie
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EARLY DUTCH ENTREPRENEURSHIP 
AND ITS CONTRIBUTION TO 
MODERN  ECONOMY

Anton kruft

aspekt

isbn 9789461534279 | nur 780 
15 x 23 cm | ca. 278 pagina’s 
Paperback | april 2014 
prijs € 24.95

geschiedenis

Anton kruft
Early Dutch Entrepreneurship and its 
Contribution to modern Economy

Dit boek richt zich op het Nederlands ondernemerschap zoals zich dat 
ontwikkelde gedurende de periode van het handelskapitalisme, dat liep 
van ca. 1350 tot 1815 , en welke de invloed ervan was op de periode 
van het z.g. totaalkapitalisme vanaf ongeveer 1990. De analyse over 
het Nederlands ondernemerschap is gemaakt opbasis van theorieën 
over ondernemerschap zoals die geformuleerd zijn door toonaange-
vende nationale en internationale economen, sociologen en sociaaleco-
nomische historici.  
 
Binnen dit handelskapitalisme  zullen drie sub-periodes worden bestu-
deerd. De eerste is de periode van 1350 tot 1580 en kan beschouwd 
worden als de opmaat tot de ‘eerste moderne economie’ in de wereld. 
In de tweede sub-periode, lopende van 1580 tot ongeveer 1670 (de 
z.g. Gouden Eeuw), bereikte die ‘eerste moderne  economie’ haar hoog-
tepunt. Daarna volgt de derde sub-periode van 1670 tot en met de 
Franse periode in 1815, waarin economische stagnatie optrad en de 
handel langzamerhand afnam. 

geschiedenis

Jan Best de Vries

HOW TO 
DECIPHER

THE 
BYBLOS SCRIPT

aspekt

isbn 9789461534200 | nur 680 
15 x 23 cm | ca. 172 pagina’s 

Paperback | april 2014
prijs € 19.95

Jan Best de Vries
How to decipher the Byblos Script

Jan Best de Vries, (Unesco-leerstoel) stond aan de wieg van de laatste 
ontcijferde taal uit de oudheid, het zogenaamde Bylbosschrift. De weg 
naar deze revolutionaire vertaling is vastgelegd in een reeks voorname 
vakbladen in de internationaal erkende vakpers op dit gebied.

Voor het eerst zijn deze unieke stukken gebundeld en daarmee voor 
een breed publiek toegankelijk gemaakt.



geschiedenis

Joachim Stempel
(bearbeitet von Hans Wijers)

aspekt

Wir müssen ran,
wir greifen an!

Das Schützen-/Panzergrenadier-Regiment 108 
der 14. Panzerdivision über Bug und Dnjepr zum Don.

isbn 9789461534934 | nur 680 
15 x 23 cm | ca. 282 pagina’s 

Paperback | april 2014
prijs € 19.95

Joachim Stempel
Wir müssen ran, wir greifen an!

Das Schützen-/Panzergrenadier-Regiment 108 der 
14. Panzerdivision über Bug und Dnjepr zum Don.

In dit boek beschijft Joachim Stempel, Luitenant in het Schützen/Pan-
zergrenadier-Regiment 108 van de 14e Panzer Divisie de gevechten 
van zijn eenheid vanaf 22 Juni 1941 (Operatie Barbarossa) van de 
oversteek van de rivieren de Bug en Dnjepr richting Don. De zware 
gevechten die in Juni bij Stalino zijn, geven al aan dat de oorlog in 
Rusland nog lang niet gewonnen is. Het boek beschrijft de gevechten, 
de gevoelens van een jonge Leutnant, wiens vader niet ver van hem, bij 
een andere divisie Gen. Lt. is, en elkaar af en toe zien. Het persoonlijke 
verhaal, met vele zwart / wit foto’s uit zijn privé archief, aangevuld met 
OKW berichten.
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geschiedenis

Spuren
Caesar

Auf den

von

Interviews mit 
Francesco Carottaaspekt

isbn 9789461534576 | nur 680 
13 x 21 cm | ca. 248 pagina’s 
Paperback | mei 2014 
prijs € 19.95

Twee teksten. De ene beschrijft Julius Caesar, van de Rubicon tot zijn dood. De 
andere is het Evangelie volgens Marcus, van de Jordaan tot de kruisiging.

De taalkundige Francesco Carotta ontdekt op een dag dat deze tek-
sten op elkaar lijken. Er zijn er dezelfde namen op dezelfde plaatsen, 
dezelfde uitspraken, er is een dezelfde verhaalstruktuur. Hoe is dat mo-
gelijk? Twee mensen, die in verschillende tijdperken leefden, de ene een 
veldheer, de andere 

een profeet op blote voeten. Niettemin zijn de teksten in beginsel 
identiek. Beide zijn zoon van God. De ene in Gallië, de andere in Ga-
lilea. Het laat hem niet meer los. Carotta wordt voor de keus gesteld: 
of hij vervolgt zijn loopbaan als informaticus en ondernemer of hij on-
derzoekt dit vraagstuk uit tot op de bodem. Hij kiest voor het laatste. 
Jarenlang verdiept hij zich in de bronnen, met vallen en opstaan. Ver-
scheidene wetenschappelijke artikelen en boeken 

verschijnen sindsdien van zijn hand en worden in verschillende talen 
gepubliceerd.

Journalist en documentairemaker Jan van Friesland had de gelegen-
heid Francesco Carotta op zijn weg naar de oorsprongen van het Chris-
tendom te volgen. In het spoor van Caesar. 

Auf den Spuren von Caesar
Interviews mit Francesco Carotta

Jan van Friesland
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E-boeken

E-boeken
verkrijgbaar vanaf april 2014

Arend Jan Boekestijn

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

isbn 9789059114203
Verschenen
prijs € 5.-

DE 
GENIUS

Yvonne Franssen

literaire thriller
aspekt

isbn 9789461534941

prijs € 4.95

isbn 9789461534972

prijs € 4.95

isbn 9789461534958

prijs € 4.95

Lange tijd bestond er in de Haagse politiek een consensus dat ons land 
hulp zou moeten geven aan arme landen. Buiten de Haagse vierkante 
kilometer werden er kritische kanttekeningen gemaakt maar daarbin-
nen klonken alleen politiek correcte klaroenstoten. De laatste jaren lijkt 
er echter ook in de politiek een kritische herwaardering van ontwikke-
lingssamenwerking plaats te vinden. Dat debat is vooral aangezwengeld 
door het oud-Kamerlid Arend Jan Boekestijn.

In dit boek betoogt Boekestijn dat de hulp in zijn huidige vorm arme 
landen meer schaadt dan goed doet. Het Nederlandse beleid, en dat 
geldt helaas a fortiori voor dat van de  EU, stimuleert helaas hulpversla-
ving en bestendiging van dubieuze regimes. Politici, ambtenaren en werk-
nemers in de ontwikkelingsindustrie weten dit heel goed maar houden hun 
mond. Voor deze houding hebben zij verschillende redenen. Veel mensen 
verdienen hun boterham in de ontwikkelingsindustrie en hebben er geen 
belang bij om de vuile was buiten te hangen.  Dit boek bevat niet alleen 
scherpe aanval op de ontwikkelingsindustrie maar biedt op basis van de 
theorie van de Nobelprijswinnaar Douglass C. North cum suis ook een 
verklaring waarom de hulp in zijn huidige vorm zoveel schade aanricht.



Uitgeverij Aspekt
Eerste Wereldoorlog 1914 - 2014
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ISBN:
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€ 27,95

IJZEREN
DOODSKISTEN
HET ONDERZEEBOOTWAPEN IN DE EERSTE WERELDOORLOG
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aspektAspeKt

De strijd onder water in de Eerste 
Wereldoorlog vormt een van de aan-
grijpendste hoofdstukken van de tra-
gedie 1914-1918. Niet alleen vanwege 
het onnoemelijke leed dat daardoor 
werd veroorzaakt, maar ook vanwege 
de politieke aspecten en consequen-
ties.

In dit boek buigt een viertal Eerste 
Wereldoorlog-experts zich over de rol 
van de, wat later wel genoemd werd, 
‘ijzeren doodskisten’ in de oorlog. De 
bijdragen leveren een algemeen beeld 
van de oorzaken die voor Duitsland 
aanleiding waren om over te gaan tot 
de invoering van de onbeperkte on-
derzeebootoorlog en de consequen-
ties die dit had voor het verdere ver-
loop van de oorlog.
Ze gaan thematisch in op de diverse 
aspecten van het onderzeebootwa-
pen.
Aan bod komen onder andere de in-
vloed van de onderzeebootoorlog op 
de diplomatie, de rol die het Duitse 
onbeperkte onderzeebootoffensief 
speelde in de grote strategie, de dis-
cussie daarover bij het Duitse opper-
bevel, de reactie hierop van de gealli-
eerden en vooral de Verenigde Staten, 
die uiteindelijk in de oorlog zouden 
ingrijpen.

Uitgeverij Aspekt
www.uitgeverijaspekt.nl

IJzeren doodkisten

ISBN:
9789059113770

PRIJS:
€ 16,98

Luchthelden van de 
Eerste Wereldoor-
log

ISBN:
9789461532107
PRIJS:
€ 22,95

Drie massagraven 
voor de Neder-

landse kust

ISBN:
9789461531872

PRIJS:
€ 18,95

Holland-
België, 

1914-1940. 
Een fami-

liegeschiedenis
ISBN:

9789059117266

PRIJS:
€ 16,95

De financiering 
van de Eerste 
Wereldoorlog

ISBN:
9789461532121

PRIJS:
€ 24,95

Aspekt

Aris GAAff

De finAncierinG 
vAn De eerste 

WerelDoorloG

vier jAAr vechten 

op kreDiet

deel isbn

1 9789059110267

2 9789059111875

3 9789059112179

4 9789059111899

5 9789059111998

6 9789059112209

deel isbn

7 9789059112308

8 9789059111523

9 9789059112322

10 9789059112421

11 9789059112933

12 9789059112643

deel isbn

13 9789059111851

14 9789059115347

15 9789059116306

16 9789059116498

17 9789059116504

18 9789059116511

deel isbn

19 9789059117235

20 9789059117242

21 9789059119659

22 9789059113978

23 9789461531407

24 9789461532077

deel isbn

25 9789461532374

26 9789461533234

27 9789461533678

28 9789461534729

DE GROTE OORLOG K R O N I E K
1914-1918

€24,95 
Per Stuk



Uitgeverij Aspekt
Geschiedenis

9789059119277
€ 19,95

9789461530974
€ 20,00

9789461530721
€ 29,95

9789059119437
€ 18,95

9789059117501
€ 19,95

9789075323894
€ 24,98

9789461530349
€ 24,95

9789461531681
€ 24,95

9789461532305
€ 14,95



Uitgeverij Aspekt

De geheimen van 
Gizeh

ISBN:
9789059119734

PRIJS:
€ 18,95

Het geheim van 
Nostradamus

ISBN:
9789059117433

PRIJS:
€ 18,95

De goddelijke 
vrouwen van Rome

ISBN:
9789461532626

PRIJS:
€ 18,95

Terugkeer van de 
katharen

ISBN:
9789461532862

PRIJS:
€ 18,95

Ulrike Meinhof

ISBN:
9789059118430

PRIJS:
€ 18,95

De Adelaar en 
de Leeuw

ISBN:
9789461532442

PRIJS:
€ 19,95

Romy Schneider

ISBN:
9789059111653

PRIJS:
€ 19,95

Charles de Gaulle

ISBN:
9789461531674

PRIJS:
€ 24,95

Willem de Trou-
badour

ISBN:
9789059119802

PRIJS:
€ 19,95

Bloednacht 
Mayerling

ISBN:
9789059112360

PRIJS:
€ 16,98

Elisabeth

ISBN:
9789059111400

PRIJS:
€ 19,95

Vuurnacht Haïti

ISBN:
9789059119673

PRIJS:
€ 21,95



Uitgeverij Aspekt
Fictie

9789461531476
€ 19,95

9789461531117
€ 19,95

9789059111271
€ 16,95

9789461530066
€ 18,95

9789059111660
€ 12,98

9789059119338
€ 16,95

9789059111417
€ 17,95

9789059118768
€ 19,95

9789059117174
€ 22,95



Céline, 
een briljante boef

ISBN:
9789461531148

PRIJS:
€ 24,95

Souvenir Utopia

ISBN:
9789461532619

PRIJS:
€ 19,95

Avondmasker

ISBN:
9789461533128

PRIJS:
€ 17,95

Hugo Claus

ISBN:
9789059117488

PRIJS:
€ 24,95

Harry Mulisch

ISBN:
9789461530271

PRIJS:
€ 22,95

Cees Nooteboom

ISBN:
9789059117327

PRIJS:
€ 24,95

Jan Wolkers

ISBN:
9789059116436

PRIJS:
€ 24,95

Schopenhauer en 
Nietzsche

ISBN:
9789059110908

PRIJS:
€ 14,98

Boudenwijn Büch

ISBN:
9789059116559

PRIJS:
€ 17,95

Ultio

ISBN:
9789461531537

PRIJS:
€ 19,95

Odium

ISBN:
9789461533036

PRIJS:
€ 18,95

Richthofen

ISBN:
9789461532534

PRIJS:
€ 18,95

Uitgeverij Aspekt



Fondslijst
Aa, Manu van der • Paul-Gustave van Hecke
ISBN 978-90-5718-322-5 • € 26,95
Aalders, Gerard • Bernhard Zakenprins. Illegale wapenhandel, 
louche zakenlieden, dubieuze bankiers
ISBN 978-94-6153-015-8 • € 18,95
Aalders, Gerard • Gevecht met de tijd
ISBN 978-94-6153-382-1 • € 17,95 
Aalders, Gerard / Pierik Perry (red) • Wikileaks. Tussen 
cyberoorlog en informatierevolutie?
ISBN 978-94-6153-046-2 • € 18,95
Aalst, Ger van • Bismarck Grondlegger van het verenigd 
Duitsland
ISBN 978-94-6153-430-9 • € 24,95
Aalten, Wim • Motorrijden zonder God
ISBN 978-90-5911-733-4 • € 19,95
Admirant, Maarten den • Hofpredikers van Oranje
ISBN 978-90-5911-333-6 • € 17,95
Adriaanse, Piet • Principes, rechten en plichten
ISBN 978-94-6153-055-4 • € 29,95
Aes, Maarten van • Alles onveilig 
ISBN 978-94-6153-306-7 • € 16,95
Allan, Lennaart / Meijer, Willem, L. / Kraaijpoel, Diedrik • 
Niet alles is kunst
ISBN 978-90-5911-866-9 • € 19,95
Alofs, Gerard • Jean Eyckeleren de Heilig-Land-Stichting
ISBN 90-75323-80-8 • € 16,95
Altena, Marion / Sébastien van Haasteren • Zielstocht-Soul 
Survey
ISBN 978-90-5911-638-2 • € 24,95
Amerongen, Martin van • Het matrassengraf. Heine’s sterfbed
ISBN 978-90-5911-049-6 • € 16,95
Andriesse, Peter • Hitlers Tafelgesprekken (met een inleiding 
van Perry Pierik)
ISBN 978-94-6153-211-4 • € 19,95
Andriessen, J.H.J • Historici en hun hardnekkige mythes 
over de Eerste Wereldoorlog
ISBN 978-94-6153-284-8 • € 19,95
Andriessen, J.H.J / Kip, Gerbrand / Pierik, Perry / Stam, 
Arthur • IJzeren doodskisten. Het onderzeeboot wapen in de 
Eerste Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-377-0 • € 18,95
Andriessen, J.H.J. • Carl Heller. De oorlogsbrieven van een 
Unteroffizier
ISBN 978-90-5911-197-4 • € 25,-

DE GROTE OORLOG
Andriessen, J.H.J. / Ros, M. / Pierik, P. • De grote oorlog. 
Kroniek 1914-1918 • Deel 1
ISBN 978-90-5911-026-7 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Ros, M. / Pierik, P. • De grote oorlog. 
Kroniek 1914-1918 • Deel 2
ISBN 978-90-5911-187-5 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Ros, M. / Pierik, P. • De grote oorlog. 
Kroniek 1914-1918 • Deel 3
ISBN 978-90-5911-217-9 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Ros, M. / Pierik, P. • De grote oorlog. 
Kroniek 1914-1918 • Deel 4
ISBN 978-90-5911-189-9 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Ros, M. / Pierik, P. • De grote oorlog. 
Kroniek 1914-1918 • Deel 5
ISBN 978-90-5911-199-8 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Ros, M. / Pierik, P. • De grote oorlog. 
Kroniek 1914-1918 • Deel 6
ISBN 978-90-5911-220-9 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Ros, M. / Pierik, P. • De grote oorlog. 
Kroniek 1914-1918 • Deel 7
ISBN 978-90-5911-230-8 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Ros, M. / Pierik, P. • De grote oorlog. 
Kroniek 1914-1918 • Deel 8
ISBN 978-90-5911-152-3 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Ros, M. / Pierik, P. • De grote oorlog. 
Kroniek 1914-1918 • Deel 9
ISBN 978-90-5911-232-2 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Ros, M. / Pierik, P. • De grote oorlog. 
Kroniek 1914-1918 • Deel 10
ISBN 978-90-5911-242-1 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Ros, M. / Pierik, P. • De grote oorlog. 
Kroniek 1914-1918 • Deel 11
ISBN 978-90-5911-293-3 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Ros, M. / Pierik, P. • De grote oorlog. 
Kroniek 1914-1918 • Deel 12
ISBN 978-90-5911-264-3 • € 19,95
Andriessen, J.H.J. / Ros, M. / Pierik, P. • De grote oorlog. 
Kroniek 1914-1918 • Deel 13
ISBN 978-90-5911-185-1 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Ros, M. / Pierik, P. • De grote oorlog. 
Kroniek 1914-1918 • Deel 14
ISBN 978-90-5911-534-7 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Pierik, P. De grote oorlog. Kroniek 1914-
1918 • Deel 15 
ISBN 978-90-5911-630-6 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Dorrestijn, Leo / Pierik, P. • De grote 
oorlog. Kroniek 1914-1918 • Deel 16
ISBN 978-90-5911-649-8 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Dorrestijn, Leo / Pierik, P. • De grote 
oorlog. Kroniek 1914-1918 • Deel 17
ISBN 978-90-5911-650-4 • € 24,95

Andriessen, J.H.J. / Dorrestijn, Leo / Pierik, P. • De grote 
oorlog.Kroniek 1914-1918 • Deel 18
ISBN 978-90-5911-651-1 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Dorrestijn, Leo / Pierik, P. • De grote 
oorlog. Kroniek 1914-1918 • Deel 19
ISBN 978-90-5911-723-5 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Dorrestijn, Leo / Pierik, P. • De grote 
oorlog. Kroniek 1914-1918 • Deel 20
ISBN 978-90-5911-724-2 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Dorrestijn, Leo / Pierik, P. • De grote 
oorlog. Kroniek 1914-1918 • Deel 21
ISBN 978-90-5911-965-9 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Dorrestijn, Leo / Pierik, P. • De grote 
oorlog. Kroniek 1914-1918 • Deel 22
ISBN 978-90-5911-397-8 • € 24,95
Linden, van der, H. / Pierik, P. • De grote oorlog. Kroniek 
1914-1918 • Deel 23
ISBN 978-94-6153-140-7 • € 24,95
Linden, van der, H. / Pierik, P. • De grote oorlog. Kroniek 
1914-1918 • Deel 24
ISBN 978-94-6153-207-7 • € 24,95
Linden, van der, H. / Pierik, P. • De grote oorlog. Kroniek 
1914-1918 • Deel 25
ISBN 978-94-6153-237-4 • € 24,95
Linden, van der, H. / Pierik, P. • De grote oorlog. Kroniek 
1914-1918 • Deel 26
ISBN 978-94-6153-323-4 • € 24,95
Linden, van der, H. / Pierik, P. • De grote oorlog. Kroniek 
1914-1918 • Deel 27
ISBN 978-94-6153-367-8 • € 24,95 
Linden, van der, H. / Pierik, P. • De grote oorlog. Kroniek 
1914-1918 • Deel 28
ISBN 978-94-6153-472-9 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. • De mythe van 1918
ISBN 978-90-5911-118-9 • € 22,95 
Andriessen, J.H.J. • Keizer Wilhelm II. Mythe en 
werkelijkheid.
ISBN 978-90-5911-498-2 • € 21,95
Andriessen, J.H.J. • De andere waarheid. Een andere visie op 
het ontstaan van de Eerste Wereldoorlog.
ISBN 978-90-5911-499-9 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Pierik, Perry • De Eerste Wereldoorlog. 
Tussen Maas en Moezel.
ISBN 978-94-6153-191-9 • € 19,95
Apostel, Leo • Vrijmetselarij
ISBN 978-90-5718-216-7 • € 24,95 
Apostel, Leo • Atheïstische spiritualiteit
ISBN 978-90-5718-150-4 • € 22,50 
Arends, Jan • Smeer of de weldoener des vaderlands
ISBN 978-94-6153-094-3 • € 16,75 
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
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 verhalenbundel
ISBN 978-94-6153-115-5 • € 19,95

Barenbrug, Jos• Ik hield van jou
ISBN 978-94-6153-028-8 • € 14,95
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 2e herziene druk.
ISBN 978-94-6153-028-8 € 14,95
Batenburg, Willem van • Het komt allemaal weer omhoog
ISBN 978-90-5911-324-4 • € 17,95
Batenburg, Willem van • De condoom vertellingen
ISBN 978-94-6153-012-7 • € 14,95
Batenburg, Willem van • De nieuwe condoom vertellingen
ISBN 978-94-6153-229-9 • € 14,95
Bauer, Guus • De lokkende diepte
ISBN 978-90-5911-174-5 • € 16,95
Bauer, Guus • Met stille trom vertrokken
ISBN 978-90-5911-434-0 • € 12,95
Bauer, Guus • Met hangen en wurgen
ISBN 978-90-5911-546-0 • € 12,95
Bauer, Guus / De Poel, David • Kleine jongens in het groot
ISBN 978-90-5911-626-9 • € 9,95
Bauer, Guus • De letterdief
ISBN 978-90-5911-527-9 • € 14,95
Bauer, Guus • The Ska Is The Limit
ISBN 978-90-5911-566-8 • € 9,95
Bauwen, Guy • Innovatiekompas
ISBN 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 / Karel Hille • Kiss Riemvis. Rozen aan 
de horizon 
ISBN 978-94-6153-282-4 • € 18,95
Ben-Itto, Hadassa • Anatomie van een vervalsing
ISBN 978-90-75323-948 • € 32,98
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
ISBN 978-94-6153-458-3 • € 19,95
Berg, Jaap van den • La vita Italiana
ISBN 978-90-5911-694-8 • € 14,95
Berg, Jaap van den • De laatste bel
ISBN 978-90-5911-863-8 • €19,95
Berg, Jaap van den Berg • Dronken depressies
ISBN 978-90-5911-471-5 • € 19,95
Berg, Jaap van den Berg • Eindeloos Italië
ISBN 978-94-6153-413-2 • € 16,95
Berg, Caspar van den Berg • Reserve-kapitein. Het 
levensverhaal van de reserve-officier Jan Philip Albach (1903-1940).
ISBN 978-94-6153-256-5 • € 19,95
Bergen, Leo van • Een menslievende en nationale taak. 
Kolonialisme en het Rode Kruis in Nederlands-Indië 1870-1950
ISBN 978-90-5911-487-6 • € 26,95
Bergen, Lotte • Commandant van Westerbork. Albert Konrad 
Gemmeker
ISBN 978-94-6153-265-7 • € 18,95
Bergier, J./Pauwels, L. • Dageraad der magiërs
ISBN 978-94-6153-160-5 • € 19,95
Berkel, van Mw. M.A. van Schaik • Brieven uit Canada 
ISBN 978-90-5911-890-4 • € 19,95
Berkéwicz, Ulla • Zijn we gék geworden? Een vergelijkend 
onderzoek naar fanatisme
ISBN 978-90-5911-120-2 • € 18,50
Berveling, Jaco • Hebben is houden. Wat iedere verzamelaar 
en boekenliefhebber over zichzelf moet weten 
ISBN 978-90-5911-869-0 • € 21,95
Besouw, Leo • Noorderdorp
ISBN 978-94-6153-020-2 • € 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 
Biesemaat, Ton • Van Atjeh tot Uruzgan
ISBN 978-94-6153-082-0 • € 24,95
Bijlhout, Philomena • Meer dan een dag
ISBN 978-90-5911-701-3 • € 18,95
Bijlsma, Frans • Raoul Wallenberg
ISBN 978-90-5911-342-8 • € 17,95
Blajan, Daniël • American Football Touchdown
ISBN 978-90-5911-031-5 • € 16,95
Blanken-Spoor, Marianne • Fluitenkruid
ISBN 978-90-5911-896-6 • € 15,95
Blitz, Eveline • Ondergronds. Politieke roman
ISBN 978-90-5911-296-4 • € 14,95
Blitz, Eveline • Uit alle macht. Politieke roman
ISBN 978-90-5911-391-6 • € 12,95
Blok, Arthur • Mijn zoektocht in Libanon
ISBN 978-90-5911-375-6 • € 17,95
Blok, Vincent • Rondom de vloedlijn
ISBN 978-90-5911-102-8 • € 22,95
Blom, Robert Jan • Het land van stille vogels
ISBN 978-90-5911-623-8 • € 14,95
Blom, Robert Jan • Politiek is voor iedereen
ISBN 978-94-6153-193-3 • € 18,95
Blom, Robert Jan • Ouder worden, toch jong blijven
ISBN 978-94-6153-290-9 • € 17,95 
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
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 • Sharon
ISBN 978-90-5911-470-8 • € 16,95
Boekestijn, Arend Jan • De prijs van een slecht geweten. 
Waarom hulp in haar huidige vorm niet werkt
ISBN 978-90-5911-950-5 • € 17,95
Boer, Frits de • Een na-oorlogse moord in mei 1945
ISBN 978-90-5911-343-5 • € 22,95
Boer, Bert den / Wim Huijser • Leef je verlangen
ISBN 978-90-5911-532-3 • € 12,95
Boer-Walhout, Marian den • De maan gaat met je mee
ISBN 978-90-5911-593-4 • € 16,95
Boersma, Frits • Caspar, de stenen man
ISBN 978-90-5911-265-0 • € 19,95
Boetzelaer, Prof. Dr. Olaf van • Crises. Een christen-
democratische analyse en remedie
ISBN 978-90-5911-877-5 • € 10,95
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, Kees de • De verleidingsexplosie
ISBN 978-94-6153-074-5 • € 18,95
Botman, Jochem • De intriges van de gebroeders Sassen
ISBN 978-94-6153-357-9• € 19,95 
Boudier-Bakker, I. • De straat
ISBN 978-90-75323-856 • € 9,95
Boudier-Bakker, I • Een dorre plant
ISBN 978-90-5911-065-6 • € 9,95
Boudier-Bakker, I. • Finale
ISBN 978-90-5911-001-4 • € 9,95
Boudier-Bakker, I. • De klop op de deur
ISBN 978-90-5911-020-5 • € 24,95
Boudier-Bakker, I. / Rémon van Gemeren (red.) • Zo doods 
en stil en donker 
ISBN 978-94-6153-279-4 • € 29,95
Bouwman, Willem • Bekeerd! Omwentelingen in vijfentwintig 
levens
ISBN 978-90-5911-037-3 • € 14,95
Boven, Graddy • Gedenkwaardige geschiedenissen. 
Avonturen van hofmeester Frederik van Vervou in dienst van 
stadhouder Willem Lodewijk
ISBN 978-94-6153-192-6 • € 18,95
Boven, Graddy • Keizer Wilhelm II. Admiraal van de 
Atlantische Oceaan
ISBN 978-90-5911-652-8 • € 18,95
Boven, Graddy • Piet Hein 
ISBN 978-90-5911-834-8 • € 17,95
Boven, Graddy • Diep onder zee. De geschiedenis van de 
onderzeeboot 
ISBN 978-90-5911-887-4 • € 18,95
Boven, Graddy • Maarten Tromp Bestevaer !
ISBN 978-90-5911-698-6 • € 17,95
Boven, Graddy • Gedenkwaardige geschiedenissen
ISBN 978-94-6153-192-6 • € 18,95
Boven, Rob van • De pijnparadox
ISBN 978-90-5911-495-1 • € 17,95
Boven, Rob van • Peter de Grote. Tsaar met grote maritieme 
ambities
ISBN 978-94-6153-374-6 • € 18,95 
Bozzolini-Jäger, Elsa • Het portret van Marchesana
ISBN 978-90-5911-551-4 • € 22,95
Brabers, Jules / Rob Lemmens • Luik, augustus 1914 
Zoektocht naar een vergeten slag
ISBN 978-90-5911-873-7 • € 22,95
Brakman, Willem• De afwezige aanwezige
ISBN 978-94-6153-112-4 • € 15,75
Brand, Arthur • Het verboden Judas-evangelie en de schat 
van Carchemish
ISBN 978-90-5911-244-5 • € 15,75
Brandenburg, Marjan • I am your man
ISBN 978-90-5911-921-5 • € 18,95
Brader, Toof, Oostveen, Ine • Haagse portretten
ISBN 978-90-5911-736-5 • € 17,95
Bregstein, Philo • Het Sabbatjaar (4e druk) • 
ISBN 978-90-5911-437-1 • € 18,95
Bregstein, Philo • Gesprekken met Jacques Presser
ISBN 978-90-5911-421-0 • € 14,95
Bregstein, Philo • Jacques Presser
ISBN 978-90-5911-422-7 • € 16,95
Brekelmans, Alexander• Hiërarchie
ISBN 978-90-5911-935-2 • € 16,95
Brendel, Carel • Het verraad van links (3e druk)
ISBN 978-94-6153-133-9 • € 19,95
Bretonne, Restif de la • Anti-Justine of de wellust der liefde
ISBN 978-90-5911-277-3 • € 16,95
Breuker, Jelle • Middeleeuwse Franse tuinen
ISBN 978-90-5911-240-7 • € 24,95
Brink, J.H. van den • Rondom de dood en bijna dood 
ervaringen
ISBN 978-90-5911-594-1 • € 12,95
Broek, Casper van den • Het beste leger 
ISBN 978-94-6153-300-5 € 19,95
Broekman, Freek • Alle waar is naar zijn tijd
ISBN 978-90-5911-271-1 • € 24,95
Broere, Ad • De menselijke economie 
ISBN 978-90-5911-878-2 • € 17,95
Brongers, E.H. • Grebbelinie 1940
ISBN 978-90-5911-083-0 • € 26,-
Brongers, E.H. • De slag om de residentie
ISBN 978-90-5911-138-7 • € 24,95 
Brongers, E.H. • De gebroken vleugel van de Duitse adelaar
ISBN 978-90-5911-162-2 • € 18,95 
Brongers, E.H. • De opmars naar Rotterdam. deel 1

ISBN 978-90-5911-249-0 • € 19,95
Brongers, E.H. • De opmars naar Rotterdam. deel 2
ISBN 978-90-5911-259-9 • € 19,95
Brongers, E.H. • De opmars naar Rotterdam. deel 3
ISBN 978-90-5911-269-8 • € 19,95
Brongers, E.H. • De opmars naar Rotterdam • Cassette Deel 
1, 2 en 3
ISBN 978-90-5911-369-5 • € 49,50
Brongers, E.H. • De oorlog in Zuid-Limburg 10 mei 1940
ISBN 978-90-5911-290-2 • € 22,95
Brongers, E.H. • Afsluitdijk 1940
ISBN 978-90-5911-121-9 • € 24,95
Brongers, E.H. • Generaal Reynders. Een miskend bevelhebber
ISBN 978-90-5911-603-0 • € 19,95
Brongers, R. • Naar Artis 
ISBN 978-90-5911-793-8 • € 16,95
Brouwer, Jaap Jan • Heinz Guderian Opkomst en ondergang 
van de Duitse Panzerwaffe
ISBN 978-90-5911-615-3 • € 20,95
Brouwer, Jaap Jan • Met Rommel in Noord-Afrika. 
Fotodagboeken van Siegfried Klein
ISBN 978-90-5911-614-6 • € 39,95 vanaf 1 oktober 2010 
• € 19,95
Brouwer, Jaap Jan • Het grote graaien
ISBN 978-90-5911-631-3 • € 16,95
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 • Israel en ik
ISBN 978-90-5911-728-0 • € 17,95
Bruin, Bert de • Een veilig Israël in een vredig Midden-
Oosten z.o. CIDI informatiereeks
Brusse, Kees/Horst, Henk van der • Herinneringen, Een 
ovatie aan het leven
ISBN 978-90-5911-443-2 • € 19,95
Brussee, Kees • 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
Buurman, Margreet den • In de greep van Houdini
ISBN 978-90-5911-722-8 • € 17,95
Buurman, Margreet den • Erika en Klaus Mann
ISBN 978-94-6153-111-7• € 19,95 
Buurman, Margreet den • Duitse herfst
ISBN 978-90-5911-813-3 • € 18.95
Buurman, Margreet den • Thomas Mann Schrijverschap 
tegen de vergankelijkheid 
ISBN 978-90-5911-876-8 • € 19,95
Buurman, Margreet den • Thomas Mann en Wagner: Zoete 
omhelzing van het kwaad 
ISBN 978-94-6153-299-2 • € 19,95
Buurman, Margreet den • Wolfskers. Verhalenbundel
ISBN 978-90-5911-911-6 • € 17,95
Buurman, Margreet den • Het goede in de mens Heinrich 
Mann een biografie 
ISBN 978-90-5911- 717 -4 • € 22,95
Buurman, Margreet den • Het Lübeck van de Buddenbrooks 
Thomas Mann in Lübeck
ISBN 978-94-6153-006-6 • € 18,95
Buwalda, Piet • Refuseniks
ISBN 978-90-5911-411-1 • € 22,95
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-Informatiereeks:
CIDI • Drie decennia CIDI. Een joodse stem die gehoord 
wordt.
ISBN 978-90-5911-463-0 • € 12,95
CIDI • Bruin, Bert de • Een veilig Israël in een vredig 
Midden-Oosten Een internationaal symposium in het 
Vredespaleis 
ISBN 978-94-6153-002-8 • € 10,95
CIDI • Hirschfeld, Hadassa • Kernpunten van het Israelisch-
Palestijns conflict 
ISBN 978-94-6153-077-6 • € 10,95
CIDI • Horst, Pieter van der • De mythe van het joodse 
kannibalisme.
Ongecensureerde versie.
ISBN 978-90-5911-145-5 • € 9,95
CIDI • Ruben, Barry / Küntzel, Matthias e.a. • Iran. 
Opkomst van een islamitische grootmacht.
ISBN 978-90-5911-385-5 • € 12,95



CIDI • Kortenoeven, Wim • Hamas. Portret en 
achtergronden.
ISBN 978-90-5911-294-0 • € 17,95
CIDI • Morris, Benny • Een staat, twee staten
ISBN 978-94-6153-138-4 • € 18,95
CIDI • Praag, Prof.H.M. van • Joden-haat en zions-haat. 
Een drama in vijf bedrijven 
ISBN 978-90-5911-795-2 • € 18.95
CIDI • Smelik, Karel A.D. • De Protocollen van de Wijzen 
van Zion
ISBN 978-90-5911-403-6 • € 17,95
CIDI • Soest, Aaldert van • Oorlog op afstand? De 
betrokkenheid van Iran bij de terreurbewegingen Hezbollah, 
Hamas en Palestijnse Islamitische Jihad
ISBN 978-90-5911-583-5 • € 12,95
CIDI • Hirschfeld, Hadassa • Vergelijken met de Holocaust 
ISBN 978-90-5911-787-7 • € 9,95
CIDI • Smelik, Klaas • Tussen hoop en catastrofe. Tikva of 
Nakba
ISBN 978-94-6153-408-8 • € 18,95
Claerbergen, Willemke van • Natuurlijk zingen
ISBN 978-90-5911-311-4 • € 18,95
Claerbergen, Willemke van • Kunst, de creatieve drijfveer
ISBN 978-94-6153-389-0 • € 17,95 
Cleland, John • Fanny Hill
ISBN 978-90-75323-191 • € 14,95
Clemen, Sam van • Konrad Adenauer. Een biografie
ISBN 978-90-5911-818-8 • € 22,95
Clemen, Sam van • Harry S. Truman. President van Amerika 
in bewogen tijden.
ISBN 978-94-6153-281-7 • € 24,95
Commers, Ronald • Overleeft de vrijmetselarij de 21ste eeuw
ISBN 978-90-5718-154-2 • € 21,95
Commers, Ronald • De moraalfilosofie van Vladimir 
Jankélevitch 
ISBN 978-90-5718-155-9 • € 17,95
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 • € 12,45
Cremer, C.C. • Kill Zone. Een Nederlandse security contractor 
in the War on Terror
ISBN 978-94-6153-206-0 • € 17,95
Crijnen, Ton / Herbers Ina • Een eigenzinnige NSB’er • Het 
bewogen leven van P.C. Callenfels, burgemeester van Vlissingen en 
Woerden
ISBN 978-90-5911-966-6 • € 19,95
Crum, Jan G. • Wat bewoog u? Gesprekken met mannen en 
vrouwen uit het verzet.
ISBN 978-90-5911-504-0 • € 22,95
Daeter, Ben • Componisten zijn ook mensen 
ISBN 978-94-6153-067-7 • € 17,95
Daeter, Ben • Hoogbegaafde kinderen Leonardo-onderwijs. 
Recht van het kind – uitdaging voor ons 
ISBN 978-94-6153-128-5 • € 19,95
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
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 
Panzerdivision 1939-1941
ISBN 978-94-6153-283-1 • € 14,95
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
ISBN 978-94-6153-464-4 • € 12,50 
Dumas, Vincent • Het rode leger wankelt
ISBN 978-94-6153-465-1 • € 12,50
Dumas, Vincent • Syrië en de hyena's van Damascus
ISBN 978-94-6153-487-3 • € 12,50
Dütting, Hans: zie ook London, Jack
Dütting, Hans • Hugo Claus De Reus van Vlaanderen
ISBN 978-90-5911-748-8 • € 24,95
Dütting, Hans • Profiel Harry Mulisch. Een bibliografische 
biografie
ISBN 978-90-5911-584-2 • € 19,95
Dütting, Hans • Harry Mulisch 1927-2010. Documentaire
ISBN 978-94-6153-027-1 • € 22,95
Dütting, Hans • Jack London. Piraat, minnaar, schrijver en 
genie
ISBN 978-94-6153-371-5 • € 24,95 
Dütting, Hans • Wijn, vrouwen en plezier
ISBN 978-90-5911-612-2 • € 17,95
Dütting, Hans • Droog nu je tranen, niets is verloren
ISBN 978-90-5911-955-0 • € 16,95
Dütting, Hans • Jan Wolkers. De Rubens van de literatuur

ISBN 978-90-5911-643-6 • € 22,95
Dütting, Hans • Jan Cremer 
ISBN 978-90-5911-886-7 • € 29.95
Dütting, Hans • Het rijk der dromen 
ISBN 978-90-5911-889-8 • € 19,95
Dütting, Hans • Het leven is te kort voor alles
ISBN 978-94-6153-041-7 • € 19,95
Dütting, Hans • Louter genot 
ISBN 978-90-5911-994-9 • € 18,95
Dütting, Hans • Cees Noteboom
ISBN 978-94-5911-732-7 • € 24,95
Dütting, Hans • Droom van een vlinder
ISBN 978 94-6153-005-9 • € 12,95
Dütting, Hans • Simon Vinkenoog dichter, schrijver en 
performer
ISBN 978-94-6153-316-6 • € 24,95
Duursma, Marno • Gevangen in onvoorwaardelijke liefde
ISBN 978-94-6153-410-1 • € 16,95
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 • € 18,95
Egmond, C. van • De Openbaring in de schoot van de Tao. 
Het denken is God. Het geheugen is zijn profeet.
ISBN 978-90-5911-690-0 • € 17,95
Elbracht, Bob • Argumenteren tegen de monarchie
ISBN 978-94-6153-080-6 • € 16,95
Ellens-Maat, Irma • Webmaskers
ISBN 978-90-5911-500-2 • € 14,95
Elst, Koenraad • Mahatma Gandhi 
ISBN 978-90-5911-735-8 • € 19,95
Elzen, Arthur van den • Koningsdrama in Mexico
ISBN 978-94-6153-053-0 • € 29,95
Endlich, Ben / Zee, Nanda van der Het Amsterdams 
Burgerweeshuys
ISBN 90-5911-019-6 • € 14,95
Endlich, Ben • Burger-Weeshuys 450 jaren
ISBN 978-90-5911-095-3 • € 36,95
Engelbertink, Ben • De Engelen van Jacobus
ISBN 978-90-5911-431-9 • € 22,95
Engelfriet, Bert • Abraham zien. Israël gezien door schrijvers 
in het westen
ISBN 978-90-5911-353-4 • € 22,95
Enk, P.L. van • De opstand kwam uit de bergen
ISBN 978-90-5911-059-5 • € 12,95
Ernst, Els • Het Gebeurt!
ISBN 978-90-5911-204-9 • € 16,95
Evers, Helga • Op weg naar Weight Watchers 
ISBN 978-94-6153-038-7 • € 12,95
Evers, Helga • 35 kilo in 35 minuten Milon maakt me een 
ander mens 
ISBN 978-94-6153-127-8 • € 18,95
Ewijk, Tom van • Maatschappij of haatschappij 
ISBN 978-90-5911-790-7 • € 14,95
Faas, Wim • Dansen met Bach
ISBN 978-94-6153-372-2 • € 18,95 
Faber K.P.H. • De eerste koningen van Nederland
ISBN 978-90-5911-323-7 • € 22,95
Fiers, Stefaan / Hecke, Steven van • De spelregels van de 
democratie
ISBN 97-890-5718-333-1 • € 27.95
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
ISBN 978-94-6153-331-9 • € 19,95 
Franssen, Marijke • Zonnige schaduw – MS in mijn leven
ISBN 978-90-5911-972-7 • € 15,95
Franssen, Yvonne • Talio
ISBN 978-94-6153-091-2 • € 18,95
Franssen, Yvonne • De genius
ISBN 978-94-6153-250-3 • € 18,95 
Friesland, Jan van • De Verschijning
ISBN 978-90-5911-328-2 • € 12,50
Friesland, Jan van • Einsteins god dobbelt niet Over het 
denken van Wim Rietdijk - In ons leven bestaat geen toeval
ISBN 978-94-6153-100-1 • € 18,95
Fuente, S.A. • Slaaf van je eigen gedachten
ISBN 978-94-6153-008-8 • €18,95
Funnekotter, Bart • Ace
ISBN 978-90-5911-351-0 • € 24,95
Gaaff, Aris • De financiering van de Eerste Wereldoorlog. 
Vier jaar vechten op krediet
ISBN 978-94-6153-212-1 • € 24,95
Galen, Jan van • Theun de Vries. Een schrijversleven
ISBN 978-90-5911-582-8 • € 29,95
Galen, Ruth E. van • Calmeyer. Dader of mensenredder
ISBN 978-90-5911-885-0 • € 18,95
Geffen, Wim van • De katten van Cahors



ISBN 978-90-5911-797-6 • € 12,95
Geffen, Wim van • 295 bizarre doden 
ISBN 978-90-5911-868-3 • € 9,95
Gelauff, Peter • De verzwegen geschiedenis van de familie 
Manríquez
ISBN 978-90-5911-332-9 • € 17,95
Geldof, Wim• Stockholm 1917, Camille Huysmans in de 
schaduw van titanen
ISBN 978-90-7318-510-4 • € 19,95 
Gelre, Henk van • Mijn herwaardering van waarden
ISBN 978-90-5911-112-7 • € 24,95
Gent, Tobias van • Jochem Hendriksz Swartenhondt (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 
Gieling, Wilco • Seyss-Inquart 
ISBN 978-90-5911-810-2 • €19.95
Giesen, Carin • Sonnevanck. Thuis in een openbaar lokaal
ISBN 978-90-5911-977-2 • € 18,95
Gilst, Aat van • Mei
ISBN 978-94-6153-099-8 • € 19,95
Gilst, Aat van • De gemanipuleerde Maria. De Mariadogma’s 
en wat eraan voorafging
ISBN 978-94-6153-104-9 • € 18,95
Gilst, Aat van • Van Sint Margriet tot Sint Katrien
ISBN 978-94-6153-216-9 • € 19,95 
Gilst, A. van / Kooger, H. • Engelen, heiligen, noodhelpers
ISBN 978-90-75323-825 • € 22,95
Gilst, A. van / Kooger, H. • Kruisen, relieken en wonderen
ISBN 978-90-5911-035-9 • € 19,95
Gilst, A. van/ Kooger, H. • Maria. Extase, bloed en tranen
ISBN 978-90-75323-276 • € 19,95
Gilst, A. van/ Kooger, H. • Wallen, muren en afscheidingen. 
Een bijzonder cultureel erfgoed
ISBN 978-90-5911-545-3 • € 22,95
Gilst, A. van • Wijze vrouwen en godinnen
ISBN 978-90-75323-986 • € 19,95
Gilst, A. van • De eeuwige ordening
ISBN 978-90-5911-398-5 • € 24,95
Gilst, A. van • Midzomer in Europa
ISBN 978-90-5911-473-9 • € 22,95
Gilst, A. van • Herman Wirth
ISBN 978-90-5911-305-3 • € 14,95
Gilst, A. van • Hitler als frontsoldaat
ISBN 978-90-5911-454-8 • € 14,95
Gilst, A. van • De sagen van de vrouwenbergen
ISBN 978-90-5911-636-8 • € 19,95
Gilst, A. van • Karel de Grote
ISBN 978-94-6153-702131-5 • € 24,95
Gilst, A. van • De weerwolf door de eeuwen heen
ISBN 978-90-5911-989-5 • € 19,95
Gilst, A. van • Misdadige pausen en hun handlangers
ISBN 978-94-6153-297-8 • € 24,95
Gilst, A. van • Darré
ISBN 978-94-6153-298-5 • € 18,95
Glaeser, Ernst • Jaargang 1902
ISBN 978-94-6153-431-6 • € 19.95
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
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
ISBN 978-90-5911-883-6 • € 22,95
Grieken, Harry J. van • Over leven in de melk 1970-2013 
ISBN 978-94-6153-288-6 • € 24,95
Groot, Anneke • Post van spekkoek

ISBN 978-94-6153-143-8 • € 17,95
Groot, Bas de • Van Duitse Bocht tot Scapa Flow. De oorlog 
ter zee 1914-1918
ISBN 978-94-6153-126-1 • € 29,95
Gussenhoven, Renee • Vandaag geen koud water
ISBN 978-90-5911-982-6 • € 19,95
Haan, Frans de • Jean-Paul Sartre
ISBN 978-90-5911-344-2 • € 14,95
Haar, Edwin van de • Bemind maar Onbekend
ISBN 978-94-6153-014-1 • € 17,95
Haar, Marie-Thérèse ter • Ruslands Erfdeel
ISBN 978-90-5911-666-5 • € 17,95
Haar, Marie-Thérèse ter • Rusland in de 21e eeuw
ISBN 978-94-6153-029-5 • € 16,95
Haar, Otto van der • Ulrike Meinhof
ISBN 978-90-5911-843-0 • € 18,95
Haasjes, Janet • String
ISBN 978-90-5911-462-3 • € 16,95
Haasjes, Janet • Hoge hakken op perron 7
ISBN 978-90-5911-245-2 • € 16,95
Hagen, Jaap • Nietzsches weerklank in nazi-Duitsland
ISBN 978-90-5911-337-4 • € 28,50
Haezendonck, Yvette / Karel Bruggemans • Essentiële 
elementen van chemie
ISBN 978-90-5718-269-3 • € 24,95
Hakkert, Adriaan • Wel vergeven niet vergeten. Nederland in 
de Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-146-2 • € 27,95
Hamersveld, Marcel van / Klinkhamer, Michiel • 
Messianisme zonder mededogen.
ISBN 978-90-75323-320 • € 14,95
Hammink, Rob • Jodoh. Het zicht op liefde
ISBN 978-90-5911-620-7 • € 16,95
Hanneman, Marc / Sjoerd Keulen / Ronald Kroeze • 
Vals plat in de Oeral. Een zoektocht naar de oostgrens van 
Europa 
ISBN 978-90-5911-785-3 • € 22,95
Harinck, George / Niemeijer, Michiel (red) • ‘Altijd de 
moeite waard’. Opstellen van G.J. Schutte
ISBN 978-905911-157-8 • € 24,95
Hartdorff, Gerhard • Martin Bril, leven en schrijven alsof het 
je overkomt 
ISBN 978-90-5911-942-0 • € 17,95
Harten, Jaap • Verzameld werk 
ISBN 978-94-6153-009-7 • € 39,95
Hartman, Roland • Een andere kijk op de wereld en onszelf 
ISBN 978-90-5911-183-7 • € 17,95
Hartmans, Rob • Vaarwel dan! Intellectuelen en hun illusies
ISBN 978-90-75323-696 • € 19,95
Hartmans, Rob • Lang leve de Linkse Kerk en andere essays 
over politieke hersenschimmen, misverstanden en illusies
ISBN 978-90-5911-939-0 • € 18,95
Hartmans, Rob • Grondsop en verwarring. Intellectuelen en 
hun illusiies
ISBN 978-94-6153-366-1 • € 19,95 
Hayen, Guido • God, geloof, geweld. Vrede op aarde voor de 
mensen van Goede Wil?
ISBN 978-90-5911-505-7 • € 19,95
Hayward, James • Mythen en legenden van de Eerste 
Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-266-7 • € 22,95
Hayze, Jan de la • De strijd om het zwarte goud
ISBN 978-90-5911-559-0 • € 19,95
Hazekamp, Frans C. • Het laatste grote gevecht . De grote 
guerilla aanval op Solo.  7 -10 augustus 1949
ISBN 978-94-6153-026-4 • € 18,95
Heeffer, Wil • Made in Havana • 
ISBN 978-94-6153-042-4 • € 18,95
Heeffer, Wil • Tot elkaar veroordeeld • 
ISBN 978-90-5911-970-3 • € 19,95
Heeresma jr, Heere • De held van Srebrenica • roman
ISBN 978-90-5911-262-9 • € 19,95
Heeresma jr, Heere • Een echte jood als ik • roman
ISBN 978-90-5911541-5 • € 17,95
Heesen, Hans / Jansen, Harry/ Schilders, Ed • Behoudens 
deze steen
ISBN 978-90-5911-086-1 • € 19,95
Heide, Nadja van der • Luchtbedverhalen
ISBN 978-94-6153-363-0 • € 15,95 
Heijden, Chris van der • Monnik zonder God
ISBN 978-90-5911-066-3 • € 12,95
Heijden, Hein-Anton van der • De zomer van Godard
ISBN 978-90-5911-934-5 • € 18,95
Heijden, Hein-Anton van der • Winterkwartet
ISBN 978-94-6153-287-9 € 18,95
Heijnen, Hein • Rokade 
ISBN 978-94-5361-311-1 € 17,95
Heijnsdijk, Denice en Jan • Knielen in de klei 
ISBN 978 -90 -5911-764-8 • € 19,95
Heijnsdijk, Jan • Polderkolder 
ISBN 978 -94 -6153-024-0 • € 17,95
Heine, Frank • Hemelzangen 
ISBN 978-94-6153-467-5 • € 19,95
Heiningen, Anne van • De Juffrouw Dina, mijn moeder
ISBN 978-94-6153-169-8• € 18,95
Hellinga, Gerben • De Thebaanse Kalender. Een vergeten 
kosmische ordening uit de oudheid – bewerkt voor hedendaagse 
mensen
ISBN 978-94-6153-105-6 • € 27,95
Hellinga, Gerben Graddesz • De weg naar Suckersville

ISBN 978-90-5911-988-8 • € 18,95
Hellinga, Gerben Graddesz • Goudkoorts
ISBN 978-94-6153-460-6 • € 18,95
Hemelrijk, Pamela • Niemands knecht. Pamfletten uit het 
hemelrijk 1993-2002 (2e druk)
ISBN 978-90-5911-949-9 • € 18,95
Hemelrijk, Pamela • Het Rattengif-schandaal
ISBN 978-90-5911-367-1 • € 14,95
Hendriks, Tommie • Rouw en razernij om Caesar. De wraak 
van het volk voor een politieke moord zonder weerga
ISBN 978-90-5911-295-7 • € 16,95
Herman, Margreet • Verhaal halen
ISBN 978-90-5911-384-8 • € 22,95
Herman, Margreet / Jeroen de Valk • Hot Mail
ISBN 978-90-5911-613-9 • € 16,95
Hermensen, Sanne • Wildzang en eeuwige heimwee
ISBN 978-90-5911-882-9 • € 16,95
Hernandez, Marcial • Geert Wilders ontmaskerd
ISBN 978-94-6153-266-4 • € 16,95
Hertog, Peter den • Adolf Hitler ontmaskerd
ISBN 978-94-6153-224-4 • € 19,95
Hertog, Peter den • De Baron
ISBN 978-94-6153-422-4 • € 14.95
Hesemann, Michael • Hitlers religie
ISBN 978-90-5911-331-2 • € 26,95
Hesse, Hermann • Boccaccio. De dichter van Decamerone
ISBN 978-94-6153-049-3 • € 14,95
Hesse, Hermann • De kunst van het ouder worden (2e druk)
ISBN 978-90-5911-933-8 • € 16,95
Hesse, Hermann • De terugkeer van Zarathoestra
ISBN 978-90-5911-044-1 • € 12,95
Hesse, Hermann • Franciscus van Assisi
ISBN 978-94-6153-144-5 • € 16,95
Hesse, Hermann • Kleine literatuurgeschiedenis
ISBN 978-90-5911-068-7 • € 22,95
Hesse, Hermann • De mooiste verhalen
ISBN 978-90-5911-190-5 • € 24,95
Hesse, Hermann • Het geluk van de liefde
ISBN 978-90-5911-141-7 • € 14,95
Hesse, Hermann • Mijn politieke geweten. Een keuze uit de 
politieke geschriften 1914-1962
ISBN 978-90-5911-515-6 • € 22,95
Hesse, Hermann • Over literatuur
ISBN 978-90-5911-591-0 • € 22,95
Hesse, Hermann • Het is je plicht mens te worden Brieven 
van Herman Hesse vertaald door Alfred Krans
ISBN 978-94-6153-439-2 • € 19,95
Heus, Hanna de • Dier voor ons plezier 
ISBN 978-90-5911-760-0 • € 16,95
Heuvel, Aad van den • Dit was Brandpunt, goedenavond
ISBN 978-90-5911-482-1 • € 19,95
Heuvel, M. van den / Verkijk, D. • Schuld en boete
ISBN 90-75323-44-1 • € 14,95
Heuvel, M. van den • Geschonden Ringen. 
Commercialisering en corruptie in de Olympische wereld
ISBN 90-5911-041-2 • € 12,45
Heuvel, M. van den • Schaakmat in Kalmukkië
ISBN 90-75323-87-5 • € 12,45
Hiddema, Bert • De nieuwe tijd
ISBN 978-90-5911-389-3 • € 12,95
Hiddema, Bert • Je t’aime. De blues in Vilnius
ISBN 978-90-5911-111-0 • € 17,95
Hirschfeld, Hadassa • Kernpunten van het Israelisch-
Palestijns conflict z.o. CIDI informatiereeks
Hoeing, Oscar • Black Pearl
ISBN 978-94-6153-463-7 • € 17,95
Hoets, Pieter J. • Buitengaats! Met een Engelandvaarder de 
wereld in
ISBN 978-90-5911-163-9 • € 19,95
Van ‘t Hof, Melanie • De afgekeurde lever
ISBN 978-94-6153-222-0 • € 18,95
Hoffschulte, Ben • Het Abrahamitisch manifest. Verslag van 
een filosofisch sabbatjaar
ISBN 978-90-5911-312-1 • € 24,95
Hoff, Ruud • Arafat
ISBN 978-90-5911-101-1 • € 14,95
Hofland, Marit • Volmaakt
ISBN 978-90-5911-981-9 • € 16,95
Hofman, Henk • Verlicht of verblind?
ISBN 978-90-5911-714-3 • € 27,95
Hofman, Henk • Het bittere conflict. Over Schepping en 
evolutie in het jaar van Darwin en Calvijn
ISBN 978-90-5911-855-3 • € 17,95
Hofman, Jaap • De collaborateur
ISBN 978 -90 -5911-433-3• € 22,95
Hoeing, Oscar • Black Pearl
ISBN 978-94-6153-463-7 • € 17,95
Hoksbergen, René • Kinderen die niet konden blijven.Zestig 
jaar adoptie in beeld
ISBN 978-94-6153-025-7 • € 29,95
Hoksbergen, René • Vertraagde start
ISBN 978-90-5911-224-7 • € 19,50
Holman, Theodor • Een kleine jongen in het groot
ISBN 90-5911-444-2 • € 19,95
Holslag, Anthonie • In het gesteente van Ararat
ISBN 978-90-5911-794-5 • € 19.95
Hommes, Marlène • De bestemde tijd
ISBN 978-94-6153-086-8 • € 17,95
Hommes, Marlène • Cirkels in het Zand
ISBN 978-94-6153-247-3 • € 18,95



Hommes, Mirjam • Feiten, fabels en fantasie
ISBN 978-90-5911-589-7 • € 19,95
Hommes, Mirjam • Europa. Een biografie 
ISBN 978-90-5911-786-0 • € 19,95 
Horneman, Gerard • De Nederlandse onderzeedienst in de 
Tweede Wereldoorlog 
ISBN 978-90-5911-957-4 • € 159,95
Horst, Henk van der/ Brusse, Kees • Herinneringen, Een 
ovatie aan het leven
ISBN 978 -90-5911-443-2 • € 19,95
Horst, Pieter van der • De mythe van het joodse 
kannibalisme. zie: 
CIDI –Informatiereeks
Horst, Pieter van der • Tussen haat en bewondering. Grieken, 
Romeinen en het jodendom
ISBN 978-90-5911-808-9 • € 19.95
Houdt, Koos van • Opstellen rond de grondwet voor Europa
ISBN 978-90-5911-182-0 • € 14,95
Hout, Antoon • Kind van de oorlog 
ISBN 978-90-5911-817-1• € 17,95
Hout, Antoon • Warmtedeeltjes Nieuwe inzichten in de 
natuurfilosofie 
ISBN 978-90-5911-975-8• € 12,95
Houten, Boudewijn van • Mijn auto’s. Een autobiografie
ISBN 978-90-5911-186-8 • € 15,-
Houten, Boudewijn van • Onze hoogmoed
ISBN 978-90-5911-053-3 • € 19,95
Houten, Boudewijn van • Heel de intellectueel
ISBN 978-90-5911-130-1 • € 22,95
Houten, Boudewijn van • Een lichtzinnig leven
ISBN 978-90-5911-675-7 • € 18,95
Houten, Boudewijn van • Een andere wereld
ISBN 978-90-5911-931-4• € 14,95
Houten, Ledjaar van • De spiegel en het raadsel
ISBN 978-90-5911-284-1 • € 17,95
Houten, Marc van • De spruiten van Johannes
ISBN 978-94-6153-349-4 • € 24,95 
Houter, Jan • z.o. Doedens, Anne 
Hove, Melanie van der • De afgekeurde lever. Zoektocht naar 
overleving
ISBN 978-94-6153-222-0 • € 18,95
Howarth, David • De sledebrigade
ISBN 978-90-5911-438-8 • € 18,95
Hubert, K. e.a. • Wim van Est. Zijn hart stond stil
ISBN 978-90-5911-009-0 • € 19,95
Huberts, Willem • Er was altijd ruzie
ISBN 978-94-6153-310-4 € 22,95
Huisman, J.S. P. • Een gewone jongen in het verzet
ISBN 978-90-5911-590-3 • € 12,95
Hulsing, Martin • Globalizeuren voor beginners
ISBN 978-90-5911-478-4 • € 14,95
Huijser, Wim • 50 maal lezer
ISBN 978-90-5911-940-6 • € 15,95
Huijser, Wim • Het Engeland van C. Buddingh
ISBN 978-90-5911-381-7 • € 16,95
Huijser, Wim • Net zo links als Willem van Hanegem
ISBN 978-90-5911-483-8 • € 17,95
Huijser, Wim • Kingdom of books
ISBN 978-90-5911-415-9 • € 17,95
Huijser, Wim • Zwerver in de wereld van het denken. De 
verborgen kunst van Arnold Molenaar
ISBN 978-90-5911-522-4 • € 18,95
Huijser, Wim / Roos, Peter de • Raban! Raban! Raban! De 
blauwbilgorgel met pensioen
ISBN 978-90-5911-581-1 • € 18,95
Huijser, Wim • ‘Dordt, wat zal ik er van zeggen’
ISBN 978-90-5911-625-2 • € 18,95
Huijser, Wim • Zoek de zonzijde. Als je je vader verliest
ISBN 978-90-5911-669-6 • € 12,95
Huijser, Wim/ Pierik, Perry • Britain I
ISBN 978-90-5911-718-1 • € 19,95
Huijser, Wim/ Pierik, Perry • Britain II
ISBN 978-90-5911-944-4 • € 19,95
Huijser, Wim • In breekbaar evenwicht. De Hoge Veluwe in 
75 impressies 
ISBN 978-90-5911-822-5 • € 17,95
Huizinga, Johan • In de schaduw van morgen
ISBN 978-90-5911-151-6 • € 19,95
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 
herkenning tot erkenning. 
ISBN 978-94-6153-181-0• € 34,95
Iongh, Hanno de • Europese koninklijke bastaarden
ISBN 978-90-5911-056-4 • € 12,95
Iongh, Hanno de • Maxima 
ISBN 978-90-5911-177-6 • € 12,95
Iongh, Hanno de • Oranjebastaarden
ISBN 978-90-75323-955 • € 14,95
Iongh, Hanno de • De bastaarden van Koning Gorilla en 
hun nakomelingen
ISBN 978-90-5911-105-9 • € 16,95
Iongh, Hanno de • Koning Willem III en zijn bastaarden. 
Het beest der beesten
ISBN 978-94-6153-221-3 • € 21,95
Ipema, Jan • In dienst van Leviathan. Ernst Jünger tijd en werk 

1895-1932
ISBN 978-90-75323-214 • € 22,95
Ipema, Jan • Ernst Jünger. Tegen de stroom
ISBN 978-90-75323-474 • € 22,95
Izeboud, Paul • God slaapt
ISBN 978-90-5911-313-8 • € 17,95
Jacobs, Luise • De gaskamer van Schloss Hartheim. Op 
zondag gesloten
ISBN 978-94-6153-071-4 • € 18,95
Jacobson, Chris / Luc Goeteyn • In het oog van de storm 
4de druk
ISBN 978-90-5718-144-3 • € 24,95 
Jagtenberg, Ing. W. • Ik beschuldig. Vijftien jaar discussie over 
ons Ministerie van Defensie over haar boek Mei 1940. De strijd 
op Nederlands grondgebied. 
ISBN 978-90-5911-909-3 • € 19,95
Jansen, Hanna • Mijn land van duizend heuvels.
ISBN 978-90-5911-466-1 • € 19,95
Janssen, Maria • De hongerwinter van Cornelia Johanna
ISBN 978-90-5911-960-4 • € 18,95
Jenny, Zoë • Leven in een ogenblik
ISBN 978-90-5911-361-9 • € 16,95
Jeronimoon, J. • Het nieuwe leren van de keizer 
ISBN 978-90-5911-737-2 • € 18,95
Jeronimoom, J. • Leraren doen het niet voor geld
ISBN 978-90-5911-888-1 • € 15,95
Jilleba, Wim • Buitenlander in vijandig land. Een Dordtse 
jongen tewerkgesteld in Nazi-Duitsland
ISBN 978-90-5911-574-3 • € 22,95
Jilleba, Wim • Het kan zo weer gebeuren
ISBN 978-90-5911-993-2 • € 16,95
Jilleba, Wim • De Contra-Inlichtingendienst tijdens de 
Koude Oorlog
ISBN 978-90-5911-956-7 • € 18,95
Joekes, D.W. • Door het oog van de naald. De Japanse 
bezetting van Nederlands Indië
ISBN 978-94-6153-081-3 • € 18,95
Johanszn, Frederik • Van het geloof in een drie-enig god 
terug naar de aanbidding van de enige Elohïm
ISBN 978-94-5361-293-0 • € 17,95
Jong, Julia de • Onbegrepen en onvruchtbaar
ISBN 978-90-5911-661-0 • € 17,95
Jong, Klaas de • Hoe de oorlog is verdwenen
ISBN 978-90-5911-597-2 • € 12,95
Jong, Martien J.G. de • Duivels plezier en satanisch medelijden. 
Het rancuneuze schrijven van W.F. Hermans
ISBN 978-90-5911-123-3 • € 12,95
Jong, Martien J.G. de • Tussen everzwijn en Fidel Castro. 
Het ik en nu van Hugo Claus
ISBN 978-90-5911-275-9 • € 14,95
Jong, Martien J.G. de • Van Merijntje Gijzen tot voorbij 
Hitler en Mussolini
ISBN 978-90-5911-586-6 • € 14,95
Jong, Martien J.G. de • Het licht van feestverstoorders
ISBN 978-90-5911-601-6 • € 16,95
Jong, Martien J.G. de • Brand van Mars en Vuur van Venus 
Geloven in gedichten deel 1
ISBN 978-90-5911-905-5 • € 18,95
Jong, Martien J.G. de • Luister, jij die dit leest Geloven in 
gedichten deel 2
ISBN 978-90-5911-907-9 18,95
Jong, Martien J.G. de • Zuster van stromend weemoed 
Geloven in gedichten deel 3
ISBN 978-90-5911-904-8 • € 18,95
Jong, Martien J.G. de • Toen de volle waarheid ons 
verscheen. Geloven in gedichten deel 4
ISBN 978-90-5911-903-1 • € 18,95
Jong, Martien J.G. de • De kosmos van de poëzie. Geloven in 
gedichten deel 5
ISBN 978-94-6153-172-8 • € 18,95
Jong, Martien J.G de • Bevrijding van Steenbergen
ISBN 978-90-5911-5965 • € 16,95 
Jong, Martien J.G. de • De horizont en de blauwe hemel 
ISBN 978-90-5911-6009 • € 14,95
Jong, Martien J.G. de • Verborgen camera. Verzamelde 
gedichten
ISBN 978-94-6153-1063 • € 19,95
Jong, Martien J.G. de • Zonder antwoord
ISBN 978-94-6153-405-7 • € 16,95 
Jong, Mels de • Paul Léautaud in Parijs 
ISBN 90-5911-308-X • € 16,95
Jong, Mels de • ‘Ik heb overal spijt van’. Paul Léautaud 
biografie
ISBN 978-90-5911-552-1 • € 22,95
Jongebreur, Paul (red.) • August Chanson. Mijn gezondheid is 
nog steeds goed. Brieven uit de Eerste Wereldoorlog 
ISBN 978-90-5911-8584 • € 22,95
Junge, Annabel • Girlpower in de Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-94-6153-397-5 • € 12,95
Junge, Annabel • Beschuldigd Vrouwen in dienst van Hitler
ISBN 978-94-6153-473-6 • € € 12,50 
Jünger, Ernst • Op de marmerklippen
ISBN 978-94-6153-116-2 • € 17,95
Jünger, Ernst • De arbeider 
ISBN 978-90-5911-776-1 • € 39,95
Jurgens, Henk • De culturele revolutie in Wenen
ISBN 90-75323-993 • € 19,95
Jurgens, Henk • Kind van verzet
ISBN 90-5911-027-7 • € 19,95
Jurgens, Henk • Vluchten via het Vaticaan. Waarom paus 

Pius XII niet zalig verklaard wordt
ISBN 978-90-5911-674-0 • € 19,95
Jurgens, Henk • Amerikaanse bedrijven, Nederlandse 
kornuiten en Hitlers oorlog
ISBN 978-90-5911-775-4 • € 19,95
Kalmann, Channa • Mijn God, waarom hebt Gij ons niet 
verlaten. Humor in de internationale Holocaustliteratuur
ISBN 978-94-6153-264-0 • € 19,95
Kamp, Rende van de • Onder vreemde vlag (2e druk)
ISBN 978-90-5911-274-2 • € 19,95
Kamp, Rende van de • Soldaat voor een ander Deel I
ISBN 978-90-5911-844-7 • € 19,95
Kamp, Rende van de • Soldaat voor een ander Deel II
ISBN 978-90-5911-874-4 • € 19,95
Kapenga, Siard Willem • De vorst als spiegel Een theorie van 
de monarchie voor de XXIste eeuw
ISBN 978-94-6153-432-3 • € 14.95
Kars, Theo • De hond als mens
ISBN 978-90-5911-605-4 • € 14,95
Karsten, Frank z.o. Beckman, Karel
Kassenberg, Klaske • Dat moet ik Marten Toonder vertellen
ISBN 978-94-6153-076-9 • € 16,95
Kautsky, Karl • Hoe de oorlog ontstond
ISBN 978-90-75323-481 • € 9,95
Keizer, Nanning G. • De heldendood tegen de Belgen
ISBN 978-90-5911-144-8 • € 17,95
Kellner, G.J.M. • De militaire operaties van de Tweede 
Wereldoorlog. Van Anzio tot Zitadelle.
ISBN 978-90-5911-497-5 • € 29,95
Keulenaer, Paul de • Vergeten oorlogskinderen
ISBN 978-90-5487-992-3 • € 21,95
Keuning, Nico • De laatste reis. De deense jaren van Céline in 
ballingschap. 1945 - 1951
ISBN 978-94-6153-062-2 • € 16,95
Keuning, Nico • Het land van verlangen. Levensverhalen van 
allochtone HBO-studenten
ISBN 978-94-6153-129-2 • € 17,95
Keuning, Nico • Het heilige vuur. Olympische dromen en 
daden
ISBN 978-94-6153-208-4 • € 17,95
Keuning, Nico • Het verloren huis
ISBN 978-90-7411-300-7 • € 14,95
Keyserling, Eduard von • Branding
ISBN 978-94-6153-050-9 • € 18,95
Kiewik, Els • De toekomst heeft een lang verleden Biografie 
van twee Hilversumse dwangarbeiders 1944/45 in Nazi-
Duitsland
ISBN 978-94-6153-136-0 • € 19,95
Kikkert, J.G. • De zeven levens van ‘The Cat’. Een halve eeuw 
contraspionage in oorlogs-en vredestijd
ISBN 978-94-6153-195-7 • € 18,95
Kikkert, J.G. • Oranjebitter Oranjeboven
ISBN 978-90-5911-002-1 • € 24,95
Kikkert, J.G. • Willem II. De misstappen van een koning
ISBN 978-90-5911-091-5 • € 22,95
Kikkert J.G. • De prins in Londen. Bernhard 1940-1945
ISBN 978-90-5911-219-3 • € 18,95
Kikkert, J.G. • Prins Bernhard. Een leven als een prins
ISBN 978-90-5911-468-5 • € 24,95
Kikkert, J.G. • Honderd vaderlandse helden
ISBN 978-90-5911-200-1 • € 24,95
Kikkert, J.G. • Crisis op Soestdijk. Nederland als 
bananenmonarchie
ISBN 978-90-5911-372-5 • € 17,95
Kikkert, J.G. • Geheimen van de Oranjes. Minder bekende 
episoden uit de geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau: Deel 1
ISBN 978-90-5911-233-9 • € 16,95
Kikkert, J.G. • Geheimen van de Oranjes. Minder bekende 
episoden uit de geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau: Deel 2
ISBN 978-90-5911-363-3 • € 16,95
Kikkert, J.G. • Geheimen van de Oranjes. Minder bekende 
episoden uit de geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau: Deel 3
ISBN 978-90-5911-345-9 • €16,95
Kikkert, J.G. • Geheimen van de Oranjes. Minder bekende 
episoden uit de geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau: Deel 4
ISBN 978-90-5911-639-9 • € 16,95
Kikkert, J.G. • Geheimen van de Oranjes. Minder bekende 
episoden uit de geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau: Deel 5
ISBN 978-90-5911-640-5 • € 16,95
Kikkert, J.G. • Geheimen van de Oranjes. Minder bekende 
episoden uit de geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau: Deel 6
ISBN 978-90-5911-212-4 • € 16,95
Kikkert, J.G. • Willem van Oranje
ISBN 978-90-5911-234-6 • € 17,95
Kikkert, J.G. • Lodewijk Napoleon
ISBN 978-90-5911-134-9 • € 16,95
Kikkert, J.G. • Michiel Adriaensz. de Ruyter.
ISBN 978-90-5911-529-9 • € 16,95
Kikkert, J.G. • Willem-Alexander. Prins van Oranje
ISBN 978-90-5911-550-7 • € 17,95
Kikkert, J.G. • Maurits van Nassau 
ISBN 978-90-5911-731-0 • € 18,95
Kikkert, J.G • De eeuw van Juliana
ISBN 978-90-5911-871-3 • € 19,95
Kikkert, J.G • Drie Oranje Koningen Willem I, Willem II en 
Willem III
ISBN 978-90-5911-910-9 • € 19,95
Kikkert, J.G. • Frederik Hendrik
ISBN 978-90-5911-963-5 • € 18,95
Kikkert J.G. • De val van de republiek



ISBN 978-94-6153-017-2 • € 18,95
Kip, Gerbrand • De droomtijd van de groene godin. Keltische 
roman
ISBN 978-90-75323-085 • € 19,95
Kip, 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
Kleijwegt, Arie • Brieven aan Daan Maltha 1943-1944
ISBN 978-90-75323-290 • € 12,95
Kleinjan, Kees • De spiegeltjes van de caleidoscoop. Roman
ISBN 978-90-5911-833-1 • € 17,95
Klencke, Peter • Hollandia Blues
ISBN 978-94-6153-141-4 • € 17,95
Knap, Hans • Ilja G. Ehrenburg
ISBN 978-90-5911-539-2 • € 24,95
Knecht, Marianne • De lijfeigenen
ISBN 978-90-5911-558-3 • € 17,95
Knecht, Marianne • 
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, Ton • Overleven op reis 
ISBN 978-94-6153-032-5 • € 18.95
Kohn, Linda / Leeman, Merel • Cross over Literature
ISBN 978-90-5911-526-2 • € 18,95
Kolthoff, Kees • Veilige afstand 
ISBN 978-90-5911-979-6 • € 18.95
Koning, Jan de • Bestaat God? 
ISBN 978-90-5911-804-1 • € 10.95
Koning, Jan de • Darwin of Bijbel.Weten of geloven 
ISBN 978-90-5911-861-4 • € 17,95
Koning, Jan de • De aarde wordt te klein
ISBN 978-90-5911-252-0 • € 19,95
Koning, Tannetje • Voer voor carnivoren
ISBN 978-90-5911-354-1 • € 14,95
Kooger, Hans • Ingmar Bergman
ISBN 978-90-5911-703-7 • € 19,95
Kooger, Hans / Gilst, Aat van • Utopia-Paradijs
ISBN 978-90-5911-388-6 • € 16,95
Kooger, Hans • Thuisreiziger Korte verhalen
ISBN 978-90-5911-894-2 • € 16,95
Kooger, Hans • Onderaards cultuurgoed Transport, 
architectuur en toerisme 
ISBN 978-90-5911-895-9 • € 24,95
Kooger, Hans • Passagiers. Verhalenbundel 
ISBN 978-94-6153-202-2 • € 17,95
Kooger, Hans • Passages
ISBN 978-94-6153-383-8• € 17,95 
Kool, Leo • De verdwijning van Barbara Bruns
ISBN 90-75323-37-9 • € 12,45
Kool, Leo • De ondergang van Albert Anker
ISBN 978-90-75323-702 • € 12,45
Korse, Piet • Het gezin van Pa en Moe Mees. Een vogelroman
ISBN 978-94-6153-254-1• € 17,95
Kortenaar, Marnix ten • Op weg naar het licht
ISBN 978-90-75323-504 • € 14,95
Kortenoeven, Wim • De kern van de zaak 
ISBN 978-90-5911-349-7 • € 27,95
Kortenoeven, Wim • Hamas. zie: CIDI-Informatiereeks
Kortenoeven, Wim • Mohammed Amin el Hoesseini. Hitlers 
Palestijnse bondgenoot
ISBN 978-90-5911-707-5 • € 18,95
Korthals Altes, A • Luchtgevaar
ISBN 978-94-6153-188-9 • € 24,95
Kostwinder, Jan • Het bezinksel van de waarheid
ISBN 978-90-7411-324-3 € 17,50 
Korver, Henny • Marion en Romy. Moord en ontknoping, het 
complete verhaal 
ISBN 978-90-5911-543-9 • € 19,95
Kostwinder, Jan • Bezinksel van de waarheid 
ISBN 978-90-7411-324-3 • € 17,50 
Kraaijestein, Martin / Schulten, Paul • Wankel evenwicht. 
Neutraal Nederland en de Eerste Wereldoorlog 
ISBN 978-90-5911-540-8 • € 24,95
Kraaijestein, Martin / Schulten, Paul • Het epos van 
Gallipoli 
ISBN 978-90-5911-758-7 • € 22,95
Krans, Alfred • Hermann Hesse. Een biografie in essays
ISBN 978-94-6153-036-3 • € 24,95
Krans, Alfred • Walther Rathenau
ISBN 978-90-5911-700-6 • € 17,95
Krijbolder, Wouter • Een parijse oktoberdag
ISBN 978-94-6153-242-8 • € 18,95
Kroeze, Ronald / Marc Hanneman / Sjoerd Keulen • Vals 
plat in de Oeral. Een zoektocht naar de oostgrens van Europa 
ISBN 978-90-5911-785-3 • € 22,95
Krol, Gerrit • Verplaatste personen
ISBN 978-94-6153-092-9 • € 19.75

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
Kruif, H. de • Dagboek van broeder Wouter Jacobsz, 1572-
1579. Het beleg van Amsterdam en de nasleep
ISBN 978-90-5911-725-9 • € 19,95
Kruft, Anton • Kanttekeningen bij de Eerste Wereldoorlog
ISBN 978-94-6153-185-5 • € 18,95
Kruft, Anton • Van Continentaal Conflict naar Eerste 
Wereldoorlog
ISBN 978-94-6153-352-4 • € 24,95 
Kruit, Peter • Een mythe aan scherven. Een onderzoek 
naar de tactische gevechtsomstandigheden van mei ‘40 op het 
Nederlandse strijdtoneel
ISBN 978-90-5911-681-8 • € 19,95
Kuitert • Contra Kuitert
ISBN 978-90-5911-326-8 • € 14,95
Kuiper, Harry • Franz Ferdinand. Een pacifist, leven en dood
ISBN 978-94-6153-044-8 • € 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 978-90-75323-382 • € 27,95
Kuyper, Abraham • Het calvinisme
ISBN 978-90-5911-045-8 • € 19,95
Kuypers, Jeroen • Hitler verovert Parijs 
ISBN 978-90-5911-458-6 • € 12,95
Laag, Saskia ter • Niet meer stil
ISBN 978-94-6153-394-4 • € 19,95 
Lak, Martijn • Geen boompje is meer heel. De slag om 
Overloon, sept-okt 1944.
ISBN 978-90-5911-514-9 • € 12,95
Lambrechts, Hans • De staat van tolerantie. Nederlandse 
tolerantie in een nieuwe eeuw
ISBN 978-90-5911-569-9 • € 19,95
Lanfers, Dorrit • De Reis naar diepere Waarheden
ISBN 978-94-6153-130-8 • € 18,95
Langeveld, Ruud • Etude voor Ilona. Een weg naar inzicht 
voorbij het leven.
ISBN 978-90-5911-223-0 • € 14,95
Leeflang, Thomas • Cinema Nostalgia
ISBN 978-94-6153-173-5 • € 19,95
Leeflang, Thomas • Bestaan is bekeken worden
ISBN 978-90-5911-399-2 • € 19,-
Leeflang, Thomas • Black Hollywood
ISBN 978-90-5911-486-9 • € 14,95
Leeflang, Thomas • Gevallen voor de Führer
ISBN 978-90-5911-258-2 • € 16,95
Leeflang, Thomas • Jan Luykenstraat 2
ISBN 978-90-5911-139-7 • € 12,-
Leeflang, Thomas • Verfilmde strips & Verstripte films
ISBN 978-90-5911-479-1 • € 16,95
Leeflang, Thomas • Vrolijke wetenschap
ISBN 978-90-5911-161-5 • € 16,95
Leeflang, Thomas • Leni Riefenstahl. De macht van het beeld. 
De onmacht van het woord
ISBN 978-90-5911-283-4 • € 19,95
Leeflang, Thomas • Play movie. De bewogen geschiedenis van 
het bewegende beeld
ISBN 978-90-5911-325-1 • € 11,95 
Leeflang, Thomas • Spookfeesten. De Rijkspartijdagen van de 
NSDAP in Neurenberg.
ISBN 978-90-5911-501-9 • € 18,95
Leeflang, Thomas • Verboden voor Joden. De Bioscoop in de 
Oorlog
ISBN 978-90-5911-842-3 • € 19,95
Leeflang, Thomas • Verstomde films. Verdwenen Amsterdamse 
bioscopen
ISBN 978-90-5911-679-5 • € 18,95
Leeflang, Thomas • Black face – White Jew. Een kortstondige 
historische romance
ISBN 978-90-5911-926-0 • € 15,95
Leeflang, Thomas • Willem Vogt. Commandant van Houtrust
ISBN 978-94-6153-007-3 • € 21,95
Leeflang, Thomas • Kijk! Luister! Film en radio in NL onder 
Duitse dictatuur
ISBN 978-94-6153-337-1 • € 27,95 
Leerdam, Evert van • Spiegelschrift 
ISBN 978-94-6153-307-4 • € 19,95
Leeuw, J.W • Gevallen voor Nederland. 
ISBN 978-94-6153-068-4 • € 44,95
Leeuw, Kees de m.m.v. Erna Kok en Charlotte Sienema • 
Een nuchtere romanticus. Leven en werk van Ivans, Jakob van 
Schevickhaven 1866-1935
ISBN 978-90-5911-168-4 • € 24,-
Leibovici, Solange • Zonsondergang over Slotervaart
ISBN 978-90-75323-221 • € 12,45
Leibovici, Solange • Spelen dat je dood bent
ISBN 90-75323-51-4 • € 16,95
Lemm, Robert • Miguel de Unamuno. De ziel van Spanje. 
Kerngedachten en uitspraken
ISBN 978-94-6153-178-0 • € 22,95
Lemm, Robert • Geschiedenis van Spanje
ISBN 978-90-5911-585-9 • € 24,95

Lemm, Robert • De kruisgang van het christendom
ISBN 978-90-75323-795 • € 14,95
Lemm, Robert • De vloekgezant. Léon Bloy contra Friedrich 
Nietzsche
ISBN 978-90-5911-013-7 • € 14,95
Lemm, Robert • De Vrouwe van alle volkeren
ISBN 978-90-5911-216-2 • € 16,95
Lemm, Robert • Een grote paus
ISBN 978-90-5911-418-0 • € 15,80
Lemm, Robert • Maranatha. De apocalyptische strijd van een 
Nederlandse topeconoom tegen de verloederde moederkerk
ISBN 978-90-5911-038-0 • € 14,95
Lemm, Robert • Borges. De literator als filosoof
ISBN 978-90-5911-260-5 • € 26,95
Lemm, Robert • Goed fout
ISBN 978-90-5911-171-4 • € 19,95
Lemm, Robert • De Jezuïten, Hun opkomst en ondergang
ISBN 978-90-5911-139-4 • € 19,95
Lemm, Robert • Swedenborg
ISBN 978-90-5911-181-3 • € 16,95
Lemm, Robert • Maria
ISBN 978-90-5911-395-4 • € 18,95
Lemm, Robert • Paus Benedictus XVI en de opkomst van 
Eurabia.
ISBN 978-90-5911-517-0 • € 16,95
Lemm, Robert • De autobiografie van Raúl Reyes 
ISBN 978-90-5911-823-2 • € 19,95
Lemm, Robert / El-Fers, Mohamed • De woede van 
Vlaanderen 
ISBN 978-94-6153-327-2 • € 17,95 
Lemm, Robert • Een Rembrandt voor vijfentwintig 
mensenlevens 
ISBN 978-94-6153-326-5 • € 17,95 
Lemm, Robert • Bloedjas 
ISBN 978-94-6153-342-5 • € 17,95 
Lemm, Vera • Het huwelijksbureau
ISBN 978-90-5911-453-1 • € 10,95
Lenssen, Wiek • Bloedgoud
ISBN 978-94-6153-148-3 • € 19,95
Lenstra, Rinze • Anarchisme en syndicalisme in Spanje
ISBN 978-90-5911-549-1 • € 24,95
Ley, Paul de • Holland-België, 1914-1940. Een 
familiegeschiedenis
ISBN 978-90-5911-726-6 • € 16,95
Libbenga, Wijnand • Het verval van Limburg
ISBN 978-94-6153-398-2 • € 18.95 
Licher, Henk • De Olieramp
ISBN 978-94-6153-481-1 • € 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 • € 16,95 
Linden, Henk van der • Drie massagraven voor de 
Nederlandse kust. (herdruk)
ISBN 978-94-6153-187-2 • € 18.95
Linden, Henk van der/ Perry Pierik • Het dramatische jaar 
1914 en de uitbraak van de Grote Oorlog
ISBN 978-94-6153-305-0 • € 24,95
Linden, Henk van der/ Perry Pierik • België in de 
slagschaduw van de Eerste Wereldoorlog
ISBN 978-94-6153-304-3 • € 24,95
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 • € 12,50
List, Gerry van der • Opgeruimd staat netjes
ISBN 978-90-75323-665 • € 16,95
Lith, Hans van • Twee miljoen pakketten. (over 
internationaal liefdewerk)
ISBN 978-94-6153-054-7 • € 14.95
Livestro, Joshua • Rechtsspraak
ISBN 978-90-5911-368-8 • € 16,95
Lodder, Leendert • Alstie maar niet wordt als zijn vader 
ISBN 978-90-5911-986-4 • € 19,95
Lofvers, Martijn • Dodenmars
ISBN 978-90-5911-565-1 • € 19,95
London, Jack • De vallei van de maan
ISBN 978-90-5911-995-6 • € 19,95
London, Jack • De witte stilte
ISBN 978-90-5911-362-6 • € 18,95
Loon, Arwout van • De pythagoras profetie
ISBN 978-94-6153-161-2• € 18,95
Louijs, Pierre • Drie zusters en hun moeder
ISBN 978-90-75323-252 • €14,95
Louw, Wim van de • De Boodschapper
ISBN 978-90-5911-991-8 • € 18,95



Luijten, Jan A.F.M. • Canada en Noord-Brabant. Een band 
voor altijd
ISBN 978-90-5911-061-8 • €14,95
Luijten, Jan A.F.M. • Bergen op Zoom mei/mai 1940 
(tweetalig)
ISBN 978-90-5911-229-2 • € 9,95
Luijters, Guus • Beroemde doden van Père Lachaise en 
andere grote begraafplaatsen van Parijs
ISBN 978-90-5911-447-0 • € 17,50
Luijters, Guus • In de ban van Jules Verne
ISBN 978-90-5911-280-3 • € 19,95
Lupus, Celeste • Apollo aan de Seine 
ISBN 978-90-5911-741-9 • € 24,95
Lupus, Celeste • Smalspoor 
ISBN 978-94-6153-022-6 • € 24,95
Lupus, Celeste • De geest der wet 
ISBN 978-94-6153-485-9 • € 24,95
Luytgaarden, Eric van de • Man bijt jurist
ISBN 978-90-5911-493-7 • € 14,95
Maas, Ad • Opvoeden is democratisch leiding geven Een boek 
voor opvoeders die zelf over opvoeding na willen denken
ISBN 978-94-6153-123-0 • € 18,95 
Maas, Ad • Scholen op weg naar Integrale kinderdagcentra . 
Een velig en creatief tweede huis 
ISBN 978-94-6153-200-8 • € 18,95
Maas, Ad • Fascinerend erfgoed. De lage langen in het eerste 
Millenium
ISBN 978-94-6153-231-2 • € 18,95
Maiburg, Jan • De paardenfluisteraar van Oranje. Hazslinsky, 
Bernhard en Juliana en het inlichtingennetwerk voor de 
Bilderberggroep
ISBN 978-90-5911-983-3 • € 19,95 
Maistre, Joseph de • De Satanische Revolutie
ISBN 978-90-5911-188-2 • € 24,95
Malderik, Harmen • De laatste schaatser 
ISBN 978-90-5911-919-2 • € 15,95 
Malderik, Harmen • Over de keien 
ISBN 978-94-6153-085-1 • € 18,95 
Mali, Anco • Margot Frank en de anderen 
ISBN 978-90-5911-192-9 • € 12,95
Mali, Anco • Uru. Of de weg naar onafhankelijkheid
ISBN 978-90-5911-153-0 • € 19,95
Mali, Anco • Gereformeerde jongens
ISBN 978-90-5911-518-7 • € 16,95
Mali, Anco • Een villa op de Mont Blanc
ISBN 978-90-5911-622-1 • € 17,95
Mali, Anco • Met voeten als strijkijzers. De balletcarrière van 
Alexandra van Rhijn.
ISBN 978-90-5911-841-6 • € 17,95
Mali, Anco • Het dierenbos 
ISBN 978-94-6153-003-5 • €12,95
Mallan, Karel • Als de dag van gisteren. Rotterdam, 10-14 
mei 1940.
ISBN 978-90-5911-173-8 • € 24,95 
Man, Herman de • De barre winter van negentig.
ISBN 978-90-75323-399 • € 16,95
Mandele, Huigh van der/ Witteloostuijn, prof. Arjen van • 
Economen uit het verleden over de crisis van het heden
ISBN 978-90-5911-971-0 • € 19,95
Mann, Erika en Klaus• Leven langs de bühne
ISBN 978-94-6153-111-7 • € 19,95
Mann, Heinrich • De Onderdaan
ISBN 978-90-5911-813-3 • € 22.95
Mann, Thomas • Baas en hond
ISBN 978-94-6153-048-6 • € 16,95
Mann, Thomas • Nietzsche en Schopenhauer
ISBN 978-90-5911-090-8 • € 14,95
Mantingh, Arnoud/Maas, Ad • Management in het 
onderwijs
ISBN 978-90-5911-976-5 • € 19,95
Marácz, László • Hongaarse kentering
ISBN 978-90-75323-061 • € 27,95
Marijnissen, Jan • Nieuw optimisme
ISBN 978-90-5911-196-7 • € 12,50
Marne, Maerte • zie: Rabbeljé
Marres, René • Frederik Weinreb. Verzetsman en groot Schrijver 
(2e druk).
ISBN 978-90-5911-080-9 • €14,95
Marres, René • Vermoord en Verbannen. De aanvallen 
op Pim Fortuyn en Ayaan Hirsi Ali en hun verdediging van 
westerse waarden
ISBN 978-90-5911-516-3 • € 14,95
Marres, René • De verdediging van het vrije woord
ISBN 978-90-5911-7884 • € 16,95
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 • € 18,95
Martin, Cristi • Ze noemden hem Anders
ISBN 978-94-6153-217-6 • €14,95
Maschke, Alex • Kennedy en de fatale kogel
ISBN 978-90-5911-346-6 • € 15,95
Maser, Werner • Hermann Göring. Een politieke carrière
ISBN 978-94-6153-340-1• € 17,95 
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
Meeter, E. • Willem 1, Willem II. Kranten, kerkers en koningen
ISBN 978-90-5911-051-9 • € 22,95
Meijers, A.H. • Achtung minen - danger mines 
ISBN 978-94-6153-364-7 • € 19,95 
Meinsma, Jaap • Cirkels
ISBN 978-90-5911-867-6 • € 19,95 
Meinsma, Jaap • Het fantoom
ISBN 978-90-5911-791-4 • € 18,95
Meinsma, Jaap • Konvooi naar Moermansk, een kwestie van 
overleven
ISBN 978-94-6153-385-2 • € 18,95 
Meissen, Michel • De eeuw van de koningen en hun 
vrouwen
ISBN 978-94-6153-401-9• € 19,95 
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
Molier, Arnold • Oranje boven. De greep van de monarchie 
op kerk en staat 
ISBN 978-90-5911-100-4 • € 10,95
Molin, Rob • Gedreven door verwantschap. Huug Kaleis. 
Essays over W.F. Hermans
ISBN 978-90-5911-641-2 • € 19,95
Molin, Rob • Terzijde van de vulkaan
ISBN 978-94-6153-142-1 • € 19,95
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 (CIDI)
ISBN 978-94-6153-138-4 • € 17,95 
Morselt, Ton van • Mijn renovatie van het RK geloof
ISBN 978-94-6153-390-6 • € 17,95
Mosquera, Mosquito • Ze noemden mij Mosquito
ISBN 978-94-6153-429-3 • € 17,95
Mous, Huub • Modernisme in Lourdes
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 • € 18,95
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
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
Nevels, Godfried • Van moment naar muziek 15 cruciale 
gebeurtenissen in de geschiedenis van de popmuziek
ISBN 978-94-6153-416-3 • € 18.95
Nicastia, Elvis • Toeval der dimensies
ISBN 978-94-6153-186-5• € 12,95
Nieuwenhuizen, Bert van • Juliana, een onderschatte vorstin
ISBN 978-90-5911-792-1 • € 19,95
Nieuwenhuizen, Bert van • Het heeft Hare Majesteit behaagd
ISBN 978-90-5911-169-1 • € 12,95
Nieuwenhuizen, Bert van • De zilveren stroom. Leve het 
ouder worden
ISBN 978-94-6153-159-9 • € 18,95
Nieuwenhuizen, Bert van • Wilhelmina. Vorstin op een te 
hoog voetstuk
ISBN 978-90-5911-947-5 • € 19,95
Nieuwenhuizen, Bert van • Willem Drees. Vernieuwer voor, 
in en na de oorlog
ISBN 978-90-5911-946-8 • € 19,95
Nieuwenhuizen, Bert van • Wim Eijk. Aartsbisschop en 
opvolger van Willebrord
ISBN 978-90-5911-945-1 • € 19,95
Nieuwenhuizen, Bert van • Vaders Fanfare, Moeders Koor
ISBN 978-90-5911-506-4 • € 14,95
Nieuwenhuizen, Bert van • Een lintje van de koningin
ISBN 978-90-5911-503-3 • € 14,95
Nieuwenhuizen, Bert van • André Rouvoet
ISBN 978-90-5911-561-3 • € 17,95
Nieuwenhuizen, Bert van •‘Vaarwel, vaarwel tot 
wederziens’ Mooie woorden bij het laatste afscheid
ISBN 978-90-5911-917-8 • € 18,95
Nieuwenhuizen, Bert van • Weiger het werk niet. Wim Eijk, 
aartsbisschop van Utrecht
ISBN 978-90-5911-945-1 • € 19,95
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 789-94-6153-301-2 • € 29,95
Oostlander, Arie • Leven in de dromen van gisteren
ISBN 90-5911-339-X • € 16,95
Oostveen, Ine • z.o. Brader, Toof
Orgelist, Aad • Is de aarde een slavenplaneet 
ISBN 978-94-6153-388-3• € 18,95 
Os, O.J. van • Een hemel op aarde 
ISBN 978-90-5911-782-2 • € 19,95
Os, Rien van • Vlucht uit de blauwe koepel 
ISBN 978-90-5911-953-6 • € 14,95
Otten, Lienka • Kopzorgen
ISBN 978-90-5911-693-1 • € 18,95
Otten, Willem Jan/Werkman, Hans • Willem de Mérode. 
De gedroomde zoon
ISBN 978-90-5911-999-4 • € 16,95
Oudesluijs, Diete • De Plekken van verzet en pijn. 
Herinneringen aan de oorlog
ISBN 978-94-6153-190-2 • € 24,95
Oudesluijs, Diete • De Plekken van verzet en pijn 2.  
Kampen, gevangenissen en andere plekken in het Reich.
ISBN 978-94-6153-375-3 • € 24,95 
Ouweneel, Willem • Het Godsgetal
ISBN 978-90-5911-067-0 • € 19,95
Ouweneel, Willem J. • De Negende Koning
ISBN 978-94-6153-297-1 • € 27,95
Ouweneel, Willem J. • De Zevende koningin
ISBN 978-94-6153-341-8 • € 24,95 
Ouweneel, Willem J. • De zesde kanteling
ISBN 978-94-6153-346-3 • € 29,95 
Ouweneel, Willem J. • Dochters van Eva, een snoer van 
vrouwen
ISBN 978-94-6153-233-6 • € 24,95 
Ouweneel, Willem J. • De snoer van klanken
ISBN 978-94-6153-365-4 • € 24,95
Ouweneel, Willem J. • Een dubbelsnoer van licht
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, Kees • Coup Ravage, staatsgrepen en blufpoker
ISBN 978-90-5911-028-1 • € 14,95
Paling, Kees • Operatie Tango. Een Oranjecoup op veteranendag
ISBN 978-90-5911-563-7 • € 17,95
Papini, Giovanni • Het avondrood der filosofen
ISBN 978-90-5911-250-6 • € 17,95
Pasmans, Erwin • Donderslag bij heldere hemel
ISBN 978-90-5911-193-6 • € 17,95
Pauw, Raf de • Uilen voor Athene
ISBN 978-90-5911-899-7 • € 18,95
Pauwels, L. /Bergier, J. • Dageraad der magiërs
ISBN 978-94-6153-160-5 • € 19,95
Peeke, Mitch / Walsh Jones, Kevin /Jones, Steven • Het 
drama van de Lusitania
ISBN 978-90-5911-300-8 • € 19,95
Peeters, Joop • Herdruk. De Duitse inval in België
ISBN 978-90-5911798-3 • € 18,95
Pelser, Han • Op zoek naar vorige levens
ISBN 978-94-6153-356-2 • € 18,95 
Pertüz, G. • Ongevat verlangen
ISBN 978-90-5911-854-6 • € 10,95
Pieffers, Lex • Verliefd op Adolf
ISBN 978-90-5911-553-8 • €19,95
Pieper, Josef • Rust en beschaving
ISBN 978-90-5911-477-7 • € 16,95
Pierik, Perry • Hongarije 1944-1945
ISBN 978-90-75323-030 • € 27,95
Pierik, Perry • Van Leningrad tot Berlijn. Nederlandse 
vrijwilligers in dienst van de Duitse Waffen-SS
ISBN 978-90-5911-413-5 • € 27,95
Pierik, Perry • Tannenberg. Erich Ludendorff and the Defense 
of the Eastern German Border in 1914
ISBN 978-90-5911-106-6 • € 12,50 
Pierik, Perry / Pors, Henk • De verlaten monarch. Wilhelm 
II in Nederland
ISBN 90-75323-49-2 • €19,95
Pierik, Perry / Pors, Henk • Herdruk. De verlaten monarch. 
Wilhelm II in Nederland
ISBN 978-94-6153-205-3 • €18,95
Pierik, Perry • Karl Haushofer en het nationaal-socialisme
ISBN 978-90-5911-376-3 • € 25,95
Pierik, Perry (red.) • Martin Ros vijftig jaar op wacht
ISBN 978-90-5911-720-4 • € 14,95
Pierik, Perry e.a. • Ten oorlog
ISBN 978-90-5911-712-9 • € 32,95
Pierik, Perry / Huijser, Wim • De inkt van Arcadia
ISBN 978-90-5911-672-6 • € 24,95
Pierik, Perry / Huijser, Wim • Het geheime leven
ISBN 978-90-5911-831-7 • € 24,95

Pierik, Perry (red.) • Sicherheitsdienst! Bekentenissen van een 
SD-officier 
ISBN 978-90-5911-912-3 • € 12,95 
Pierik, Perry / Kip Gerbrand • Hellehonden en ander 
dierenleed 1914 – 1945
ISBN 978-90-5911-837-9 • € 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!
ISBN 978-94-6153-333-3 • € 12,50
Pierik, Perry • De ondergang van Hitlers pantserelite
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 / Martin Ros (red.) • Eerste bulletin van de 
Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-90-75323-528 • € 22,95
Pierik, Perry / Martin Ros (red.) • Tweede bulletin van de 
Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-90-75323-887 • € 22,95
Pierik, Perry / Martin Ros (red.) • Derde bulletin van de 
Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-006-9 • € 24,95
Pierik, Perry / Martin Ros (red.) • Vierde bulletin van de 
Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-032-8 • € 26,95
Pierik, Perry / Martin Ros / Robin te Slaa (red.) • Vijfde 
bulletin van de Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-176-9 • € 24,95
Pierik, Perry / Martin Ros / Robin te Slaa (red.) • Zesde 
bulletin van de Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-109-7 • € 24,95
Pierik, Perry / Martin Ros / Jet van Swieten (red.) • Zevende 
bulletin van de Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-309-1 • € 22,95
Pierik, Perry / Martin Ros / Jet van Swieten (red.) • Achtste 
bulletin van de Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-281-0 • € 24,95
Pierik, Perry / Martin Ros / Jet van Swieten (red.) • 
Negende bulletin van de Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-253-7 • € 24,95
Pierik, Perry / Martin Ros / Jet van Swieten (red.) •Tiende 
bulletin van de Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-502-6 • € 24,95
Pierik, Perry / Martin Ros / Jet van Swieten (red.) • Elfde 
bulletin van de Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-648-1 • € 24,95
Pierik, Perry / Bert van Nieuwenhuizen (red.) • Twaalfde 
bulletin van de Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-94-6153-322-7 • € 24,95
Pierik, Perry (red.) Thule en het Derde Rijk. De genesis van 
het nationaalsocialisme
ISBN 978-94-6153-268-8 • € 22.95
Pierik, Perry / Peter Steeman • Stalingrad. Luchtbrug naar 
de dood 
ISBN 978-94-6153-320-3 • € 19,95
Pierik, Perry / Hulya Uslu • Troje 
ISBN 978-94-6153-313-5 € 18,95
Piet, André • 101 bommen en granaten onder het 
traditioneel-christelijke bolwerk. Waarom het Evangelie een 
écht Goed Bericht is 
ISBN 978-94-6153-338-8 € 17,95 
Pikkemaat, Guus • Eleonora van Aquitanië 1122-1204. Een 
bijzondere vrouw in het zomertij der middeleeuwen.
ISBN 978-90-5911-510-1 • € 29,95
Pikkemaat, Guus • 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
Piriac, Jan • Het geldmonster
ISBN 978-90-5911-595-8 • € 14,95
Pisa, Pauline • Het gestolen wijf
ISBN 978-90-5911-616-0 • € 10,95
Pleizier, Alexander • Afnemende aansprakelijkheid. Binden 
en Behouden van de Politieke Achterban. 1950 - 1980
ISBN 978-94-6153-095-0 • € 19,95
Plesman, Albert • Jan Plesman. Een vliegende Hollander
ISBN 978-90-5911-509-5 • € 22,95
Poel, David de • Het verraad
ISBN 978-90-75323-818 • € 9,95
Poel, David de • Het vertrek
ISBN 978-90-75323-740 • € 9,95
Poel, David de • Blauwzeer
ISBN 978-90-5911-445-6 • € 17,95
Poneli, Anselmus • Het toekomst manifest
ISBN 978-94-6153-209-1 • € 14,95
Poneli, Anselmus • De Stam 
ISBN 978-94-6153-308-1 • € 14,95
Poort, Karel • Het mantelpakje 
ISBN 978-90-5911-756-3• € 19,95
Poort, Nicolle • Bevlekt ontvangen
ISBN 978-94-6153-213-8 • € 19,95

Poortinga, Sipco • De Braziliaanse bruid Over regels en 
liefde
ISBN 978-90-5911-992-5 • € 17,95
Pors, Henk • De Prins van Wieringen
ISBN 978-90-75323-979 • € 9,95
Post, Herman • Papieren vogels
ISBN 978-94-6153-182-7 • € 17,95
Post, Willem • Dollars, macht en idealen
ISBN 978-90-75323-689 • € 12,45
Post, Willem • Keerpunt. Amerika voor, op en na 11 september
ISBN 90-5911-042-0 • € 14,95
Post, Willem • Het Witte Huis. Het presidentschap en de 
verkiezingen van 2008
ISBN 978-90-5911-633-7 • € 14,95
Post, Willem • Obamawereld. Wat we van de president 
kunnen verwachten
ISBN 978-90-5911-796-9 • € 12,95
Posthumus, Niels • Een hongerbuik is snel gevuld. Voorbij de 
mythes over Afrika
ISBN 978-94-6153-258-9 • € 19,95
Praag, Prof.H.M. van • Joden-haat en zions-haat. Een drama 
in vijf bedrijven 
ISBN 978-90-5911-795-2 • € 18.95
Prakke, Bernard • Rivaliteit zonder einde. Over de gebroeders 
Karel en Gerard van het Reve
ISBN 978-90-5911-642-9 • € 12,95
Presser, dr. Jacques • Ondergang 1 en 2 
ISBN 978-90-5911-291-9 • € 49,95
Prick, Harry • Een andere Boudewijn Büch
ISBN 978-90-5911-334-3 • € 18,95
Prinz, Alois • De bekoring van het begin. Het leven van 
Hermann Hesse
ISBN 978-90-5911-062-5 • € 25,50
Puchinger, George • Jonge jaren 1921-1945
ISBN 978-90-75323-900 • € 24,95
Quint, Joop • Kind in de oorlog. Angst en avontuur
ISBN 978-94-6153-162-9 • € 14,95
Raak, Ronald van • Het rijke rooie leven. Met voorwoord Jan 
Marijnissen
ISBN 978-90-5911-125-7 • € 14,95
Raak, Ronald van / Sjaak van der Velden (red.) • Socialisten. 
Mensen achter de idealen •
ISBN 978-90-5911-781-5 • € 14,95
Raak, Ronald van • Woorden in de strijd
ISBN 978-90-5911-637-5 • €14,95
Rabbani, Mouin / Soesman, Gideon / Diepenbroek, André 
• Neef aan de overkant
ISBN 978-90-5911-131-8 • €19,95
Rabbeljee, Marijke • Kindje van de minne
ISBN 978-90-5911-303-9 • € 17,95
Rademakers, Jef • Voorgoed voorbij
ISBN 978-94-6153-035-6 • € 12,50
Rameijer, Jaap • De geheimen van Rennes-le-Château Deel 1
ISBN 978-90-5911-205-6 • € 19,95
Rameijer, Jaap • De geheimen van Rennes-le-Château Deel 2
ISBN 978-90-5911-215-5 • € 19,95
Rameijer, Jaap • De geheimen van Rennes-le-Château Deel 3
ISBN 978-90-5911-508-8 • € 19,95
Rameijer, Jaap • Leer mij (de) vrouwen kennen
ISBN 978-90-5911-670-2 • € 17,95
Rameijer, Jaap • Glastonbury en de heilige graal
ISBN 978-90-5911-932-1 • € 19,95
Rameijer, Jaap • Maria Magdalena in Frankrijk
ISBN 978-94-6153-156-8 • € 22,95
Rameijer, Jaap • Jamie on his cloud
ISBN 978-94-6153-396-8• € 16.95
Rameijer, Jaap • Verschil moet er zijn
ISBN 978-94-6153-255-8 • € 14.95 
Raven Marna • Jij en ik 
ISBN 978-94-6153-315-9 € 18,95
Ravenscroft, Trevor • De lans van het lot
ISBN 978-94-6153-155-1 • € 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
ISBN 978-94-6153-332-6 • € 19,95 
Roden, Mary van • Kaddiesj. Roman
ISBN 978-90-5911-799-0 • € 18.95 
Roemer, Astrid • Zolang ik leef ben ik niet dood
ISBN 978-90-5911-319-0 • € 22,95
Roemer, Emile • Tot hier en nu verder 
ISBN 978 -90-5911-404-3 • € 10,95
Roes, André • Charles Dickens. Het zo gelukkig en toch zo 
ongelukkig bestaan
ISBN 978-94-6153-147-6 • € 19,95
Roes, André • De Dans van Scrooge
ISBN 978-94-6153-252-7 • € 14,95 
Roest, Maarten van der • Nicolas Sarkozy
ISBN 978-90-5911-602-3 • € 16,95
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
Roosmalen, Marcel van • De Pimmels
ISBN 978-90-5911-256-8 • € 14,95
Roosmalen, Marcel van • Op pad met Pim
ISBN 978-90-5911-070-0 • € 14,95
Roosmalen, Marcel van • Op campagne met Oranje
ISBN 978-90-5911-469-2 • € 12,95
Rooy, Sam en Wim van (red.) • De Islam. Kritische essays over 
een politieke religie
ISBN 978-90- 5487-783-7• € 29,95
Rooyen, Jules van • De mond voorbij gepraat. Godsdienst, 
samenlevingen, cultuur, ethiek en politiek
ISBN 978-90-5911-039-7 • € 19,95
Ros, Martin • Bloednacht Mayerling 1889-1945
ISBN 978-94-6153-137-7 • € 16,95
Ros, Martin • Herinneringen aan mijn Rijke Roomse Jeugd
ISBN 978-90-5911-079-3 • € 15,-
Ros, Martin • Een vergeten oorlog. Polen-Rusland 1920
ISBN 978-90-5911-248-3 • € 12,50
Ros, Martin • Elisabeth. Leven en dood van Sisi
ISBN 978-90-5911-140-0 • € 19,95
Ros, Martin • Vuurnacht Haïti 
ISBN 978-90-5911-967-3 • € 21,95
Ross, Tomas • Take Care! • 
ISBN 978-90-5911-480-9 • € 12,95
Rozendaal, Simon • Het is mijn lijf Een nieuwe revolutie: 
Patient Power
ISBN 978-90-5911-143-1 • € 14,95 
Rozendaal, Simon • Een vreemde ziekte. Patienten over 
sikkelcelziekte en thalassemie
ISBN 978-90-5911-624-5 • € 12,95
Ruben, Barry / Küntzel, Matthias e.a. • Iran. zie: CIDI 
Informatiereeks
Ruding, Onno • Markt en Moraal Edmund Burkelezing III
ISBN 978-90-5911-378-7 • € 9,95
Ruig, Rob de • Theodor Lessing
ISBN 978-90-5911-820-1 • € 17.95
Ruiter, Arie de • Koopman in de Gouden Eeuw
ISBN 978-94-6153-065-3 • € 19,95
Ruiter, Arie de • De getrouwde monnik
ISBN 978-94-6153-241-1 • € 19,95
Rutting, Raymond / Groeneveld, Johan • Tussen twaalf en twee
ISBN 90-75323-54-9 • € 19,95
Ruijs, Paul • Wij zien u wel in de rechtszaal
ISBN 978-90-5911-011-3 • € 19,95
Ruijs, Paul • Medische missers, juridisch gesjoemel
ISBN 978-90-5911-628-3 • € 19,95
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 978-90-5911-001-1 • € 24,95
Sakkers, Hans • Duitse militaire standrechtelijke executies in 
Zeeland. sept-dec 1944 (red Leo Dorrestijn)
ISBN 978-94-6153-277-0 • € 34,95
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 • Trans
ISBN 978-94-6153-108-7 • €14,95
Sangers, Gerrit • Het meisje in de toren
ISBN 978-94-6153-251-0 • €17,95 
Sangers, Gerrit • Het verlaten station
ISBN 978-94-6153-378-4 • €12,50 

Santosh, D. • Op de keien
ISBN 978-90-5911-692-4 • € 17,95
Saraber, Pierre • Daar zijn de Polen! Op zoek naar een betere 
toekomst 
ISBN 978-90-5911-807-2 • € 16,95
Saraber, Pierre • De sarcofaag van de Sovjet-Unie. 
Reisverhalen uit Tsjernobyl, Oekraïne en Trnsnistria 
ISBN 978-94-6153-069-1 • € 17,95
Schaik, Ad van • Sri Lanka. Een dictionnaire amoureux 
ISBN 978-94-6153-011-0 • € 17,95
Schaik, Ad van • Kerala •
ISBN 978-94-6153-289-3 • € 17,95
Schaik, Lot van • Het Europese hert. Een leerboek 
ISBN 978-94-6153-016-5• € 20,00
Schaik, Rob van • Witte vlekken. Over het arresteren, 
verwerken en ophouden 
ISBN 978-94-6153-234-3 • € 19,95
Schalekamp, Jean • Van een eiland kun je niet vluchten
ISBN 978-94-6153-176-6 • € 19,95
Schalkwijk, Emmy van • Boerenkool met salami. Een weg 
naar een gelukkig leven
ISBN 978-94-6153-219-0 • € 18,95 
Schalkwijk, Emmy van • Toen IK wakker werd
ISBN 978-94-6153-278-7 • € 18,95
Scheer, Arnold-Jan • Wild Geraas. Mijn wonderlijke reizen 
met Sinterklaas en Kerstman
ISBN 978-90-5911-901-7 • € 19,95
Schermerhorn-Bendeler, Maja • Oorlog vanaf de zijlijn
ISBN 978-90-5911-592-7 • € 14,95
Schermerhorn, Jaap • De Tirannie van het Vrije Vers
ISBN 978-94-6153-245-9 • € 19,95
Schermerhorn, Jaap • De nachtegaal zo groot als een mens
ISBN 978-94-6153-319-7 € 22,95
Schilders, Ed • Het rijke roomse lezen
ISBN 90-75323-15-8 • € 12,45
Schlingmann, Freek • Koning Willem I
ISBN 978-94-6153-189-6 • € 22,95
Schlingmann, Freek • Oostfront Vesting Holland. Het 
Nationaal Bolwerk
ISBN 978-94-6153-275-6 • € 24.95
Schmitz, Jacques • Ver paradijs
ISBN 90-75323-40-9 • € 14,95
Schoenmaker, Henk • Ik had het liever voor het leger gedaan 
Brieven uit de Nederlandse Arbeidsdienst januari – oktober 1944 
ISBN 978-94-6153-134-6 • € 18,95
Scholtens, Gijs • Taskforce Uruzgan (zwart-wit editie)
ISBN 978-94-6153-184-1 • € 19,95
Schortinghuis-Sprangers, Addy • Te weinig tijd voor elkaar?
ISBN 978-90-5911-243-8 • € 15,95
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. 
ISBN 978-94-6153-181-0• € 34,95
Schuhmacher, Peter • De zaak Aernout
ISBN 978-90-5911-897-3 • € 18,95 
Schuit, Gerda • Jeroen. Over het leven en sterven van mijn 
lieve hartenkind
ISBN 978-94-6153-061-5 • € 17,95 
Schurgers, Jan • De ondoorgrondelijke wegen naar Popayan
ISBN 978-90-5911-819-5 • € 16,95
Schutten, Anne-Mieke • ‘Geef mij maar een slappe whisky’. 
Freddy Heineken. Een biografische schets
ISBN 978-90-5911-435-7 • € 14,95
Schutten, Anne-Mieke • Stiefen en Exen 
ISBN 978-90-5911-709-9 • € 14,95
Schuurman, Barend • J.S. Bach. Matthäus Passion
ISBN 978-90-5911-716-7 • € 16,95
Schuurman Victoria • Beatrijs. Down is zo gek nog niet
ISBN 978-94-6153-196-4 • € 17,95
Schuurman Victoria • De kus van God en andere kerstverhalen
ISBN 978-90-5911-918-5 • € 14,95
Scruton, Roger • De betekenis van het Conservatisme. 
Edmund Burkelezing-1
ISBN 978-90-5911-021-2 • € 9,95
Seeverens, Harrie • Charles de Gaulle. Op de bres van Europa
ISBN 978-94-6153-167-4 • € 24,95
Seijbel, Jan • Verblens 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
Slok, Job • Ik vind uw brieven bijzonder nuttig. Darwins 
brieven aan Nederlandse tijdgenoten 
ISBN 978-90-5911-828-7• € 18,95
Slok, Job • Darwin. Biografie
ISBN 978-90-5911-857-7 • € 16,95
Slootweg, Timo • Bij tijd en wijle
ISBN 978-90-5911-459-3 • € 16,95
Sluijs, Evert van der • Vanavond wil ik wel vrijen, Jan 
ISBN 978-90-5911-780-8 • € 18,95
Smeets, Joris W. • Hemingway, ‘The best writers are liars’
ISBN 978-94-6153-387-6 • € 18,95 
Smelik, Karel A.D. • De Protocollen van de Wijzen van Zion
ISBN 978-90-5911-403-6 • € 18,95
Smelik, Karel A.D. • Tussen hoop en catastrofe. Tikva of 
Nakba
ISBN 978-94-6153-408-8 • € 18,95 
Smit, Reint Jan • Epos Europa Europese Canon- momenten 
die beslissend waren voor ons continent ISBN 978-90-5911-
752-5 • € 24,95 
Smulders, Jan • De ware Graal en zijn valse hoeders
ISBN 978-90-5911-301-5 • € 17,95
Snijders, Arjan • ‘Herinnert u zich deze nog?’ 30 jaar ups en 
downs van Veronica
ISBN 978-90-5911-405-0 • € 34,95
Soesan, Simon • Patatje vrede
ISBN 978-90-5911-533-0 • € 17,95
Soest, Aaldert van • Oorlog op afstand zie: CIDI –
Informatiereeks
Son, Wil van • Bijten in beton
ISBN 978-90-5911-923-9 • € 18,95
Sonck, Gert • Wiskundige basisvaardigheden 
ISBN 978-90-5718-268-6 • €  24,95
Soukup, Uwe • Ik ben nu eenmaal Duitser Sebastian Haffner
ISBN 978-90-5911-088-5 • € 26,-
Sparre, Pieter • Gevangen
ISBN 978-94-6153-239-8 • € 19,95
Spinhoven, Marian • Niet te geloven. Ex-priester Eugène 
Guljé over de oorlog, moord op zijn vader, de kerk, drugs, geloof 
en geluk
ISBN 978-90-5911-571-2 • € 16,95
Stahlecker, Adrian • Hildegard Knef. Een ster Een tijdperk
ISBN 978-90-5911-476-0 • € 25,-
Stahlecker, Adrian • Goebbels’ droomfabrieken
ISBN 978-90-5911-298-8 • € 24,95
Stahlecker, Adrian • Een liefde tussen oorlog en vrede
ISBN 978-90-5911-211-7 • € 22,95
Stahlecker, Adrian • Schilderswijk en Society
ISBN 978-90-5911-491-3 • € 24,95
Stahlecker, Adrian • De Muze Ine Veen
ISBN 978-90-5911-304-6 • € 24,95
Stahlecker, Adrian • Romy Schneider. Een leven vol triomfen 
en tragedies
ISBN 978-90-5911-165-3 • € 24,95
Stahlecker, Adrian • Stijliconen en idolen. Film & Mode
ISBN 978-90-5911-598-9 • € 25,95
Stahlecker, Adrian • Nederlandse acteurs in de 
Weimarrepubliek en Nazi-Duitsland.
ISBN 978-90-5911-665-8 • € 22,95
Stahlecker, Adrian • Hollywood Giganten. Joodse 
immigranten en de Amerikaanse film 
ISBN 978-90-5911-749-5 • € 22,95 
Stahlecker, Adrian • Het andere Hollywood. Gays, Lesbo’s en 
Bi’s in de filmstad 
ISBN 978-90-5911-930-7 • € 22,95 
Stahlecker, Adrian • Intriges en schandalen aan het Spaanse hof 
ISBN 978-90-5911-830-0 • € 24,95
Stahlecker, Adrian • Roman Polanski 
ISBN 978-90-5911-936-9 • € 22,95 
Stahlecker, Adrian • Franco en de Spaanse monarchie
ISBN 978-90-5911-801-1 • € 19,95
Stahlecker, Adrian • Hitler’s kunstenaarsziel
ISBN 978-94-6153-163-6 • € 24,95
Stahlecker, Adrian • Juliette Gréco. Haar wereld
ISBN 978-94-6153-227-5 • € 22,95
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 • Nederlandse geschiedenis in 
potlood. Tekeningen van Jack Staller 
ISBN 978-90-5911-964-2 • € 27,95 
Stam, Arthur • De CPN en haar buitenlandse kameraden
ISBN 978-90-5911-206-3 • € 32,-
Stam, Arthur • The Diplomacy of the New Order
ISBN 978-90-5911-436-4 • € 12,50 
Stam, Arthur • Trotzki
ISBN 978-90-5911-451-7 • € 16,95
Starik, F. • De humor van het theezakje
ISBN 978-94-6153-093-6 • € 14,75
Steeman, Peter • Luchthelden van de eerste wereldoorlog. 
Het gebaar van Guynemer
ISBN 978-94-6153-210-7 • € 22,95



Steenis, Dago • Waarde tijdgenoten
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 • € 14,95
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
Albert & Arjan Steltenpool (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 • € 17,95
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 • De Russische tragedie onder Gorbatsjov 
en Jeltsin
ISBN 978-90-5911-320-6 • € 27,95
Toonen, Elbert • Poetin
ISBN 978-90-5911-221-6 • € 16,95
Toonen, Elbert • Stalin
ISBN 978-90-5911-441-8 • € 16,95
Toorn, Margriet van den • Het verhaal van mijn moeder 
Sebelia
ISBN 978-90-5911-745-7 • € 18,95
Topper, Jacob • Het IJsselmeerflotielje De verdediging van het 
IJsselmeer in de meidagen van 1940
ISBN 978-94-6153-122-3 • € 16,95
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.) • Turkije, tussen Allah en Atatürk
ISBN 978-94-6153-393-7 • € 17,95 
Uslu, Hulya (red.) • Jonkheer de Geer
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 7e 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
Valk, Arno van der • Hermans. Het grootste gelijk buiten Nederland
ISBN 978-90-5911-048-9 • € 17,50
Valk, Arno van der • 
De calvinistische voyeur. Jan Wolkers in Zweden
ISBN 978-90-5911-103-5 • € 17,50
Vandamme , Bart • De snelste mens ter wereld
ISBN 978-90-5911-860-7 • € 19,95
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 • € 12,95
Veen, Koert ter • Van lammeren naar leeuwen. Over de 
opkomst van het christendom
ISBN 978-90-5911-178-3 • € 24,95
Veen, Koert ter • Protestants fundamentalisme in het 
Groningse Faan
ISBN 978-90-5911-082-3 • € 22,95
Veen, Koert ter • De tempeliers
ISBN 978-90-75323-894 • € 24,95
Veen, Koert ter • De Heilige Graal
ISBN 978-90-5911-461-6 • € 16,95
Veen, Lennaert van • Koningen van de Himalaya

Fascinerende ervaringen in Nepal en Tibet
ISBN 978-94-6153-023-3 • € 18,95
Veere, Ernst van • Een eigenaardige broederschap. Episodes 
uit het rechtsleven
ISBN 978-94-6153-201-5 • € 19,95
Veld, Els in ‘t • Levenslang
ISBN 978-94-6153-165-0 • € 22,95
Veld, Hans in ‘t • Chronisch depressief?
ISBN 978-90-5911-390-9 • € 16,95
Veld, J./ Vliet, L. van der • Versteend verdriet. Symbolen en 
gedichten op grafstenen
ISBN 978-90-5911-084-7 • € 17,-
Veldman, Hans • Verscheurd Amerika
ISBN 978-94-6153-139-1 • € 18,95
Veldman, Hans • De perschef als biograaf
ISBN 978-90-75323-962 • € 22,95
Veldman, Hans • De strijd om het Witte Huis.
ISBN 978-90-5911-537-8 • € 17,95
Veldman, Hans • John F. Kennedy De geschiedenis van een imago
ISBN 978-90-5911-862-1 • € 16,95
Veldman, Hans • De Amerikaanse keizer, John McCain
ISBN 978-90-5911-713-6 • € 12,95
Veldman, Hans / Parlevliet, Theo • Spierballentaal en 
cowboylaarzen. Reagan, Bush 1 en Bush II in de context van 
het Amerikaanse conservatisme
ISBN 978-90-5911-446-3 • € 17,50
Velthoven, Paul van • Raymond Aron. Het verantwoorde 
engagement
ISBN 978-90-5911-492-0 • € 24,95
Velthoven, Paul van • Franstaligen tegen Vlamingen. Hoe 
Belgie als staat mislukte
ISBN 978-94-6153-170-4 • € 18,95
Verbeet, G.J.B. • Moeilijke jaren voor de beiden Limburgen 
1914-1918
ISBN 978-94-6153-334-0 • € 18,95 
Verhave, Josien • In de ban van de Vos
ISBN 978-94-6153-285-5 • € 17,95 
Verbruggen, René • Verminnen
ISBN 978-90-5911-761-7 • € 19,95
Verhey, Anton • Van Babylon tot Bagdad. De infanterist door 
de Eeuwen heen •
ISBN 978-90-5911-742-6 • € 24,95
Verhey, Anton • Taferelen uit de geschiedenis
ISBN 978-90-5911-865-2 • € 27,95 
Verhoef, C.E.H.J. • De slag om de Ginkelse heide
ISBN 978-94-6153-166-7 • € 18,95
Verhoef, C.E.H.J. • Nieuwpoort 1600 
ISBN 978-90-75323-863 • € 19,95
Verhoeven, H.C.M. • Darwins derde dag
ISBN 978-90-5911-757-0 • € 14,95
Verkerke, Adrian • Cape Town
ISBN 978- 94-6153-075-2 • € 18,95
Verkijk, Dick • Die slappe Nederlanders. Of viel het toch wel 
mee in 1940-1945?
ISBN 978-90-5911-030-4 • € 12,45
Verkijk, Dick • Van pantservuist tot pantservest
ISBN 90-75323-20-4 • € 24,95
Verkijk, Dick • De Sinterklaas razzia van 1944
ISBN 978-90-5911-279-7 • € 22,95
Verkijk, Dick • Harry Mulisch. Fel anti-nazi. Maar sinds 
wanneer?
ISBN 978-90-5911-263-6 • € 9,95
Verkijk, Dick • Bertje was zo’n lief jongetje. De tragische 
ondergang van de familie Sanders
ISBN 978-90-5911-5705 • € 17,95
Vermaat, Emerson • Adolf Eichmann. Technocraat van de 
holocaust
ISBN 978-94-6153-179-7• € 24,95
Vermaat, Emerson • Anton Mussert en zijn conflict met de SS
ISBN 978-94-6153-021-9 • € 24,95
Vermaat, Emerson • ‘Het is allemaal de schuld van Joden en 
Amerikanen’
ISBN 90-5911-406-X • € 14,95
Vermaat, Emerson • Misdaad, migratie en cultuur
ISBN 978-90-5911-150-9 • € 24,95
Vermaat, Emerson • De dodelijke planning van Al Qaida
ISBN 978-90-5911-231-5 • € 22,95
Vermaat, Emerson • De Hofstad-groep. Portret van een 
radicaal islamitisch netwerk
ISBN 978-90-5911-292-6 • € 13,95
Vermaat, Emerson • Nederlandse Jihad 
ISBN 978-90-5911-104-2 • € 22,95
Vermaat, Emerson • De Evangelische Omroep. 
Ontstaans-geschiedenis
ISBN 978-90-5911-547-7 • € 15,95
Vermaat, Emerson • Het Ribbentrop-Molotov pact
ISBN 978-90-5911-805-8 • € 19,95 
Vermaat, Emerson • Nazi’s, communisten en islamisten. 
Opmerkelijke allianties tussen extremisten
ISBN 978-90-5911-721-1 • € 19,95
Vermaat, Emerson • Heinrich Himmler en de cultus van de 
dood
ISBN 978-90-5911-951-2 • € 22,95
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
Vermeire, Guido • Legendarisch-mysterieus en religieus 
België



ISBN 978-94-6153-328-9 • € 18,95 
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
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
ISBN 978-94-6153-249-7 • € 17,95
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
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
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
Weeren, Jan van • Heldenmoed en Herenliefde
ISBN 978-94-6153-253-4 • € 18,95
Weeren, Jan van • Stuk terug
ISBN 978-94-6153-043-1 • € 14,95

Weeren, Jan van • Richthofen
ISBN 978-94-6153-253-4 • € 18,95
Wehr, Gerhard • Kabbala
ISBN 978-90-5911-241-4 • € 14,95
Weider, Ben • Napoleon. Een andere geschiedenis
ISBN 978-94-6153-097-4 • € 20,00
Weissensteiner, Friedrich • Beroemde zelfmoorden
ISBN 978-90-5911-306-3 • € 27,95
Weitgraven, Elise van de • Gloepend benauwd
ISBN 978-94-6153-118-6 • € 18,95
Wellinghoff, Karel • De goede mensen en de honden van God
ISBN 978-90-5911-884-3 • € 19,95
Wellinghoff, Karel • Onthaasten per brommobiel
ISBN 978-90-5911-488-3 • €17,95
Wellinghoff, Karel • De burcht van de vrede Over de 
Katharen en Montségur
ISBN 978-94-6153-102-5 • €19,95
Wellinghoff, Karel • De katharengrot
ISBN 978-94-6153-230-5 • €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
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
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
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 • € 18,95
Wolters-Van Trigt, Inge / Visser, Tom • Duizend dagen Indië
ISBN 978-90-5911-513-2 • € 24,95
Zaal, Wim • De Buitenbeentjes
ISBN 978-90-75323-047 • € 16,95
Zaal, Wim • De vuist van de paus
ISBN 978-90-75323-078 • € 16,95
Zaal, Wim • Gods Onkruid. Nederlandse sekten en messiassen
ISBN 978-90-5911-198-1 • € 14,95
Zaal, Wim • Een tik van Italië
ISBN 978-90-75323-429 • € 14,95
Zaal, Wim • Jan Toorop. Zijn leven, zijn werk, zijn tijd.
ISBN 978-90-5911-155-4 • € 19,95
Zaal, Wim • Zestig jaar in de beschaving
ISBN 978-90-5911-085-4 • € 16,95
Zaal, Wim • Rome een religieuze gids 
ISBN 978-90-5911-358-9 • € 18,95
Zaal, Wim • Moord in het Vaticaan. De mooiste verhalen over Rome.
ISBN 978-90-5911-282-7 • € 16,95
Zaal, Wim • De Corsicaanse monsters. Napoleon Bonaparte 
en zijn familie.
ISBN 978-94-6153-194-0 • € 18,95
Zaal, Wim • God en Zoon
ISBN 978-90-5911-425-8 • € 16,95
Zaal, Wim • Kaspar Hauser
ISBN 978-90-5911-634-4 • € 14,95

Zaal, Wim • Valsheid in geschriften. Literaire vervalsingen en 
mystificaties 
ISBN 978-90-5911-763-1 • € 19,95
Zaal, Wim • Edith Piaf
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 • € 18,95 
Zdral, Wolfgang • De Hitlers. De onbekende familie van de 
Führer
ISBN 978-90-5911-432-6 • € 19,95
Zee, Nanda van der • Sprookjes voor kinderen van alle 
tijden.
ISBN 978-94-6153-117-9 • € 14,95
Zee, Nanda van der • De herfst van een voyeur
ISBN 978-90-5911-014-4 • € 9,95
Zee, Nanda van der • De kamergenoot van Anne Frank
ISBN 978-90-5911-025-0 • € 12,45
Zee, Nanda van der • Jacques Presser. Het gelijk van de twijfel
ISBN 978-90-5911-055-7 • € 24,95
Zee, Nanda van der • De Trein
ISBN 978-90-5911-347-3 • € 12,95
Zee, Nanda van der • Weg met de huisarts?
ISBN 978-90-5911-047-2 • € 12,45
Zee, Nanda van der • Westerbork
ISBN 978-90-5911-225-4 • € 14,95
Zee, Nanda van der • Het begrijpen
ISBN 978-90-5911-494-4 • € 11,95
Zee, Nanda van der • Om erger te voorkomen. De 
voorbereiding en uitvoering van de vernietiging van het 
Nederlandse jodendom tijdens de Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-465-4 • € 22,95
Zee, Nanda van der, Prof. Dr. Bob Smalhout • Gesprekken 
in de middag
ISBN 978-90-5911-730-3 • € 16,95
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 • € 19,95 
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
• De Zwarte Hand no.I , door:
Nolen, Ankie / Pierik, Perry / Ros, Martin / Kip, Gerbrand 
(red.)
ISBN 978-90-5911-448-7 • € 12,50
• De Zwarte Hand no.II, door:
Pierik, Perry / Ros, Martin / Kip, Gerbrand (red.)
ISBN 90-5911-322-5 • 978-90-5911-322-0 • € 12,50

ENGElSE EditiES

Bakker, Geeri • The Adoption handbook
ISBN 978-90-5911-315-2 • € 19,95
Best de Vries, 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
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
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.
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
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
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

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 9789461534941 • € 4,95
Franssen, Yvonne • Talio
ISBN 9789461534972 • € 4,95
Krijbolder, Wouter • Een Parijse oktoberdag
ISBN 9789461534958 • € 4,95





Amersfoortsestraat 27

3769 AD  Soesterberg

T 0031 (0)346-353895

F 0031 (0)346-350947

E info@uitgeverijaspekt.nl

www.uitgeverijaspekt.nl

Vertegenwoordiging/ Verkoop
België
Booxxe
Dhr. Karel Daeseleire
Maislaan 2
2525 Ranst
België 
E-mail: karl@booxxe.be

Redactiesecretariaat/
Productieplanning
Sylvia Kamerbeek
T 0346-353895
E info@uitgeverijaspekt.nl

ASPEKT worldwide:
Gazelle Book Services Limited
White Cross Mills
High Town
Lancaster. LA1 4XS   U.K.
T 0044 (0)152468765
F 0044 (0)152463232
Sales@gazellebooks.co.uk

Uitgeverij Aspekt
Bestelling en distributie
Centraal Boekhuis
Postbus 125
4100 AC Culemborg
T 0031 (0) 345 47 59 11

Re
al

 ti
m

e 
- 

Re
al

 b
oo

ks

www.facebook.com/uitgeverijaspekt

www.uitgeverijaspekt.nl

@perrypierik
https://twitter.com/perrypierik


