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Beste lezers en vrienden van Aspekt,
 
Het zijn dagen vol herdenkingen in deze tijd; Slauerhoff, 
Waterloo en Napoleon, de Eerste Wereldoorlog, de 
Tweede Wereldoorlog en Syrië. Natuurlijk wordt er in een 
brede uitgeverij als Aspekt volop aandacht besteed aan 
deze bijzondere dagen. Ons eigen tijdschrift Bühne schept 
ruimte voor het feit dat Aspekt alweer 20 jaar bestaat. 
Ook daar mogen we best even bij stil staan. Ruim 1400 
titels zijn vandaag de dag leverbaar uit het fonds. Ook 
gaat onze nieuwe productie onverminderd voort, fictie 
en non-fictie hand in hand, evenals onze samenwerking 
met de uitgeverijen van de universiteit van Antwerpen en 
Brussel. Een stralend mozaïek, met duidelijke lijnen.
 
Dr. Perry Pierik

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

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

Boeken die er toe doen!
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november 2015
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literair / biografie

Van Pablo Neruda’s derde gepubliceerde dichtbundel Viente poemas de amor y una canción 
desesperada (1924) werden er alleen al tijdens Neruda’s leven één miljoen exemplaren ver-
kocht. Inmiddels zijn er meer dan twee miljoen van deze liefdesgedichten over de toonbank 
gegaan en  met de talloze vertalingen meegerekend zelfs twaalf miljoen. Cees Nooteboom, 
groot schrijver en kenner van de Spaanse taal en literatuur, schreef in zijn Scheepsjournaal 
(2010): ‘[…] deze man [Neruda] speelde voortdurend op het machtige orgel van de taal, de 
halve Spaanse wereld heeft zijn gedichten gestolen om liefdesbrieven te schrijven.’

De eerlijkheid gebiedt Hans Dütting te bekennen dat ook hij veel heeft gestolen uit Neruda’s 
gedichten om in brieven indruk te maken op de Franse vrouw die al sinds 1976 zijn leven deelt.

‘Pablo Neruda is de allergrootste dichter van de twintigste eeuw, in alle talen.’
Gabriel García Márquez (1927-2004), Nobelprijswinnaar voor de literatuur 1982.

Pablo Neruda
de allergrootste dichter van de twintigste eeuw

Hans Dütting
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literair / biografie

Ad 
Scheepbouwer

rené vAn rooij

ASpekt

isbn 9789461538277

nur 400 

15 x 21,5 cm

ca. 348 pagina’s 

Paperback 

november 2015 

prijs € 24,95

BoBo’s
Je kunt het leuk vinden of niet, maar de maatschappij heeft dit type mensen nodig. Ze zorgen voor 
welvaart, werkgelegenheid en houden onze economie draaiende. Ze leiden bedrijven die in alle we-
relddelen actief zijn. Ze hebben grote verantwoordelijkheden en staan 24/7 onder grote druk. Die 
druk is extra groot omdat ze in een glazen huis leven. Elke stap die ze doen ligt onder een vergroot-
glas. Niet alleen zijzelf, maar ook hun gezinnen hebben daarmee te maken. Dat is niet altijd leuk. 
Verschillen in inkomen zijn van alle tijden in alle landen. Er bestaat interessant onderzoek van top-
psychologen, zoals de Amerikaanse gedragswetenschapper Paul Piff, over wat het effect van veel 
geld verdienen is op het gedrag van mensen. Maar de vraag, waarop voor zover ik weet niemand 
een antwoord heeft, luidt: waarom krijgen sommigen meer betaald dan anderen? Als linkse politici 
pleiten voor nivelleren, doen ze dat om stemmen te winnen. Maar hoe veel de één meer zou mogen 
verdienen dan de ander, is volstrekt subjectief.

Auteur René van Rooij: Ik heb vóór het eerste gesprek ter voorbereiding van dit boek aan een 
aantal vrienden en bekenden gevraagd welke reactie de naam Ad Scheepbouwer oproept. 
De meesten zeggen: ‘Ad Scheepbouwer is een harde jongen die voornamelijk door geld wordt 
gedreven’. Ik confronteer Ad met dit beeld. Zijn reactie is kernachtig: “Onzin. Ik heb nooit iets 
gedaan dat ik niet leuk vond. Ik heb aanbiedingen gehad om in landen als Nigeria te werken 
waar ik veel had kunnen verdienen. Ik had naar België kunnen verhuizen als belastingvluchteling. 
Maar geld is geen doel op zich. Ben ik hard? Ik vind mezelf recht door zee en probeer duidelijk 
te zeggen waar het op staat. Sommige mensen vinden me bot. Ik houd niet van verhullende taal. 
Dat is misleidend. Ik geef mijn gesprekspartner liever een scherp beeld van wat ik wil zeggen. 
Daar voorkom je misverstanden mee.” Ad Scheepbouwer: de man die het van scheepsjongen tot 
kapitein heeft gebracht.

Ad scheepbouwer
‘Pa, ik heb een patatkraam gekocht’

René van Rooij



 

isbn 9789461535931 
| nur 300/330 

13 x 21 cm | 350 pagina’s 
Paperback | verschenen 

prijs € 16,95

René van Rooij

René van Rooij

De Benoeming
Een Boardroom Roman

De Handshake
Een Bedroom Roman

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

Hoe vergaat het de CEO van een multinational die meteen na zijn be-
noeming door schandalen wordt achtervolgd? Weerstaat hij de druk 
om een winstwaarschuwing te doen? Hoe gaat hij om met aantijgingen 
van fraude, verkoop van kankerverwekkende producten, prijsafspraken
en kinderarbeid? Hoe weert hij zich in een kruisverhoor door Ameri-
kaanse advocaten? Hoe verdedigt hij zich tegen rattenstreken in de be-
stuurskamer? Hoe houdt hij het hoofd koel als er vernietigende koppen 
in de pers verschijnen? Hoe stelt hij zich op tegen de dreiging van een 
vijandige overname? Wie wordt er in de slaapkamer van zijn financieel 
directeur gechanteerd? Wat betekent de werkstress voor zijn huwelijks- 
en seksleven? Vragen en nog eens vragen. De Handshake, Een Bedroom 
Roman, helpt de lezer bij het vinden van een antwoord. Het boek is 
een vervolg op De Benoeming, Een Boardroom Roman, Uitgeverij Aspekt,  
maar kan als zelfstandige roman worden gelezen. De Handshake is fic-
tie, maar geschreven tegen de achtergrond van de meer dan dertigja-
rige ervaring van de auteur in het internationale bedrijfsleven. René van 
Rooij werkt nu aan het derde en laatste deel van deze trilogie, werktitel 
De Overname, Een Courtroom Roman.

isbn 9789461536815 
| nur 330/330 
13 x 21 cm | 178 pagina’s 
Paperback | verschenen 
prijs € 16,95

literair / roman

literair / roman
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Kroniek van ‘n Vervolging
Joden in Noord-Brabant 1933-1948

J. Bader

J. Bader

Kroniek van ‘n Vervolging
Joden in Noord-Brabant 1933-1948

DEEL 1

aspektaspekt

Aspekt

J. Bader

Kroniek van ‘n Vervolging
Joden in Noord-Brabant 1933-1948

DEEL 2

aspektaspekt

Aspekt

1

2

Een standaardwerk van formaat
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Kroniek van ‘n Vervolging

Joden van Nederland wordt wakker! Aldus de voorpagina van het Nieuw Israëlitisch 
Weekblad van 17 maart 1933. Dit weekblad waarschuwde tegen de aanwezigheid 
van nationaal-socialistische bewegingen in Nederland. Was het Duitse antisemitisme 

besmettelijk en zou het fascisme ook in Nederland de kop opsteken? 

In de jaren dertig waren er tal van verontrustende ontwikkelingen in buurland Duitsland 
die de Nederlandse joden niet onberoerd lieten. Nederland werd geconfronteerd met de 
komst van joodse vluchtelingen. Dagelijks kwamen de kranten met berichten over de steeds 
slechter wordende positie van de Joden. 

Maar Nederland had andere zorgen en worstelde met de gevolgen van de crisisjaren, een 
hoge werkeloosheid, politieke verdeeldheid en twijfel aan de parlementaire democratie. 
Er ontstonden kleine politieke bewegingen, geïnspireerd door het Italiaanse fascisme of het 
Duitse nationaal-socialisme. Vooral in Brabant was men hiervoor niet ongevoelig. Daarnaast 
was er het nimmer afwezige antisemitisme en anti-judaïsme van de rooms katholieke kerk. 
Maar voorlopig gebeurde de onderdrukking en vervolging van joden steeds in een nabij of 
ver buitenland. Velen koesterden de illusie dat Nederland voor oorlogsgeweld gespaard 
zou blijven en dat de joden hier veilig waren. Tot mei 1940. 

Al kort na de Duitse bezetting werden de eerste anti-joodse maatregelen afgekondigd. 
Er volgde een proces van ontrechting en isolatie. In mei 1942 moesten de joden een ster 
dragen. Ondertussen werden er administratieve maatregelen genomen waardoor de latere 
deportaties mogelijke werden. In de zomer van 1942 werden de eerste groepen joden 
weggevoerd. In Vught werd een concentratiekamp gebouwd. 

Voor duizenden mensen was dit een tussenstation op weg naar de vernietiging. Een groot 
aantal joden dook onder of vluchtte over de grens om veiliger oorden te bereiken. Maar 
vele honderden werden verraden en opgepakt. Eindelijk naderde het einde van de oorlog 
en in het najaar van 1944 werden belangrijke delen van Noord-Brabant bevrijd. 

Er brak een turbulente tijd aan en de Duitse bezetting maakte plaats voor het twijfelachtige 
regime van het Militair Gezag. Na enige tijd werd duidelijk hoe groot de catastrofe was en 
dat velen niet zouden terugkomen. Zij die terugkeerden uit de onderduik en de weinigen die 
de kampen hadden overleefd probeerden de voormalige gemeenschappen en structuren 
van Joods Brabant te herstellen. Maar al snel werd duidelijk dat het nooit meer zou worden 
als voorheen. Wat de joden in de jaren 1933-1948 is overkomen wordt uitvoerig in deze 
Kroniek van ‘n Vervolging vermeld.
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literair / fictie
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prijs € 17,95J. Slauerhoff
Jan Pietersz. Coen
Met een nawoord van Wim Hazeu

aspekt

Wim Hazeu:
Jan Jacob Slauerhoff beoogde geen politieke stellingname. Hij liet zich niet imponeren door 
de geweldenaarsfiguur Jan Pietersz. Coen, maar had een dramatisch oog voor diens vulgaire 
eigenschappen, wat Menno ter Braak deed opmerken dat juist door zijn vulgariteit Coen ‘…
een persoonlijkheid wordt van afmetingen. Juist door het ontbreken van iedere poging tot vaag 
idealiseren en romantisch verdoezelen slaagt Slauerhoff’s held.’ Slauerhoff ontmaskerde een 
autoriteit, en dat was een thema van Ter Braak, een thema dat in de latere lijn van het tijdschrift 
Forum paste. Slauerhoff deed dit ver voor de naoorlogse tijd, toen het usance werd Coen af te 
schilderen als de moordenaar van Banda en de kolonialist met bloed aan zijn handen.

Klassieke Reeks van Aspekt deel II
onder redactie van Hans Dütting en Wim Sanders

in deze reeks verscheen reeds van J. Slauerhoff De opstand van Guadalajara, met een nawoord 
van Cees Nooteboom

Jan Pieterz. Coen
Met nawoord van Wim Hazeu

J. slauerhoff



J. Slauerhoff
De opstand van Guadalajara
Met een nawoord van Cees Nooteboom

aspekt

7

‘Soms denk ik dat deze Friese nomade, die van Rimbaud afstamde en Rubén Darío vertaalde, 
die fado’s schreef en soleares en doortrokken was van die speciale Portugese variant van de 
melancholie, de saudade, een vijfde, tot nu toe geheim gebleven heteroniem van Pessoa was, 
een Hollandse, Chinese, Portugese, Spaanse schim achter Ricardo Reis, Alberto Caeiro en Alvaro 
de Campos en achter de grote poppenspeler zelf, vijf heren uit de jaren twintig en dertig die 
in ‘Lissabon aan de Taag’ langs de kade wandelden en spraken over Camöes, Vasco da Gama 
en aguardiente.’ Cees Nooteboom.

Cees Nooteboom is een geweldige ambassadeur voor de Nederlandse literatuur. Hij zorgde 
er onder andere voor dat in Duitsland, Frankrijk en Italië werk van J. Slauerhoff werd vertaald, 
dat hij van een inleiding voorzag. Ook dit werk werd door Nooteboom weer meesterlijk van 
een nawoord voorzien.

literair / fictie

isbn 9789461536501 

nur 300 

13 x 21 cm 

212 pagina’s 

Paperback 

verschenen

prijs € 17,95

De opstand van Guadalajara
Met een nawoord van Cees Nooteboom

J. slauerhoff
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literair / fictie

Op 22 april 2016 is het 400 jaar geleden dat Miquel de Cervantes Saavedra is overleden. Hij 
is echter blijven voortleven in de persoon van zijn wereldwijd bekende geesteskind Don Quichote 
de la Mancha. In zijn 400 ste sterfjaar zal de schepper van deze literair hoogstaande novelle 
veelvuldig herdacht worden. Aan de hand van verschillende internationale biografieën wordt 
in dit boek het wonderbaarlijke levensverhaal van Cervantes gevolgd, vanaf zijn geboorte- tot 
aan zijn sterfhuis, gezien in het perspectief van de wereldgeschiedenis zoals die zich rondom de 
auteur voltrok. 

De schepper van Don Quichote
De wereld van Miquel de Cervantes

Peter van der Molen

isbn 9789461538147

nur 680 / 300

13 x 21 cm

ca. 242 pagina’s 

geillustreerd 

november 2015 

prijs € 18,95
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geschiedenis / biografie

Offenbach werd door de Parijzenaars uitgelachen vanwege van zijn slechte Frans. Hoe dan ook, 
Jacques was niet graag op het conservatorium en ontvluchtte de ijzeren discipline van Cherubini al 
na een jaar. Zijn broer vond onderdak bij de opera van Bordeaux, over Jacob, of Jacques zoals hij 
zich nu begon te noemen, ontfermde zich een Duitse aristocraat en componist, Friedrich von Flotow. 
Diens ‘Martha’ werd later een groot succes. Dankzij Friedrich raakte Jacques bekend in de salons 
van beroemde mensen die privé concerten organiseerden. Daar trad hij op met Henri Hertz, een 
virtuoos pianist, die echter door zijn liaison met Thérèse Lachmann, een Pools-Joodse courtisane, 
volkomen berooid op de vlucht moest slaan richting Californië.
 
Jeannick Vangansbeke, die zich al eerder op het biografische terrein waagde (Hirohito) schetst 
het bijzondere leven van deze musicus, die zijn liefde voor zijn vak deelde met zijn drang naar 
amor.  

isbn 9789461537829 

nur 680 

13 x 21 cm 

ca. 178 pagina’s 

Paperback 

oktober 2015

prijs € 16,95

offenbach 
minstens 3 liefdesgeschiedenissen

Jeannick Vangansbeke
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geschiedenis / biografie

geschiedenis / biografie

isbn 9789461537690 | nur 680
15 x 23 cm | ca. 248 pagina’s 
Paperback | november 2015 
prijs € 22,95

“Het Wereldwonder” werd hij genoemd: “Stupor Mundi.”
 
Keizer Frederik II von Hohenstaufen (1194-1250) is een van de meest 
opmerkelijke persoonlijkheden van de Middeleeuwen. Hij was koning 
van Sicilië en Duitsland en keizer van het Roomse Rijk. Daarnaast was 
hij ook geleerde, hervormer, talenwonder, wiskundige, beschermer van 
de kunsten, kastelenbouwer en een permanente doorn in het oog van 
de Kerk. Hij stichtte de eerste staatsuniversiteit, was de belangrijkste 
wetgever van de Middeleeuwen, en geldt als de eerste moderne natuur-
wetenschapper.  Als vorst en als persoon was Frederik II fascinerend en 
omstreden. Door zijn tijdgenoten werd hij “Stupor Mundi” genoemd: “hij 
die de wereld versteld doet staan.” Niemand werd meer bewonderd 
en meer verketterd dan hij. Wie was die keizer die meermaals geëx-
communiceerd werd maar gewoon aan de macht bleef? Die de enige 
vreedzame Kruistocht van de geschiedenis ondernam? Die honderden 
kastelen liet bouwen (waaronder het raadselachtige Castel del Monte) 
maar slechts één kerk? Achthonderd jaar later heeft Frederik II nog niets 
ingeboet aan actualiteit.

isbn 9789461537324 | nur 680 
13 x 21 cm | 382 pagina’s 

Paperback | verschenen
prijs € 19,95

Keizerin Elisabeth, beter bekend als Sisi, spreekt tot de dag van van-
daag tot de verbeelding van miljoenen mensen. Haar dramatische leven 
tekende zich door haar huwelijk met keizer Franz-Joseph en door de 
zelfmoord van haar zoon Rudolf bij het jachtslot Mayerling, waarover 
Martin Ros, een groot kenner van de Habsburgse geschiedenis, reeds 
eerder publiceerde. Het is de geschiedenis van een mooie jonge vrouw 
die verwikkeld raakt in de revolutionaire omwentelingen van haar tijd. 
Wat was haar rol in dit geheel? Martin Ros komt met een nieuw beeld 
van Sisi. Hij zet haar neer als een vrouw met niet alleen oog voor de ty-
pische vrouwelijke elementen van het leven, maar ook voor staatszaken 
en politieke macht. Na het lezen van dit boek, waarvan nu de herziene 
druk verschijnt en waarvan reeds tienduidenden exemplaren verkocht 
werden, mag het duidelijk zijn dat de historische visie op Sisi tot nu toe 
veel te beperkt is geweest. Martin Ros corrigeerde dit beeld met succes.

Kroniek van een eigenzinnige Keizer
Stupor Mundi
Frederik II 1194 - 1250

aspekt

Gregor Dijkhuis

stupor Mundi - Kroniek van een 
eigenzinnige Keizer
Frederik II 1194-1250

Gregor Dijkhuis

sisi, leven en dood van Elisabeth
2de druk

Martin Ros
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geschiedenis / cultuur

isbn 9789461537713 | nur 680/719
15 x 23 cm | ca. 248 pagina’s 

Paperback | verschenen
prijs € 19,95

isbn 9789461537706 | nur 680 
15,5 x 23,5 cm | 388 pagina’s 
Paperback | verschenen 
prijs € 19,95

Vrijwel iedere cultuur kende een periode van zon-aanbidding. De dage-
lijkse verschijning van de gloeiende bol aan de hemel spreekt tot ieders 
verbeelding. In sommige rijken speelde de zon een cruciale rol in de 
cultuur, en stond die gelijk aan de oppergod en de godenwereld. De 
verering van de zon door de farao’s was legendarisch. Tempels werden 
opgericht in haar naam, en ter ere van haar dagelijkse aanwezigheid.  
In dit boek staat Aat van Gilst, die reeds menig boek over bijzondere 
cultuurverschijnselen schreef, stil bij deze bijzondere godsdienstige bele-
ving, ook buiten Egypte.

In 1700 stierf Carlos II, laatste Spaanse koning van de Habsburg dy-
nastie. Hij had geen nazaten en wees in zijn testament Felipe, kleinzoon 
van Lodewijk XIV, als opvolger. Na de successieoorlog en de Vrede van 
Utrecht werd Felipe V de eerste koning van het huis Bourbon. Hij bracht 
de Salische wet mee die vrouwen uitsloot van troonopvolging. Koning 
Fernando VII  schafte voor zijn dood in 1833 de wet af waarna hij 
werd opgevolgd door dochter Isabella. Fernando’s broer Carlos eiste 
vanwege zijn ‘Goddelijkrecht’ de troon op, waarna er een burgeroorlog 
uitbrak die hij uiteindelijk verloor. Ook zijn nazaten Carlos VI en VII lukte 
het niet het koningschap te verwerven. In 1931 deed na een verkie-
zingsnederlaag koning Alfonso XIII afstand van de troon en werd Spanje 
een republiek. In 1936 begon de burgeroorlog en dat jaar  stierf in 
Wenen Alfonso-Carlos, de laatste Carlistenkoning in ballingschap. Hij 
wees in zijn testament neef Xavier de Bourbon-Parma aan als regent. De 
Carlisten zouden gedurende de Burgeroorlog aan de zijde van gene-
raal Franco strijden. In 1947 kozen de Spanjaarden in een referendum 
voor de monarchie. In dit unieke boek schetst Stahlecker hoe het ‘blauw 
bloed’ Europa mede vorm gaf.

IN GESCHIEDENIS EN 
VOLKSGELOOF

AAT VAN GILST

ZONNECULTUS 

ASPEKT

Zonnecultus
In geschiedenis en volksgeloof

Aat van Gilst

De Bourbons 
de Parme

aspekt

Adrian Stahlecker

De Bourbons de Parme
Adrian stahlecker
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Napoleon in het Waterloo jaar

de welp
brult

ASPEKT

Historische 
roman

Rob Regter

NapoleonNader   tot 
Paul Dentz

aspekt

isbn: 9789461532442

prijs: € 19,95

isbn: 9789461530974

prijs: € 20,-

isbn: 9789461537294

prijs: € 19,95

isbn: 9789059119437

prijs: € 18,95

isbn: 9789461536556

prijs: € 19,95

isbn: 9789461531940

prijs: € 19,95

isbn: 9789461532442

prijs: € 19,95
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geschiedenis

isbn 9789461537720 

nur 680

15 x 23 cm 

ca. 248 pagina’s 

Paperback 

november 2015

prijs € 19,95

Dit boek gaat over het oudste mirakelspel in onze literatuur: Tspel vanden sacramente vander 
Nyeuwervaert. In Nyeuwervaert (tegenwoordig Klundert) werd in het veen een hostie (het sacra-
ment) gevonden. De hostie begon bij een onderzoek naar echtheid op 5 plaatsen te bloeden. 
Spoedig gingen er geruchten rond over wonderbaarlijke genezingen. Nyeuwervaert werd een 
druk bezochte bedevaartsplaats. Na de Sint Elisabethvloed (1421) liet Jan van Nassau het sa-
crament naar Breda overbrengen waar de sacramentsdevotie tot volle bloei kwam. De familie 
Van Nassau speelde daar tot de beeldenstorm (1566) en tot Willem van Oranje een belang-
rijke rol in. In de loop van de eeuwen bleef het sacrament van Nyeuwervaert in Breda een be-
langrijke culturele en religieuze zaak. In het boek wordt deze geschiedenis verteld. De datering 
(van de ontwikkeling) van het mirakelspel komt helder aan de orde en daarmee in verband de 
kwestie van het auteurschap. 

Bronnenonderzoek heeft ertoe geleid dat de plaats van het vinden van de hostie (of van de 
legende daarover) aannemelijk vastgesteld kan worden. Van het Nyeuwervaert-verhaal is in de 
Grote Kerk van Breda een (gerestaureerd) retabel te bezichtigen. Met betrekking tot dit onge-
veer 500-jaar oude schilderij wordt een nieuwe zienswijze gepresenteerd. Ook wordt ingegaan 
op de vraag of een middeleeuws devotieverhaal nog actuele betekenis kan hebben.

Breda en Nyeuwervaert
Een ‘mirakel’, een mirakelspel en een wonderlijke devotie

Ad Maas



Henk van der Linden / Leo van der Vliet

Henk van der Linden / Pauline 
onderwater / Ton sas

Zeeland en de Eerste Wereldoorlog

Brabant en de Eerste Wereldoorlog
De oorlog en het Brabantse land

Neutraal, maar toch: de oorlog raakte 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 raas-
de, was het een gebied waar honderdduizenden vluchtelingen hun toe-
vlucht zochten. Later bleven er voortdurend grensincidenten, met smok-
kelaars, deserteurs, ontsnapte krijgsgevangenen, spionnen, onschuldige 
burgers, met de Dodendraad veelal als scherprechter. Zeeland dreigde 
ook enkele malen zelf slagveld te worden, door de mogelijkheid dat 
de geallieerden 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 dichtbij was bleek bij vergissings-
bombardementen en talloze neergedwarrelde vliegtuigen. Tegelijkertijd 
was het, door de spoor- en scheepvaartverbinding via Vlissingen met 
Engeland, een komen en gaan van reizigers, vluchtelingen en spionnen.

Over de Brabantse steden in de Eerste Wereldoorlog is al een aan-
tal publicaties verschenen. Over wat de bewoners van het Brabantse 
platteland overkwam nog niets. Terwijl dat zeker zo interessant is. Wat 
overkwam de Brabantse dorpsbewoners, de boeren, de winkeliers, de 
ambachtslui, de religieuzen in de kloosters, de burgemeesters en andere 
notabelen?

In dit boek aandacht voor hen, geschreven door auteurs die in de  eigen 
dorpsomgeving onderzoek hebben gedaan; toegelicht met de bericht-
geving uit de lokale pers van destijds.

isbn 9789461536570 | nur 680
15 x 23 cm | ca. 268 pagina’s 
Paperback | november 2015 
prijs € 19,95

isbn 9789461534781 | nur 680 
15 x 23 cm | ca. 248 pagina’s 
Paperback | november 2015

prijs € 19,95

ZEELAND
en de Eerste
Wereldoorlog

Henk van der Linden / Leo van der Vliet

aspekt

geschiedenis

geschiedenis
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geschiedenis

isbn 9789461534774 | nur 680 
15 x 23 cm | 282 pagina’s 
Paperback | verschenen 
prijs € 19,95

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, terwijl 
vele Nederlandse dienstplichtigen hun mobilisatiebestemmingen aan de 
grens moesten zien te bereiken. De vluchtelingenopvang stelde het lo-
kale bestuur voor grote problemen, de belgische deserteur Hynkes werd 
hier echter juist geïnspireerd in zijn schilderscarierre. De schaarste aan 
onder meer voedingsmiddelen, maar ook de toenemende mobilisatie-
moeheid  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 assuradeur 
Scheltema een indrukwekkende serie plakboeken aan waarin velerlei 
facetten van het dagelijkse leven onder de mobilisatie worden gedocu-
menteerd. 

Ron Blom / Henk van der Linden
Amsterdam en de Eerste Wereldoorlog

geschiedenis

Het Nederlandse
christendom

De kogel door
de kerk?

en de Eerste
Wereldoorlog

Enne Koops / Henk van der Linden

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

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

isbn 9789461535122 | nur 680 
15 x 23 cm | 284 pagina’s 

Paperback | verschenen
prijs € 22,95

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

Enne Koops/ Henk van der Linden
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historische roman

Als een meteoor verschijnt August Stramm in 1914 en 1915 aan de literaire hemel boven Berlijn. 
De theaterteksten en gedichten van deze in 1874 geboren inspecteur der keizerlijke posterijen 
zijn hun tijd ver vooruit, en tot op vandaag vormt zijn oeuvre een uniek hoofdstuk van het ex-
pressionisme en van de Duitse letteren. Dat het een klein oeuvre is, heeft alles te maken met het 
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Als reservekapitein neemt Stramm vanaf dag één deel 
aan ruim zeventig gevechten, altijd in de eerste linie, tot hij op 1 september 1915 sneuvelt. De 
vreemde oorlogsgedichten die hij aan het front schrijft, lijken wel pogingen om weer te geven 
wat men gewaarwordt tijdens een lichtflits van een explosie, dus allesbehalve Wordsworthiaanse 
‘emotion recollected in tranquility’. Zelfs helemaal géén emotie, geen ik-gewroet, geen beschrij-
ving, geen uniformromantiek, geen opinie over oorlog. Stramms gedichten zijn dan ook werkelijk 
in alle opzichten uniek en staan mijlenver af van wat bv. de overbekende Britse war poets deden. 
 
Van opleiding is Yves Dekimpe (°1962) leraar Nederlands, Engels en Duits, en hij prijst zichzelf 
gelukkig les te hebben gekregen van enkele docenten die zelf literair actief waren.

Af en toe verschijnt er poëzie van hem in letterkundige tijdschriften, maar hij schrijft en regis-
seert vooral z’n eigen theaterbewerkingen en maakt vertalingen van Duitstalige toneelwerken. 
Sinds z’n jongensjaren kent Dekimpe een grote liefde voor geschiedenis en de directe nabijheid 
van enkele van de beruchtste slagvelden van de Eerste Wereldoorlog resulteerden daarop 
haast vanzelf in de vertaling van het gros van de frontbrieven van August Stramm.

isbn 9789461538284

nur 680 

15 x 23 cm

ca. 278 pagina’s 

Paperback 

november 2015 

prijs € 19,95

Lekbloed
Gedichten en brieven uit de oorlog
vertaling Yves Dekimpe

August stramm



17

Het jaar 1916 mocht met recht een dramatisch jaar worden genoemd. 
Het algemene kenmerk van de oorlogsontwikkelingen was stilstand. De 
loopgravenoorlog eindigde in een massaal overlijden. De jonge solda-
ten sneuvelden en masse bij de slag om Verdun en de strijd aan de Som-
me. De forten Vaux en Doaumont schreven hun bloederige geschiedenis. 
Maar er waren ook andere facetten, zeppelins boven Londen, de slag 
bij Jutland op zee, de Amerikaanse president Wilson waarschuwde voor 
de duikbootoorlog, italie wisselde van kant en ook Roemenie raakte in 
de oorlog betrokken. Een keur van auteurs beschrijft dit bijzondere jaar 
uit de Eerste Wereldoorlog.

geschiedenis

Het dramatische jaar 1916 
Alles stond stil

aspekt

Henk van der Linden
Perry Pierik (red.)

isbn 9789461537478 | nur 680 
15 x 23 cm | ca. 278 pagina’s 
Paperback | november 2015 
prijs € 24,95

Het dramatische jaar 1916
Alles stond stil

Henk van der Linden / Perry Pierik (red.)

Eerder verschenen van ‘het dramatische jaar’

isbn: 9789461533050

prijs: € 24,95

isbn: 9789461535139

prijs: € 24,95
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Onder redactie van  LeO dOrrestijn, Henk van der Linden, 
Perry Pierik en rObert jan de vOgeL

asPekt

KRONIEK 1914-1918 l 31

Essays over de Eerste Wereldoorlog

DE GROTE OORLOG

Onder redactie van  LeO dOrrestijn, Henk van der Linden, 
Perry Pierik en rObert jan de vOgeL

asPekt

KRONIEK 1914-1918 l 30

Essays over de Eerste Wereldoorlog

DE GROTE OORLOG

geschiedenis

isbn 9789461537737

nur 680 

15 x 23 cm

ca. 278 pagina’s 

Paperback 

november 2015 

prijs € 24,95

Met grote regelmaat verschijnen de delen van de serie De Grote oorlog, kroniek 1914-1918.  
In samenwerking met de Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog worden keer op keer van 
voornamelijk Nederlandse en Vlaamse auteurs het beste werk over de Eerste Wereldoorlog ver-
zameld en gebundeld. De delen laten zich los van elkaar lezen en bestrijken een breed terrein 
van de oorlog. Zowel militaria,  politiek, diplomatie en internationale verhoudingen komen aan 
bod, als ook sociologisch onderzoek. Inmiddels is deze reeks een klein monument geworden voor 
dit conflict. Dit nummer verschijnt in de herdenkingsjaren.

De Grote oorlog
Kroniek 1914 - 1918 l 31

Leo Dorrestijn / Henk van der Linden / 
Perry Pierik / Robert Jan de Vogel (red.)

ASPEKT
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DE GROTE OORLOG

Essays over de Eerste Wereldoorlog

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

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 l27

Essays over de Eerste Wereldoorlog

ONDER REDACTIE VAN  LEO DORRESTIJN, MARTIN KRAAIJESTEIN,
HENK VAN DER LINDEN EN PERRY PIERIK 
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UITGEVERIJ ASPEKT
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Essays over de Eerste Wereldoorlog

De Grote Oorlog, Kroniek 1914 – 1918 is dé serie in Nederland 
en Vlaanderen waarin wordt stilgestaan bij de geschiedschrij-

ving 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 28 
delen, met in totaal meer dan 200 artikelen, over allerlei WO1-gere-
lateerde thema’s. 

Deel 28 bevat weer een aantal boeiende en verrassende artikelen van 
Pieter Jan Verstraete, Anton Kruft, Marcel van Guldener, Jeanette 
Pors, Rian van Meeteren, Corstiaan Prince, Perry Pierik en Bas de 
Groot

De serie wordt elk jaar met twee delen uitgebreid.

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

De Grote Oorlog, Kroniek 1914 – 1918 is dé serie in Nederland 
en Vlaanderen waarin wordt stilgestaan bij de geschiedschrij-

ving over de Eerste Wereldoorlog. De delen komen tot stand door de 
inspanningen van de Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog 
(www.ssew.nl). 

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

In dit nummer bijdragen van Hans Andriessen, James Scharinck, Tom 
Duurland, Guido Latré, Johan van Duyse, Randy Noorman, Jelle
Simons. Alle artikelen samen geven een gevarieerd beeld van de Eerste 
Wereldoorlog. Deze variatie wordt mede kenbaar via een niet alledaagse 
publicatie: ‘Th e Great European Cup Final 1914 – 1918’, de mobilise-
ring en militarisering van het Britse voetbal in de Eerste Wereldoorlog.

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

DE GROTE OORLOG
De Grote Oorlog kroniek 1914-1918 is een unieke serie in de Neder-

landse taal over de Eerste Wereldoorlog.  In samenwerking met de 
Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog werkt  uitgeverij Aspekt 
sinds 2002 aan de uitbouw van deze serie, waarin inmiddels tientallen 
delen zijn verschenen. De delen laten zich afzonderlijk van elkaar lezen, 
maar vormen met elkaar een geweldig naslagwerk over deze oorlog.

In dit eerste deel onder andere aandacht voor de ineenstorting van 
het Duitse Keizerrijk, Duitse deserteurs in Nederland,  het strategisch 
denken in Nederland ’14-’18,  Paus Benedictus XV en de oorlog, het 
‘Baralong’-incident en nog onderwerpen.

 
De pers over deze serie:
 
‘Iedere keer weer verbazingwekkend’ -Defensie krant
‘De Eerste Wereldoorlog herontdekt’ -De Gelderlander
‘De vergelijking dringt zich op met Nederland in de Tweede Wereldoorlog 
van Loe de Jong’ -De Gelderlander
‘Deze serie biedt veel’ -Reformatorisch Dagblad
‘Grote diversiteit’ -Mars et Historia
‘De auteurs zijn zonder meer deskundig’ -Nederlandse Bibliotheek Dienst
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UITGEVERIJ ASPEKT

DE GROTE OORLOG
Ook deel 11 van de serie De Grote Oorlog Kroniek 1914-1918 bevat 

weer een scala van interessante artikelen over een ook voor de 
 Nederlandse geschiedenis zo belangrijke periode. Niet alleen waren de 
Nederlandse strijdkrachten gedurende de oorlogsjaren voltallig gemo-
biliseerd. Ons land was ook op andere manieren nauw betrokken bij de 
gebeurtenissen die het aanzien van de wereld volstrekt veranderde, kei-
zer- en koninkrijken deed verdwijnen en ruim 30 miljoen slachtoff ers 
heeft gekost. Nederland werd overspoeld met vluchtelingen uit België, 
moest zijn neutraliteit angstvallig bewaren maar kon desondanks niet 
verhinderen dat de oorlogvoerenden ons land allerlei beperkingen in 
de weg legden en in enkele gevallen dreigde de oorlog zich ook tot 
ons land uit te breiden. Daarnaast leed onze koopvaardijvloot grote 
verliezen als gevolg van torpedering en mijnen en  werden aan het eind 
van de oorlog  Nederlandse koopvaardijschepen die in Britse en Ame-
rikaanse havens lagen, ook nog eens in beslag genomen, met alle gevol-
gen van dien. 

In dit deel wordt onder meer aandacht geschonken aan de smokkelhan-
del aan de Nederlandse grens, de invloed van de Duitse keizer op het 
ontstaan van de Eerste Wereldoorlog, de zware gevechten in de Argon-
nen bij Verdun, het Victoria Kruis, de strijd in Congo, Ernst Jünger, 
Prins Heinrich van Beieren en het einde van de Duitse keizerlijke ma-
rine te Scapa Flow.

De serie De Grote Oorlog Kroniek 1914-1918 staat onder redactie van 
Hans Andriessen, Martin Ros en Perry Pierik, is een initiatief van de 
 Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog en wordt uitgegeven 
door Uitgeverij Aspekt.
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UITGEVERIJ ASPEKT

DE GROTE OORLOG
Na de succesvolle verschijning van het eerste deel van De Grote Oor-

log kroniek 1914-1918 onder redactie van Hans Andriessen, Mar-
tin Ros en Perry Pierik presenteert uitgeverij Aspekt nu het tweede deel. 
De afgelopen jaren is de belangstelling voor dit wrede en langdurige 
confl ict aan het begin van de vorige eeuw enorm toegenomen. Steeds 
meer boeken en publikaties over dit thema, dat een belangrijke prelude 
vormde op de Tweede Wereldoorlog, zien het levenslicht. Ook in dit 
deel weer aandacht voor verschillende thema’s met betrekking tot de 
Eerste Wereldoorlog. Zo wordt er bericht over de slag in het Skagerrak 
en staan we stil bij het Von Schlieff enplan, om slechts enkele onderwer-
pen te noemen. Regelmatig zullen nieuwe delen van De Grote Oorlog 
kroniek 1914-1918 verschijnen.
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UITGEVERIJ ASPEKT

DE GROTE OORLOG
In deel 7 van de serie De Grote Oorlog kroniek 1914-1918 aandacht 

voor verschillende facetten van de Eerste Wereldoorlog. 
Dr. J. Schulten bekijkt de operationele logistiek aan het westelijk 

front tijdens de Eerste Wereldoorlog en Martin Kraaijenstein trekt een 
interessante vergelijking tussen het lot van de Belgische vluchtelingen 
die in Groot-Brittannië werden opgevangen en zij die hun toevlucht 
in  Nederland hadden gevonden. Perry Pierik staat stil bij het exclusie-
ve gezelschap dat in het eerste oorlogsjaar het Victoria Cross verdiende 
en laat zien hoe de toekenning van deze hoge onderscheiding bijdroeg 
aan  de heroïsering van de Britse tegenslagen in de beginperiode van de 
oorlog. L. Ruitenberg staat stil bij keizer Wilhelm II en de Franse stad 
Saint-Quentin, J.H. Buitenhuis schrijft over de tunnelbouw bij Ver-
dun, Leo van Bergen bericht over de Nederlandse ambulances aan het 
oostfront; en zo volgen nog andere interessante artikelen over dit even 
wonderlijke als wrede confl ict. 

Met dit zevende deel omvat De Grote Oorlog inmiddels 2100 pagi-
na’s met artikelen, foto’s en documenten. Ter ondersteuning van De 
Grote Oorlog verschijnen er tevens monografi eën over verschillende on-
derwerpen zoals De mythe van 1918 door J.H.J. Andriessen en IJzeren 
doodskisten, het onderzeebootwapen in de Eerste Wereldoorlog van An-
driessen, Gerbrand Kip, Perry Pierik en Arthur Stam.
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UITGEVERIJ ASPEKT

DE GROTE OORLOG
In samenwerking met Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog 

brengt Aspekt alweer het twaalfde deel van de goed ontvangen serie 
De Grote Oorlog Kroniek 1914-1918. Met deze serie, waarin tal van 
artikelen staan over de krijgsgesc hiedenis, diplomatie en humanintrest 
met betrekking tot het confl ict uit 1914-1918, probeert de stichting de 
voor de geschiedenis van de twintigste eeuw zo belangrijke gebeurtenis-
sen uit deze periode voor het voetlicht te krijgen.

In deze editie laten wij twee jonge historici aan het woord. Beiden zijn 
genomineerd voor de stichtingsscriptieprijs 2005 en beiden zijn speciaal 
genoemd door de voorzitter van de jury prof. dr. P. Romijn in zijn rede ter 
gelegenheid van de uitreiking van deze prestigieuze stichtingsprijs.

In ‘Toevlucht in Amsterdam, een quaestie van Hollandsch fatsoen’ gaat 
Kees Nagtegaal uitvoerig in op de opvang van de Belgische vluchtelin-
gen bij hun komst in 1914 in Nederland en de daarbij verleende dien-
sten door de overheid en particulieren.

In haar ‘Moderne Moeders, Veranderende beeldvorming over de positie 
van de Nederlandse vrouw in het Algemeen Handelsblad en de Haagsche 
Courant in de periode 1914 tot 1918’ beschrijft Linda Wever de pro-
blematiek van de Belgische vluchtelingen in Nederland weer vanuit een 
geheel andere hoek. Aan de hand van artikelen in het Algemeen Handels-
blad en de Haagsche Courant analyseert zij in zeven hoofdstukken onder 
andere de situatie in Nederland rond de eeuwwisseling, de gevolgen 
van de mobilisatie in Nederland, de zorg voor de Belgische vluchtelin-
gen, de rol van het Internationaal Vrouwencongres en de toenemende 
voedselschaarste in Nederland met het beruchte aardappeloproer en de 
opgelegde voedselrantsoenering.

De scripties geven samen een uitstekend en uitgebreid beeld van de vluch-
telingenproblematiek in al zijn facetten in het Nederland van 1914. Wij 
zijn verheugd dat wij beide auteurs bereid hebben gevonden hun scripties 
voor publicatie in onze Kroniek 1914-1918 beschikbaar te stellen. 
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DE GROTE OORLOG
Na het succes van de eerdere delen van De Grote Oorlog kroniek 

1914-1918 verschijnt nu het derde deel in deze spraakmakende 
serie. Doel van deze serie is de lezers te informeren over de verschrikke-
lijke oorlog die aan het begin van de twintigste eeuw plaatshad. Onder 
redactie van drie kenners van deze materie, Hans Andriessen, Martin 
Ros en Perry Pierik, staan we stil bij belangrijke thema’s en discussie-
punten over de Eerste Wereldoorlog. Zo belicht Hans Andriessen de 
visies van Karl Kautsky op het Wilhelminische Duitsland, wordt er 
bericht over een joodse piloot die in een dubbeldekker getooid met 
swastika boven het front verscheen en staan we stil bij het avontuurlijke 
leven van Lawrence of Arabia. Met dit derde deel in de serie De Grote 
Oorlog is de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog bij uitgeverij As-
pekt uitgegroeid tot een serieus onderwerp. Eerder verscheen er Hoe de 
oorlog ontstond van de hand van Karl Kautsky, De verlaten monarch, kei-
zer Wilhelm II in Nederland van de hand van Perry Pierik en Henk Pors 
en De Prins van Wieringen van de hand van de laatst genoemde auteur. 
Nieuwe titels zijn in voorbereiding.
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DE GROTE OORLOG
In de achtste Kroniek van De Grote Oorlog wederom aandacht voor de 

verschillende aspecten van de Eerste Wereldoorlog. Dr. Ronald van 
der Wal vraagt aandacht voor de militaire bijstand aan het burgerlijk 
gezag in Nederland gedurende de mobilisatie van 1914-1918. Dr. S.J. 
de Groot schrijft over de inzet van de lichte kruisers Emden, Königsberg 
en Karlsruhe bij de handelsoorlog in 1914. Ing. B. Keers werpt licht op 
de oorlogsinspanningen van Australië en Nieuw-Zeeland en dr. Arthur 
Stam staat stil bij de betekenisvolle vrede van Brest-Litovsk, terwijl Kees 
Paling ons meeneemt naar het krijgsgebeuren in donker Afrika. 

Ook ditmaal dus een zeer gevarieerd aanbod van artikelen van kenners 
van de materie. De Eerste Wereldoorlog mag in Nederland op groeien-
de belangstelling rekenen. De Grote Oorlog Kroniek 1914-1918, onder 
redactie van Hans Andriessen, Perry Pierik en Martin Ros, heeft de 
tekenen des tijds herkend en brengt met grote regelmaat nieuwe delen 
op de markt. Samen vormen de delen van De Grote Oorlog een kroniek 
van betekenis, die in elke historische bibliotheek thuis hoort.

‘Indrukwekkende bundel’  - Friesch Dagblad.
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DE GROTE OORLOG
M et deel vier van De Grote Oorlog kroniek 1914-1918 wordt de  

succesvolle reeks gebundelde artikelen van de hand van Neder-
landse en Vlaamse auteurs over de Eerste Wereldoorlog voorgezet.

Nog steeds neemt de belangstelling onder het Nederlandse lezerspu-
bliek voor de gebeurtenissen uit deze periode toe. Uitgeverij Aspekt neemt 
met de publicatie van deze serie een vooraanstaande plaats in onder de 
uitgevers van historische en oorlogsboekwerken.

Het is door dit soort publicaties en door de activiteiten van de Stichting 
Studiecentrum Eerste Wereldoorlog, die medeverantwoordelijk is voor 
de samenstelling van deze serie, dat de kennis over de Eerste Wereld-
oorlog. wat daaraan vooraf ging en wat de gevolgen ervan waren, in 
Nederland nog steeds toeneemt.

Ook in dit jaarboek is weer een scala aan uitstekende en interessan-
te artikelen opgenomen met een variatie van onderwerpen die ervoor 
zorgdraagt dat eenieder met interesse voor de geschiedenis van de Eer-
ste Wereldoorlog wel iets van zijn/haar gading zal vinden.
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DE GROTE OORLOGWederom presenteert de Stichting Studiecentrum Eerste Wereld-
oorlog in de serie De Grote Oorlog Kroniek 1914-1918 een spe-

ciaal nummer, waarin naast  een bijdrage van dr. Maartje Abbenhuis, 
voorts is opgenomen een artikel van de winnaar van de scriptieprijs 
2005, drs. Guusje Groote,  evenals een artikel van een van de genomi-
neerden voor deze prijs, drs. A. Niemeijer.

In tegenstelling tot eerdere publicaties in deze zeer populaire serie 
Eerste Wereldoorlogliteratuur is, gezien de specifi eke aard van deze bij-
dragen,  besloten  de in de Engelse taal aangeboden artikelen niet te 
vertalen en ze  in de originele versie te laten verschijnen.

Drs. A.O. Groote (26) won de scriptieprijs 2005 van de Stichting Stu-
diecentrum Eerste Wereldoorlog. Zij studeerde moderne Britse letter-
kunde aan de Vrije  Universiteit te Amsterdam. Haar artikel behandelt 
op fascinerende wijze een romantrilogie die mogelijk meer dan enige 
andere heeft gediend om de huidige generaties zich te laten inleven in 
de ervaringen van de soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Dr. Maartje Abbenhuis (29), van oorsprong Nederlandse, (PhD, BA 
Hons) is werkzaam als docent aan het History Department van de  Uni-
versity of Auckland, New Zealand. Haar bijdrage  behandelt een on-
derwerp dat in Nederland vaak onderbelicht is gebleven. In ‘Nationale 
grenzen, Nederland  en de neutraliteit van haar grensstreek 1914-1918’ 
beschrijft ze de uitermate moeilijke positie van Nederland te midden 
van oorlogvoerende mogendheden in de Eerste Wereldoorlog. 

Drs. A. Niemeijer (28) studeerde in 2002 af aan de Vrije Universiteit te 
Amsterdam in de Engelse taal en cultuur. Hij werd genomineerd voor 
de scriptieprijs 2005. In zijn artikel maakt hij een vergelijking tussen het 
leven van Siegfried Sassoon en de Schotse historicus Robert Mackie, die 
beiden in de Grote Oorlog vochten en beiden ook auteurs zijn van een 
oeuvre waarin ze hun oorlogservaringen beschreven. Niemeijer combi-
neert een literatuurwetenschappelijke benadering met een vergelijkende 
biografi estudie. Tot op heden woont en werkt hij in Amsterdam, onder 
andere als freelance vertaler. Niemeijer werkt momenteel aan een nieuw 
project over Robert Mackie in de context van de Grote Oorlog.
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DE GROTE OORLOG
D it vijfde deel van De Grote Oorlog kroniek 1914-1918 bevat opnieuw  

zeer interessant documentatiemateriaal over een periode in de 
gseschiedenis die gedeeltelijk aan Nederland is voorbijgegaan, maar die 
wel degelijk ook op op ons land grote invloed heeft uitgeoefend.

Het is de redactie gelukt een groot aantal belangwekkende artikelen 
van zeer uiteenlopende aard bijeen te brengen en in deze uitgave te 
bundelen.

Met de publicatie van alweer het vijfde deel van deze serie maakt de 
Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog haar doelstelling, het 
verhogen van de kennis in Nederland over de Eerste Wereldoorlog, 
ruimschoots waar. Zij wordt daarbij op voortreff elijke wijze bijgestaan
door uitgeverij Aspekt, die zich opnieuw bereid heeft verklaard de 
stichting in haar doelstellingen te ondersteunen.

Ook  in dit deel vindt de lezer met interesse in de periode 1914-1918 een
scala aan feiten en wetenswaardigheden, opgetekend door een keur van
historici en auteurs.

De redactie is verheugd te mogen constateren dat de belangstelling 
voor de Eerste Wereldoorlog en daarmee ook de belangstelling voor 
deze interessante serie, in Nederland en België nog steeds toeneemt en 
hoopt met de publicatie van deze Kroniek daaraan haar steentje bij te 
dragen.
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DE GROTE OORLOG
Met het verschijnen van deel 10 van De Grote Oorlog Kroniek 

1914-1918 heeft de Stichting Studiecentrum Eerste Wereld-
oorlog een mijlpaal bereikt.

Tien delen, een kleine honderd artikelen, geschreven door voorname-
lijk Nederlandse auteurs, in totaal ongeveer drieduizend pagina’s Eerste-
Wereldoorloginformatie zagen de laatste vier jaar het licht. De serie 
mag zich in een grote en nog steeds groeiende belangstelling verheugen.

Ook in dit nummer staat een aantal zeer interessante artikelen. Acht 
auteurs en Eerste-Wereldoorlogdeskundigen hebben hun licht laten 
schijnen over een scala aan onderwerpen, allen de Eerste Wereldoorlog 
betreff ende.

In dit nummer vraagt dr. E. Ebben aandacht voor de slag bij de Masu-
rische Meren in 1914. Dr. M. Kraaijestein en dr. P. Schulten schrijven 
over Chanakkale, ‘Turkse mythes over de oorlog in Gallipoli’, terwijl 
ir. E. Wils het in zijn artikel ‘Mosterdgas, koning van de oorlogsgas-
sen’ heeft over de gasoorlog aan het westelijk front. Dr. S. Kruizinga 
belicht de Nederlandse neutraliteit tijdens de Eerste Wereldoorlog en 
de manier waarop de Nederlandse koopvaardij gedurende de oorlogs-
jaren toch kon blijven varen. De oorlogsmemoires van de Duitse prins 
Ernst-Heinrich von Sachsen worden beschreven door Dr. P. Pierik. Drs. 
C.L. Matze schrijft over de economische positie van Nederland tijdens 
de Eerste Wereldoorlog en de energievoorziening en drs. E. Bakker fi -
losofeert over ‘Th e War to end all Wars’. Dr. J. Hofman sluit de rij met 
zijn artikel over het leven en laten leven principe van de frontsoldaat.

De artikelen voor deze unieke Eerste-Wereldoorlogserie zijn bijeenge-
bracht onder redactie van Hans Andriessen, Perry Pierik en Martin Ros.

De Grote Oorlog Kroniek 1914-1918 wordt uitgegeven door Uitge-
verij Aspekt en is een initiatief van de Stichting Studiecentrum Eerste 
Wereldoorlog.
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Met deze titel brengt Aspekt een belangrijke waarschuwende bron tegen het fascisme weer 
tot leven. Bertolt Brecht noemde Fritz (Friedrich) Sternberg zijn belangrijkste leraar. Deze mar-
xistische filosoof, die leefde van 1895 tot 1963 en veel publiceerde, waarschuwde al in een 
vroeg stadium voor de gevaren van de opkomst van Hitler. In heldere taal zet hij de facetten op 
papier met betrekking tot de dan nog komende oorlog. Hij gaf aan wat nazi-Duitslands sterke 
en zwakke punten waren. Met deze heruitgave is een belangrijke oerbron van de dreigende 
Tweede Wereldoorlog weer publiek gemaakt.

Bertolt Brecht noemde Fritz Sternberg zijn eerste leermeester.
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Hoe lang kan Hitler oorlog voeren?
Met een voorwoord van Perry Pierik

Fritz sternberg
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De beelden zijn bekend omdat ze tot de meest schokkende uit de bevrijdingstijd horen. Vrouwen 
en vaak nog jonge meisjes die, juist in de dagen waarin feestvreugde domineerde, werden kaal-
geschoren en vernederd. Over deze zogeheten moffenmeiden, vrouwen die tijdens de oorlog 
omgang hadden met Duitse soldaten, was tot nog toe weinig bekend.

Wie geschoren wordt moet stilzitten is het eerste boek dat uitvoerig in gaat op het leven van 
deze vrouwen die, hoewel zij een plaats innemen in het collectieve geheugen, vrijwel geen aan-
dacht meer krijgen. Dankzij haar speurzin en tact wist Monika Diederichs in gesprek te komen 
met betrokkenen die hierover tot nu toe zwegen. Ook kreeg zij toegang tot archieven die, in 
verband met de bescherming van de persoonlijk levenssfeer, ook voor onderzoekers gesloten 
bleven.

Het resultaat is een indrukwekkend boek over een onderbelicht aspect van de Tweede We-
reldoorlog. Hoe dachten deze meisjes en vrouwen zelf over hun omgang met de bezetter? Wat 
gebeurde er als ze zwanger raakten? Deden zij afstand van hun kind of besloten zij het zelf te 
houden? De ervaringen van deze vrouwen met nationaalsocialistische zorginstellingen en diverse 
instellingen van de Wehrmacht worden aangrijpend beschreven. Deze heruitgave maakt een 
belangrijk boek opnieuw beschikbaar.
 

Wie geschoren wordt moet stilzitten
Monika Diederichs
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Onbeschreven geschiedenissen van Nederland. Zes onthullende portretten van spionnen die niet 
terugdeinsden voor landverraad, zelfverrijking, corruptie, criminaliteit en moord. Ze werkten tus-
sen 1917 en 1949 voor verschillende Nederlandse inlichtingendiensten.

Reinder Zwolsman was een vastgoedmagnaat die tijdens de oorlog rijk werd met bunkerbouw, 
handel in Joods bezit en roofovervallen. Hij werkte voor de Duitse contraspionage en was be-
trokken bij het uitlokken van het bombardement op het Bezuidenhout.

Julius Barmat was de grootste oplichter van Europa. Hij kocht regeringen van Duitsland en 
België om. Hij was volgens sommigen de doorslaggevende factor voor het aan de macht komen 
van Hitler.

Jan Baars was een fascistenleider. Hij plaveide de weg voor de NSB. Hij werkte tijdens de 
bezetting voor de Wehrmacht en werd na de oorlog door De Quay tot verzetsheld gebombar-
deerd.

Anton van der Waals, Nederlands grootste landverrader, was voor de oorlog al informant 
voor de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst.

Burgemeester Visser van Den Haag ging met medeweten van de regering uit stelen om geld 
voor een geheime organisatie te verkrijgen. Een deel daarvan stak hij in eigen zak.

Friedrich Schallenberg werd in ondiep water vermoord. De door VVD-minister Stikker gestich-
te geheime organisatie SOAN, die zich met grote criminaliteit bezighield, was verantwoordelijk 
voor de moord. 

Zelfmoord op laag water
Landverraad en criminaliteit rond de inlichtingendiensten

Rudi Harthoorn
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Himmler presenteerde zichzelf en zijn organisatie graag als beschermer 
van het vaderland. Het communisme was de ‘gevaarlijke ideologie’ wel-
ke Duitsland bedreigde. Bovendien, zo meenden de nazi’s, was het een 
‘joods concept’ (het joods-bolsjewisme) dat de wereldvrede bedreigde. 
In dit boek maken we kennis met een sleuteldocument uit deze periode, 
voor het eerst vertaald door Evert van Leerdam, en uitgebreid geanno-
teerd en becommentarieerd door de historicus Perry Pierik. Een primaire 
bron, die velen tot nu toe onbekend zal zijn.

aspekt

Evacuatie uit Arnhem 1944

Ewald Drost

Naar het dagboek van Ds. Adrianus Drost
17 september 1944 – 10 mei 1945

Dit boek gaat over Ds. Adrianus Drost en Catharina Drost. Adrianus is 
vanaf de luchtlanding bij Arnhem op 17 september 1944, een oorlogs-
dagboek gaan bijhouden. Hierin beschreef hij hun belevenissen, ontbe-
ringen en evacuatie naar het dorp Schaarsbergen. Over hun gedwongen 
evacuatietransport uit Schaarsbergen, samen lopend met 1500 evacués 
naar Apeldoorn. Hij schreef over hun nachtelijke ontsnapping uit de Co-
cosmattenfabriek waar alle evacués moesten overnachten. Na hun ver-
blijf bij twee gastgezinnen in Apeldoorn, bereikten zij gezeten op een 
vrachtwagen, op 1 december 1944 hun dochter Hetty in Amersfoort.  

Door in juni 2014, alle in het dagboek genoemde vluchtlocaties en/of 
evacuatieadressen te bezoeken, kon de auteur gevoelsmatiger dichter 
bij de oorlogsbelevenissen komen van zijn grootouders en het boek zo 
extra diepgang geven.

De lezer krijgt door het lezen van het oorlogsdagboek, dat geba-
seerd is op non-fictie, in het zeventigste bevrijdingsjaar een goed beeld 
van de doorstane ontberingen en het leed van vele evacués tijdens de 
WOII en hun hang naar vrijheid. 

Evacuatie uit Arnhem 1944
Naar het dagboek van Ds. Adrianus Drost

17 september 1944 - 10 mei 1945

Ewald Drost

isbn 9789461538314 | nur 680 
13 x 21 cm | ca. 248 pagina’s 
Paperback | november 2015 
prijs € 19,95

Perry Pierik (red.)
Himmler, Mordechai en de mythe van het 
joodse Bolsjewisme

isbn 9789461537768| nur 680 
15 x 23 cm | ca. 280 pagina’s 
Paperback | november 2015 

prijs € 18,95
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Hoe wij modern werden jaren; 50, 60 en 70
Jaenette Peters

Dit boek gaat over de enorme ontwikkelingen achter doodgewone voordeuren en over wat die 
turbulente jaren voor de gewone Nederlanders betekende na deze drie decennia was Neder-
land onherkenbaar veranderd. 

Het boek trekt je mee naar een verleden dat nog dichtbij is en desondanks al zo heel ver weg 
lijkt. Voor iedereen ouder dan vijftig een feest van herkenning (‘o ja!!’), voor iedereen die jonger 
is, laat het zich lezen als een spannend verhaal (‘o ja??’).

Leefgewoonten, techniek, mode, vervoer, muziek: iedereen en alles zou beïnvloed worden 
door die bijna magische tijd van vooral de zestiger en zeventiger jaren en dan nog met name 
in de jaren 1963 – 1975, die als een orkaan over Nederland raasden. Die jaren kwamen niet 
ineens uit de lucht vallen, maar hadden hun wortels al in de jaren vijftig. Van een braaf en wat 
gezapig land flitsten we in razende vaart naar een moderne, open, tolerante maatschappij. Een 
‘gidsland’, een voorbeeld voor andere landen. Toen nog wel.
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U kent vast wel een aantal van de vele slagzinnen van de Palestijnse propaganda zoals: “de 
terreur is een logisch gevolg van de bezetting”, “Israël kon ontstaan vanwege het schuldgevoel 
van het Westen over de Holocaust” en “de nederzettingen maken vrede onmogelijk”.

Hebt u daarbij niet soms gedacht: er klopt iets niet, maar wat?

Dit boek geeft u daar het antwoord op. Het blaast de wolk van Palestijnse propaganda weg 
en geeft de echte, controleerbare feiten. De paragrafen zijn gesorteerd, zodat het ook als na-
slagwerk is te gebruiken.

Honderdvijftig onzinnige en toch steeds maar weer terugkerende beschuldigingen tegen Israël. 
Het laat zien hoe diep de haat zit.

“De grote vijand van de waarheid is meestal niet de leugen, opzettelijk, bedrieglijk en oneerlijk, 
maar de mythe, vasthoudend, overtuigend en onrealistisch. Vaak houden we vast aan de clichés 
van onze voorgangers. We toetsen alle feiten op een aantal voorgekauwde interpretaties. We 
hebben vaak een mening zonder ergens over na te denken.” 
 - John F. Kennedy

Honderdvijftig Palestijnse fabels
Tom s. van Bemmelen



Annabel Junge
Girlpower in de Tweede Wereldoorlog
2de herziende druk

Oorlog was voornamelijk een mannenzaak, zo werd er altijd gedacht. Maar er waren veel 
vrouwen die zich eveneens ingezet hebben voor het landsbelang en vaak met gevaar voor ei-
gen leven. De drijvende kracht achter de veranderde positie van de vrouw in oorlogstijd was 
Eleanor Roosevelt. Vrouwelijke journalisten waren verantwoordelijk voor verandering van de 
oorlogsverslaggeving; vrouwen hadden belangrijke taken bij de luchtvaart; en natuurlijk mag 
ook de artistieke inzet van vrouwen niet ontbreken in deze inleiding tot een boeiend onderwerp.

De Pocketserie Tweedewereldoorlog wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe deeltjes.

isbn 9789461533975

nur 680 

13,5 x 19 cm

230 pagina’s 

Paperback 

verschenen 

prijs € 12,50

geschiedenis
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Roelof Manssen / Perry Pierik
Globus en de Holocaust

odilo Globocknik, Wenen, Lublin en het grote sterven in de kampen

Odilo Globocknik beet de gifcapsule kort na zijn gevangenneming en werd begraven in een 
ongewijd graf aan de oevers van de rivier de Drau. Een stormachtig leven kwam hiermee vroeg 
ten einde. De relatief jeugdige ‘Globus’, zoals zijn bijnaam was, had een snelle carrière ge-
maakt in de Oostenrijkse tak van de NSDAP en had het tot Gauleiter van Wenen geschopt. Toen 
hij wegens machtsmisbruik en zelfverrijking de laan uit moest nam het hoofd van de SS, Heinrich 
Himmler, hem vaderlijk onder zijn hoede. Het schiep een band en verplichtingen, die ‘Globus’ 
snel moest inlossen met bloed in het bezette Polen. De loopbaan van deze beul van Lublin is 
exemplarisch voor het misdadige karakter van de clan rond Himmler en de moordenaars van 
de Holocaust.  

isbn 9789461537775 

nur 680 

13,5 x 19 cm 

ca. 164 pagina’s 

Paperback 

oktober 2015

prijs € 12,50
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geschiedenis
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Pocketserie Tweede Wereldoorlog

De ondergang van de Duitse 
strijdkrachten in het oosten

Bloedjaar

1945
Perry Pierik

aspekt

Het Soldatenleven 
zat ons in het bloed

Perry Pierik / Marcel Rijmerink

aspekt

Karl Ullrich de laatste commandant 
van ‘Wiking’, een bekentenis
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geschiedenis

aspekt

De Duitse soldaat
in bidprenten uit de
Tweede Wereldoorlog

‘Der liebe Gefallene’

Jurgen Van den Plas isbn 9789461538468

nur 680 

15 x 23 cm

ca. 348 pagina’s 

geillustreerd 

november 2015 

prijs € 24,95

Ruim vier miljoen Duitse soldaten kwamen in de Tweede Wereldoorlog om het leven. In vele 
katholieke streken –vooral Beieren en Opperoostenrijk- werden zij na hun vaak zinloze dood 
herdacht met een bidprent of doodsprentje. Deze prentjes, die na de afscheidsdienst werden 
meegegeven met familie en kennissen, bieden op een erg persoonlijke manier een schat aan 
informatie. De auteur, die journalistiek studeerde in Antwerpen en Gelsenkirchen, legde zich ja-
renlang toe op deze bijzondere tijdsdocumenten en schreef er dit uniek en rijkelijk geïllustreerd 
boek over. Via een collectie van ruim 700 bidprenten, representatief voor elk stadium van de 
oorlog, wordt er een nieuw licht geworpen op de Duitse soldaat. Hoe oud waren zij, welke 
jaargangen zijn onder de slachtoffers het meest of het minst vertegenwoordigd en waarom, uit 
welke landen en streken kwamen zij en bij welke offensieven zijn ze gesneuveld? Welke onder-
scheidingen werden het meest uitgereikt, hoe frequent kwamen twee, drie of zelfs meer zonen 
uit eenzelfde familie om het leven en kan er ook iets gezegd worden over het totaal aantal 
manschappen dat in de oorlog het leven verloor.

De Duitse soldaat in bidprenten 
uit de Tweede Wereldoorlog
‘Der liebe Gefallene’

Jurgen Van den Plas



isbn 9789461537676 | nur 680 
15 x 23 cm | 378 pagina’s 

Paperback | verschenen 
prijs € 29,95

Leen den Besten

Perry Pierik

De moslimbroederschap
en de utopie van islamisten

Islamitische staat
Achtergronden - (broeder)strijd - helden en beulen - 
geopolitieke consequenties

De politieke islam is een recent verschijnsel. De in 1928 in Egypte opge-
richte Molimbroederschap vormt er de belichaming van. Ze is de moe-
der van het moslimfundamentalisme. Veel moslimbroeders zien hun reli-
gie als een utopisch project. Ze proberen op basis van hun ideaalbeeld 
van de islam van de begintijd hun eigentijdse islam te reformeren en te 
bepalen welke leefwijze voor iedereen de meest juiste is. Ze vinden in 
de moslimwereld veel navolging. Navolgers van de moslimbroeders in 
Arabische en Noord-Afrikaanse landen dragen soms een gewelddadige 
boodschap uit. Ze vestigen met hun djihadisme en terrorisme een beeld 
van de islam als intolerant en onderdrukkend. 

De auteur schetst de turbulente geschiedenis van de Moslimbroeder-
schap en haar verwevenheid met de Egyptische politieke en sociale 
geschiedenis en met islamistische en jihadistische bewegingen. Hij gaat 
uitgebreid in op vragen die het bestaan van de Moslimbroederschap en 
aanverwante groepen oproept.

Islamitische Staat (IS) houdt de wereld in z’n greep. In dit boek staan we 
stil bij een aantal minder bekende facetten van deze organisatie. Naast 
de oorlog tegen gematigde moslims, christenen en Koerden voert IS ook 
een broederstrijd met andere radicale groepen. In feite gaat het hierbij 
om de positie van de jihadisten tegenover de organisatie waaruit zij 
voortkomen: Al Qaida. Beide kampen bestrijden elkaar als voorgangers 
in de ‘rechte leer’. Ook staan we stil bij de geopolitieke scenario’s in de 
regio, waarbij we ons richten op de positie van het Kalifaat, de pan-
arabisten, groot-Perzië en de Ottomaanse ambities. Voor het Westen is 
het lastig schipperen, wie zijn onze bondgenoten, waarom vertrekken 
onze jongeren naar deze ‘Heilige Oorlog’ en wat kunnen we doen? Is de 
nieuwe Dertigjarige Oorlog uitgebroken?

isbn 9789461537614 | nur 600
13,5 x 19 cm | 146 pagina’s 
Paperback | verschenen
prijs € 9,95

Aspekt

LEEN DEN BESTEN

DE MOSLIMBROEDERSCHAP 

EN DE UTOPIE VAN

 ISLAMISTEN

geschiedenis / actueel

geschiedenis / actueel
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grenswetenschap

isbn 9789461537812

nur 600/680

15 x 23 cm

ca. 278 pagina’s 

Paperback 

oktober 2015 

prijs € 18,95

Angst voor de dood en angst voor de doden; daaruit moet het geloof zijn geboren aan de 
lugubere wezens die hier voor het eerst aan het volle licht worden blootgesteld in een aan hen 
gewijde Nederlandse monografie. Vampiers, weerwolven… ooit waren de woorden al genoeg 
om mensen te doen huiveren.

Vampiers, oorspronkelijk de ‘ondoden’ die verblijf heetten te houden in streken aan Europa’s 
rafelranden, zijn ten tijde van de Romantiek tot het Westeuropese bewustzijn doorgedrongen. 
Weerwolven waren hier, net als het gewone roofdier wolf, allang een gevreesd onderdeel van 
het gewone leven. Ook in Nederland zijn mensen veroordeeld en verbrand omdat hen het ver-
mogen werd toegeschreven zich te transformeren tot weerwolf.

Spannende minigeschiedenissen, folklore, mythologie, psychologie, criminologie, de bewogen 
geschiedenis van Oost-Europa, twee eeuwen beoefening  van de kunst van het griezelverhaal, 
bijna een eeuw zeer plastisch vormgegeven horrorcinema – het trekt allemaal voorbij in Over 
vampiers en weerwolven, een weinig bekend maar fascinerend stukje authentieke historie.

over vampiers en weerwolven
Een cultuurgeschiedenis

Martin Koomen
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grenswetenschap

isbn 9789461537805 

nur 600/680 

15 x 23 cm 

ca. 312 pagina’s 

Paperback 

november 2015

prijs € 18,95

SPRONG IN DE 
SCHEMERZONE
Wenken uit een ander universum

Ludo Noens

aspekt

Rationele wetenschap en opzienbarende technologie hebben vandaag de wereld veroverd. In 
hun academisch milieu hebben eigenzinnige outsiders als dokter Elisabeth Kübler-Ross en doctor 
Timothy Leary de geleidelijke neergang van hun universitaire toppositie moeten ondergaan.

Hoogbegaafd en hooggeschoold – met vaak een typerend kinderlijke kant – gingen deze ver-
standsmensen onverwacht paranormale, mystieke en zelfs occulte denkbeelden verdedigen. Zij 
raakten in de ban van wat de Britse auteur Algernon Blackwood omschreef als, ‘die verschrik-
kelijke en betoverende kracht die hen buiten de menselijke soort lokt in de richting van obscure 
“andere dingen”.

Orthodoxe academici hekelen dergelijke gezagsondermijnende andersdenkenden of zwijgen 
ze dood; men ervaart hen als een bedreiging voor het geconsacreerde rationele denken en de 
erkende machtsstructuren.

Maar ‘de uitgestotene, de marginaal, de mindere,’ stelde cultureel antropoloog Victor Turner 
vast, ‘groeit vaak uit tot het geweten van de mens’…

sprong in de schemerzone
Wenken uit een ander universum

Ludo Noens
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geschiedenis / biografie

Te voet trok hij van Luik naar Rome, op de terugweg in Genève leerde hij 
Voltaire en Rousseau kennen. Hij zou de ideeën van laatstgenoemde tot 
zijn laatste snik verdedigen en zelfs na diens dood zijn landgoed opko-
pen. Het verlies van zijn drie dochters maakte van de componist Grétry 
een filosoof. Ooit bevriend met Marie-Antoinette, ging hij niet zoals zo 
velen op de loop voor de Jacobijnen, hij bleef zelfs opera’s componeren 
die de nieuwe ideeën uitdroegen. Werken als Peter de Grote en Willem 
Tell droegen een politieke filosofie uit op een moment dat de guillotine 
zijn schaduw vooruit wierp. Zelfs toen volkse en elitaire republikeinen 
als Danton en Robespierre elkaar naar het leven stonden, zweeg hij 
niet. André Grétry was ooggetuige van excessen van zowel het ancien 
régime als van de revolutie. Geen wonder dat één van zijn laatste mu-
ziekwerken een hymne aan de verlichte despoot Bonaparte was...

geschiedenis / biografie

Ex-kapitein en ex-walvisjager Michiel Adriaensz de Ruyter, geboren in 
1607, werd als admiraal een van de meest vooraanstaande nationale 
helden in het Koninkrijk der Nederlanden. De latere zeeheld en redder 
van het vaderland kwam uit een geslacht waar zijn vader als eenvoudig 
bierdrager was begonnen en de zoon opklom tot een man van groot 
aanzien, gekleed in een lakens pak met een kanten kraag en zijden 
kousen. De opmerkelijke loopbaan van Michiel Adriaensz de Ruyter be-
gon met het ontslag van de jongen, toen tien jaar oud, van geestdodend 
werk waarvoor de jonge De Ruyter een stuiver per dag mocht opstrij-
ken. In zijn vrije tijd toonde hij zich een heethoofd, altijd betrokken bij 
rellen en vechtpartijen. Toch eindigde de carrière van Michiel de Ruy-
ter als bekendste Nederlander, als hertog-admiraal en als ‘bestevaer’, 
wiens stoffelijke resten rusten in een aanzienlijk praalgraf in de Nieuwe 
Kerk van Amsterdam. Toen in het begin van deze eeuw de verkiezing 
van de belangrijkste Nederlander werd gehouden, verscheen De Ruyter 
in de top tien.

isbn 9789059115293 | nur 680 
13,5 x 21,5 cm | 128 pagina’s 
Paperback | verschenen 
prijs € 16,95

Michiel Adriaenszoon de Ruyter
Bestevaer 1607 - 1676 
2de druk

J.G. Kikkert

isbn 9789461537836 | nur 680 
13,5 x 21,5 cm | ca. 172 pagina’s 

Paperback | november 2015
prijs € 16,95

André Grétry
Ancien régime en franse revolutie op muziek gezet

Jeannick Vangansbeke
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Eerder verschenen in de biografiereeks

isbn: 9789461532985

prijs: € 18,95

isbn: 9789461535658

prijs: € 16,95

isbn: 9789059118027

prijs: € 18,95

isbn: 9789059116986

prijs: € 17,95

isbn: 9789461536808

prijs: € 16,95

isbn: 9789461533746

prijs: € 18,95
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isbn: 9789059117068

prijs: € 11,95

isbn: 9789059114708

prijs: € 16,95

isbn: 9789059114418

prijs: € 16,95

De biografie heeft altijd hoog in het vaandel gestaan bij uitgeverij Aspekt. 
Naast dikke fundamentele levensbeschrijvingen levert deze reeks de meer 
praktische educatieve handboeken van Aspekt. Handig om in kort tijdbestek  
informatie over een belangrijke persoon te achterhalen. Kernachtig en compact 
biedt Aspekt uw de serie Biografie.



Bühne 3: literatuur en engagement hand in hand
 
In het komende september/oktobernummer van Bühne is er plaats ingeruimd voor het jubileum-
jaar van Aspekt. De uitgeverij, die in 1995 met een eerste aanbieding kwam, bestaat twintig 
jaar. Perry Pierik staat kort stil bij de geschiedenis van de uitgeverij en Sylvia Kamerbeek, een 
van de steunpilaren vanaf het eerste uur, geeft een inkijkje in wat er zoal kan spelen op een 
doordeweekse dag.

Literatuur is in dit nummer ruim vertegenwoordigd. Ezra de Haan publiceert drie verhalen 
over literaire reizen. Marlene Hommes komt met haar gevoelige verhaal Sporen in het krijt. Hans 
Dütting laat weer van zich horen met een gedicht in vertaling en een kort verhaal met de aan-
sprekende titel Tegen melancholie bestaat geen medicijn.

Opinie komt onder meer van Bart Haers uit Brugge. De reisjournalist en Noord-Korea specia-
list Henk Weltevreden verzorgt de rubriek ‘Locatie’. Perry Pierik geeft een preview van zijn boek 
over Friedrich Sternberg. Ook zal het in dit nummer weer gaan over Thomas Mann en de zijnen. 
Poezie is er van Sharmeen Boedhoe.
 
“De inhoud is even divers als apart, reportages, poëzie, (korte) verhalen en columns volgen elkaar in 
rap tempo op”. 
 - Rory Ceulen in Boekennieuws
 
 
Bühne op facebook: http://www.facebook.com/literatuurencultuurvanaspekt
 
Bühe op de site:  http://www.letterenvoorbuhne.blogspot.nl
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literair / fictie
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Bühne 
tijdschrift van Aspekt voor literatuur en cultuur
onder redactie van Magreet den Buurman, Perry Pierik en Peter Klint
No. 3 - 2015



literair / fictie
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1933 maakte een einde aan een bijzondere culturele, literaire en histo-
rische ontwikkeling. Het fascisme kreeg definitief voet aan de grond en 
Europa begon de lange mars richting Tweede Wereldoorlog. Het met 
veel elan ontpopte nieuwe culturele engagement uit de jaren twintig, 
waarin het blad Weltbühne een niet onbelangrijke rol speelde, kwam 
hiermee hardhandig aan z’n eind. Voor velen die betrokken waren ge-
weest bij dit blad was het een spreekbuis, leerschool en soms eerste 
podium tot wereldsucces. Het huidige Bühne is geen kopie, zelfs geen 
eigentijdse variant.  Het is wel een ode en een onderstreping van het 
feit dat cultuur zijn weg moet vinden, ongeacht politiek of economisch 
klimaat.

In het eerste nummer onder andere  Richard Ernest over de dagboeken 
van Jan Zábrana , Hans Dütting over Pablo Neruda, Margreet den Buur-
man over Thomas Mann en  Perry Pierik over Stefan Zweig.

isbn 9789461535900 | nur 300 
15,5 x 23,5 cm | 198 pagina’s 

Paperback | verschenen 
prijs € 9,95

isbn 9789461536822 | nur 300 
15,5 x 23,5 cm | 150 pagina’s 
Paperback | verschenen 
prijs € 9,95

Het tweede nummer van Bühne gaat over Roald Dahl door Maran Olthoff, 
die jarenlang zijn vaste redacteur was voor Nederland. Hans Kooger le-
vert een verhaal uit zijn recente bundel Transit, Hans Dütting vertaalde 
voor Bühne Dylan Thomas. Uit Vlaanderen komt Bart Haers met ‘Locatie’, 
en Trudy Kunz maakt het ‘Selfie’. Sylvia Duijm geeft in dit nummer een 
bijzondere kijk op kleding en mode.
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tijdschrift van Aspekt voor literatuur en cultuur
No. 1 - 2014

tijdschrift van Aspekt voor literatuur en cultuur
No. 2 - 2015
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Het Balkon
Henk Weltevreden

aspekt

Roman

Ik wilde niet over mensen praten, of gebeurtenissen bespreken. Ik wilde ideeën, mooie ideeën ont-
moeten, bekijken, ernaar luisteren, ze ruiken en aanraken, ver voorbij Hoek van Holland. Ik wist het 
zeker, ik moest de wereld in.

De protagonist in Het Balkon weet al op jonge leeftijd wat hij wil worden; balkonbouwer. Als 
je op een balkon staat, heb je uitzicht. Visie. Ideeën. In dit verrassende vijfluik blijkt echter dat 
niet ieder balkon een positief uitzicht heeft. Auteur Henk Weltevreden neemt de protagonist en 
de lezer mee op een stormachtige reis van Maassluis naar de rest van de wereld. Want ook in 
Liberia en Noord-Korea zijn balkons, al is het uitzicht compleet anders...  

Het Balkon is een wervelwind van een verhaal over groots dromen, teleurstelling, liefde en 
ideeën. 

Henk Weltevreden studeerde af in de wijsbegeerte. Hij maakt radioprogramma’s voor de NTR, 
RVU en de VPRO. Eerder verschenen van hem de titels: Levensvlagen, De bril van Gandhi, De 
stier van Algeciras, Het Grote Water en Congo Blues. In 2016 verschijnt bij Aspekt zijn epos over 
Noord-Korea, De Stralende Ster van Paekdu. Meer over Henk Weltevreden lees je op zijn website 
www.henkweltevreden.nl

Mooi, helder, laconiek proza, vreemd innemend. Henk Weltevreden houdt je voortdurend aan 
het denken. Over tijd, over toeval, over herinneringen, over de vraag wat waar is en wat niet, 
ook over de vraag wat geldig is aan de waarheid. - Thomas Verbogt

‘Inzicht door het uitzicht. Dat is veel meer dan een woordspeling. Het Balkon tilde me op, het 
persoonlijke dat tegelijk dat individuele overstijgt, de historische feiten, mooi verwerkt, het da-
gelijkse, de erotiek en niet vergeten de humor. Een onge-evenaarde stijl en toon maken deze 
roman uniek. Iedereen zou dit moeten lezen!’ - Guido Spring (NTR/VPRO)

Het Balkon

literair / roman
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Henk Weltevreden



De 
Hoffotograaf

Hij was de enige vriend van de führer. 
Maar tegen welke prijs?

Henri ferguson
aspektroman

De Hoffotograaf van Henri Ferguson is een roman gebaseerd op historische gebeurtenissen. 
Hoofdpersoon en verteller is de Beierse fotograaf Heinrich Hoffmann (1884-1957). Hoewel 
nauwelijks bekend bij het grote publiek, groeide hij uit tot een van de kroongetuigen van het 
Derde Rijk. Niet alleen was hij volgens historici de enige persoonlijke vriend van Adolf Hitler, 
maar ook was hij werkgever van Eva Braun en schoonvader van de leider van de Hitlerjugend, 
Baldur von Schirach.

De hoffotograaf is geschreven in terugblik. In het jaar van zijn dood kijkt Hoffmann terug op de 
opkomst van het nazisme en zijn intensieve vriendschap met de Führer. Hij vraagt zich af of het 
anders had kunnen lopen, en hoewel hij meent dat hij een schoon geweten heeft, raakt hij steeds 
meer verstrikt in vragen die te gruwelijk zijn voor een bevredigend antwoord.

De Hoffotograaf
Hij was de enige vriend van de Führer

Maar tegen welke prijs?

Henri Ferguson
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Ingrid Rensen
op zoek naar haar verleden
‘Ze bleek haar moeder niet te kennen’

Op een warme zomerdag ontmoet Liza tijdens haar vakantie Alain Ver-
steeg, een charismatisch politicus. Hiermee komt een einde aan het re-
laxte leventje dat ze leidt. Ze worden verliefd op elkaar ondanks het 
feit dat ze beiden getrouwd zijn.

Ze deelt deze verliefdheid met haar moeder die haar vertelt dat ook zij 
een geheim met zich meedraagt, maar voordat zij de kans krijgt om dit 
met haar dochter te delen, overlijdt ze onverwachts.

Liza blijft achter met veel vragen en duikt in het verleden van haar 
moeder. Naarmate ze meer te weten komt over haar leven, neemt de 
verbijstering toe over hoe weinig ze feitelijk weet over haar moeder. 
Stap voor stap ontrafelt zij het verborgen leven van haar moeder Anna.

Op zoek naar haar verleden is een verhaal over liefde en de onmogelijke 
keuzes die gemaakt moeten worden, maar vooral over de geheimen die 
mensen met zich meedragen.

isbn 9789461537461 | nur 300 
13 x 21 cm |252 pagina’s 
Paperback | verschenen 
prijs € 18,95
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literair / bundel

isbn 9789461538406 | nur 300 
13 x 21 cm | ca. 178 pagina’s 
Paperback | november 2015 

prijs € 16,95

Na het succes van zijn eerste boek Hersenspinsels is Kees Geijtenbeek 
nu alweer aan zijn tweede bundel toe. Ditmaal onder het motto ‘Het 
kan verkeren’ vrij naar onze bekende dichter/schrijver Bredero. Snedig 
snijdt Geijtenbeek weer tal van onderwerpen aan, soms met een lach, 
soms met een traan.

Hij grijpt terug op leuke gebeurtenissen tijdens zijn vele reizen, maar hij 
geeft ook een inkijkje in zijn gezin en familieleven. Ook zijn ervaringen 
in zijn vroegere werkkring, hij leidde bijna een halve eeuw het loodgie-
tersbedrijf van zijn familie, komen aan bod. Kortom een nieuw, spranke-
lend, bont boeket aan verhalen die de moeite waard zijn.

Kees Geijtenbeek

aspekt

 Indrukken en gebeurtenissen
Het kan verkerenHet kan verkeren

Indrukken en gebeurtenissen

Kees Geijtenbeek

literair / roman 
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Johan Schotman heeft zich naam verworven als dichter en schrijver van ‘Chinese’ verzen en 
verhalen en van enkele toneelstukken. Tevens heeft hij een nog steeds leesbare trilogie over 
zijn verblijf in China in de jaren twintig van de vorige eeuw op zijn naam staan. Net als Johan 
Huizinga heeft hij in de jaren dertig een diagnose en therapie geformuleerd om de politieke en 
culturele crisis van zijn tijd te boven te komen. Als psychiater en Freudiaans psychoanalyticus was 
hij gefascineerd door de moorddadige godsdienstwaan die in 1915 uitbrak op de Katwijkse 
logger ‘Noordzee V’. Daaraan wijdde hij een verhaal en een lang gedicht. In het literaire leven 
had hij contacten met schrijvers en dichters als Jan Slauerhoff, Jan Greshoff, Marianne Philips, 
Johan Theunisz en Pearl S. Buck. Als imker verzorgde hij een diverse malen herdrukte bewerking 
van het boek van Wedmore over moderne bijenteelt. In 1969 voltooide hij de eerste volledige 
vertaling in het Nederlands van het Chinese ‘Boek der Oden’, Sji Tsing.

Johan
Schotman

1892 - 1976 
Psychiater, Dichter, Filosoof

aspekt

A.H. Huussen jr.
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Tweelingmuziek beschrijft het leven van de tweelingzusjes Esther en Kris-
tinia, geboren in een groot en muzikaal gezin. De meisjes verschillen 
sterk van karakter en muzikale begaafdheid, waardoor hun levens een 
totaal andere loop krijgen. Gebeurtenissen en invloeden van buitenaf 
veroorzaken onverwachte wendingen. Maar de muziek blijft voor bei-
den bepalend.

Het boek is geschreven vanuit de optiek van hun zeventigste verjaar-
dag. Beide vrouwen kijken terug op hun leven, maar Kristinia doet meer 
dan dat. Zij wil nog één keer, voor de laatste keer, op het podium staan.
Tweelingmuziek raakt aan veel onderwerpen: liefde, ontrouw, jaloezie, 
angst, onzekerheid, evenals Downsyndroom en Antroposofie. Het ver-
haal speelt zich gedeeltelijk af in de verzuilde wereld van de jaren 
vijftig. 

Dit verhaal geeft niet alleen een heel eigen kijk op een bepalend tijdbe-
stek, maar snijdt universele thema’s aan die juist van alledag blijven. De 
stijl is vlot, geserreerd en vaak schurend, zodat vorm en inhoud goed bij 
elkaar aansluiten. Dankzij de stream-of-consciouss-techniek kan de lezer 
de gedachten van de hoofdpersoon steeds volgen, evenals de reflecties 
die voortvloeien uit de – sterk visuele – observaties, maar die zijn ge-
lukkig vaak tastend en grillig, zodat er voor de lezer ook nog genoeg 
te overwegen en in te vullen valt. De personages zijn geloofwaardig, 
hun karakter wordt duidelijk door wat ze zeggen en doen, niet door 
onnodig gepsychologiseer van buitenaf. Ze overschreeuwen zichzelf en 
elkaar zo nu en dan, maar tonen zich ook inleefbaar kwetsbaar. De 
twee verhaallijnen wisselen elkaar functioneel af en komen aan het eind 
op een bijzondere, ondanks de strak opgebouwde plotlijn, toch nog on-
verwacht manier samen.

Tweelingmuziek
Victoria schuurman

Vechtscheiding!
A.J. Roos
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Deze roman speelt zich af rond de eeuwwisseling, in een klein dorp in het bergachtig grens-
gebied tussen Spanje en Frankrijk. Het verhaal handelt over de hernieuwde ontmoeting tussen 
Adrian Prats de Lopez en Laura Endruns, die elkaar veertig jaar niet hebben gezien en ten tijde 
van de burgeroorlog geliefden waren. In de gesprekken tussen Laura en Adrian komt de oorlog 
ter sprake en met name de rol en positie van Joan, de broer van Adrian. Joan was pastoor in 
het dorp en keerde aan het eind van de burgeroorlog om principiële redenen de kerk de rug 
toe. Hij duikt onder in zijn ouderlijk huis dat reeds verwoest is. Adrian keert terug naar zijn ge-
boortegrond om op zoek te gaan naar Joan en zijn vader. En van wie is het kind Lucia? Wat is 
er met hen gebeurd? Laura weet de antwoorden op zijn vragen, maar geeft zij die prijs?

literair / roman
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Versteende tijd
Corrie Koppedraijer
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Een rijke, eenzame weduwe krijgt te horen dat ze nog maar vier maan-
den heeft te leven. Eigenzinnig als ze is, heeft ze liefde en genegenheid 
in haar leven moeten ontberen. Daarom wil ze nog maar één ding: niet 
in eenzaamheid sterven. Voor geen goud! Ze is bereid om tot het uiterste 
te gaan. Die beslissing is voor Joris, haar vermogensbeheerder, niet het 
enige wat zijn leven in korte tijd drastisch zal veranderen. Hij heeft een 
moeizame relatie met zijn echtgenote en als dan ook nog twee vrouwen
zijn pad kruisen, of eigenlijk drie, wordt hij gedwongen om keuzes te 
maken. Maakt hij wel de juiste? In De Vermogensbeheerder regeert de 
leugen, leidt het najagen van ambities tot conflicten en is de liefde - en 
het gebrek eraan - een van de centrale thema’s.

De vermogensbeheerder
Jan van Rijthoven

literair / roman

Dian en Ibrahim zijn gelukkig getrouwd, maar een sluimerende onver-
vulde kinderwens zet hun relatie onder druk. Ibrahim, een adoptiekind 
dat zich Bram laat noemen, worstelt met zijn vruchtbaarheidsstoornis. 
Door haar katholieke opvoeding is Dian ervan overtuigd dat kinderen 
baren het wonder van een vrouwenlichaam is, daartoe is ze voorbe-
stemd. Tijdens een reis naar Rome gaat ze over tot een impulsieve daad 
die ook grote gevolgen heeft voor hun meereizende vrienden, Nora en 
Peter. Terwijl Bram steeds meer antwoorden op confronterende vragen 
krijgt, vecht Dian voor haar leven. 

Oerdriften, foute beslissingen en dramatische gebeurtenissen keren 
levens ondersteboven in dit aangrijpende relaas over relaties, vrucht-
baarheid en geboorteproblematiek. Want hoe hou je je staande als 
de wankele pijlers waarop het leven steunt instorten? Wat bepaalt je 
keuzes? Is religie een gezonde omgeving?
De invloed van de omgeving op de meningsvorming laat Ypma op een 
vanzelfsprekende wijze zien.

Een meeslepend verhaal met de spanningsboog van een thriller. 

isbn 9789461537553 | nur 300 
13 x 21 cm | 272 pagina’s 
Paperback | verschenen 
prijs € 18,95

Verloren Kinderen
Tjipke Ypma
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Alhoewel TJ’s bed lekker lag, was de ruimte voor ons drieën niet op-
timaal, wat weer resulteerde in een discussie, wie waar ging slapen. 
Gezamenlijk werd besloten, dat TJ de eerste nacht en Jeff de nacht 
daarop, bij me zou komen liggen. Na twee nachten was ik het zat. Ik 
wilde niet één, maar twee lichamen tegen het mijne aanvoelen, voordat 
ik in slaap zou vallen.

Waar menig man van droomt, om met twee vrouwen in bed te belanden, 
zijn de rollen in dit boek omgedraaid.
 
Irma Klepper (1970) kreeg eerste bekendheid door een reeks opval-
lende verhalen die zij op het net publiceerde onder de naam Icek. De 
toon was gelijk gezet en de positieve reacties stroomden binnen.

literair / erotisch  / roman
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Driehoeksverhouding
Irma Klepper

isbn 9789461537782 | nur 300 
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Paperback | verschenen
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In het Rotterdam van 1926 is de jonge weduwe Anna werkzaam als 
pensionhoudster en engeltjesmaakster (aborteuse). Ze heeft haar han-
den vol aan haar kleurrijke pensiongasten en aan de kwetsbare meisjes 
die in hun wanhoop een beroep op haar doen. Hoewel ze zich met veel 
liefde en toewijding aan haar taken wijdt, is ze samen met haar jon-
gere zus Dora van plan om een eigen hotel te beginnen. Zodra het idee 
vaste vormen aanneemt, slaat echter het noodlot toe. Anna wordt ten 
onrechte beschuldigd van een abortus met dodelijke afloop. Spannende 
gebeurtenissen volgen elkaar op en Anna komt voor keuzes te staan die 
ze nooit voor mogelijk had gehouden, maar ze is hoe dan ook van plan 
haar bijgestelde doel te bereiken.

Zie ook de boektrailer op de website: www.elisevandeweitgraven.nl 

AnnA
een engeltjesmaakster

Elise van de Weitgraven

aspekt

Anna een engeltjesmaakster
Elise van de Weitgraven
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Journalist baron Jean Trevin van Brefort mag het jubileumboek ter gele-
genheid van het 100 jarig bestaan van het genootschap Vesta schrijven. 
Hij ontdekt dat een schijnbaar onschuldig herenclubje in werkelijkheid 
een machtig syndicaat is, dat tot doel heeft de elite te beschermen. De 
leden van Vesta  voelen zich superieur aan ̀ de anderen’ en ontlenen bij-
zondere rechten aan hun goede komaf. Jean Trevin opent een beerput, 
waarin hij zelf bijna kopje onder gaat. Samen met zijn Duitse vriendin  
Julia reist hij naar het filmfestival Film by the Sea in Vlissingen om een 
filmacteur ontmoeten. Door de onthullingen van de man, verliest hij zijn 
zelfbeheersing en vlucht voor de gevolgen. Al wroetend in het verleden 
van Vesta, komt hij langzamerhand achter het geheim van zijn Franse 
moeder . Tijdens een reünie van de eindexamenklas van zijn vader, die 
na afloop van het jubileumfeest van Vesta wordt gehouden, volgt de 
ontknoping.

De roman gaat over het machtsmisbruik door de elite. Hoewel het on-
derwerp ernstig is, ontbreken humor en een romantische noot niet.

“Met mijn ogen dicht laat ik mijn vingers over de natte ribbels van het 
drijfhout glijden. De poreuze zomerdelen van de jaarringen zijn diep 
weggesleten, de harde ringen van de winter liggen als de ribbels van 
het strand op het hout, ze buigen zich om een grote harde knoest in het 
midden, glad en onaangetast. Licht golvende ribbels van de tijd.”

De man met de hoed, gebaseerd op een waargebeurd verhaal, is een 
roman over hoop. Het betreft hier de hoop op een beter leven die Paula 
ontleent aan een voorspelling op de kermis. Moeilijke momenten in haar 
leven houdt ze extreem lang vol omdat haar nu eenmaal verteld is dat 
haar leven zwaar zal zijn. Ze heeft zich bij voorbaat geschikt in haar 
lot en wacht op een man met een hoed. Want dan, had de waarzegster 
gezegd, zou ze het beter krijgen. Dan zou het goed zijn.isbn 9789461537881 | nur 300 

13 x 21 cm | ca. 232 pagina’s 
Paperback | oktober 2015 
prijs € 16,95

isbn 9789461537874 | nur 300 
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Paperback | verschenen
prijs € 18,95

Het Recht
   SterksteVan 
de
over blauw bloed, machtsmisbruik en oud zeer

aspekt

rom
an   

Anneke van Dok

De man met de hoed
roman

aspekt

Corrie Gramser

literair / roman

literair / roman

De man met de hoed
Corrie Gramser

Het recht van de sterkste
over blauw bloed, machtmisbruik en oud zeer

Anneke van Dok
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Op 27 februari 1904 schreef Thomas Mann vanuit München aan zijn broer Heinrich in Italië:

‘De Pringsheims zijn een belevenis waar ik vervuld van ben.
Dierentuin met echte cultuur. De vader professor aan de universiteit
met een sigarettendoos van goud, de moeder een “Lenbach”- schoonheid,
de jongste zoon musicus, zijn tweelingzus Katja (ze heet Katja) een
wonder, iets onbeschrijfelijk zeldzaams en kostbaars, een schepsel
dat het door alleen maar aanwezig te zijn opneemt tegen een cultureel
optreden van 15 schrijvers of 30 kunstschilders…’

 
De achtentwintigjarige Thomas Mann was diep onder de indruk toen hij voor het eerst over de 
drempel kwam van het imposante stadspaleis in de Arcisstrasse nr. 12. Hij viel niet alleen als 
een blok voor Katia, met wie hij nog geen jaar later zou trouwen, maar ook voor de grote stijl 
die in haar milieu werd gevoerd.
  
Het paleis in de Arcisstrasse wil een wereld oproepen die een inspiratiebron is geweest voor 
vele romans en novellen van Thomas Mann. Het boek maakt deel uit van de Mann-studies van 
Margreet den Buurman.

Het paleis in de Arcisstrasse, 
Thomas Mann en de Pringsheims

literair / biografisch

isbn 9789461537904 
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Margreet den Buurman
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literair / poezië

Soms ben je de baas van het universum en soms ben je niet meer dan 
een bang klein kind dat naar gedroomd heeft. Maar daartussen waart 
een persoonlijkheid die een gewoon geestelijk en emotioneel gezond 
leven heeft. Deze waaier aan menselijke emotie heeft de auteur in deze 
bundel geprobeerd tot leven te wekken. macht en onmacht gaan op 
speelse wijze hand in hand in deze bundel. Episch en hermenetisch gaan 
de verhalen in elkaar over. De auteur nagelt ze met liefde aan uw men-
tale voordeur.

literair / roman
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Ze was getrouwd, ze woonde in een naburig dorp. Hij wist het uit een 
eerdere droom. Esther, eerste liefde, zo vertrouwd in zijn dromen. Haar 
moeder zei dat ze hem in de kerk had gezien. Hij kwam nooit meer in een 
kerk. Toch zat hij achter een pilaar in het middenschip en keek naar Esthers 
moeder. Zwart hoedje op het sluike haar. Het sluike haar van haar dochter, 
mooiste meisje aller tijden. Nu sprak dat meisje met hem, ze zei dat hij haar 
zijn adres moest geven, dat zij hem zou bezoeken. De vrouwen bewogen 
nauwelijks in het zwakke kaarslicht. Ze waren droombeelden, hun woorden 
waren droomwoorden en hij wist het. Hij mocht niets doen, niets vragen. De 
vrouwen zouden verdwijnen, oplossen in een geur van wierook en hij zou 
achterblijven in zijn eenzame bed.
 
In Michelle Welt dompelt auteur Gerrit Sangers ons wederom onder in 
de droomverte van zijn schrijven. De auteur voert de lezer terug in de 
tijd alsof die jaren heeft stil gestaan. Dit heeft alles van doen met zijn 
nostalgische  kijk op de liefde van onze jeugd. Een verstild portret van 
iets wat voorbij is maar tijdloos bleef.

Michelle Welt

Gerrit Sangers

aspekt

ROMAN

Michelle Welt
Gerrit sangers

Wim Kikkert

Het goddelijk pogen
aspekt

Het Goddelijk pogen
Wim Kikkert
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Elke morgen loop ik door het Noorderpark naar mijn kantoor. Op het 
smalle houten bruggetje bij de vijver blijf ik altijd even staan. Vandaar 
heb ik een goed zicht op de vissers, die vanaf de oever naar een kar-
pertje hengelen. Oude mannen, elke dag dezelfde op hun vertrouwde 
stekkie. Nu is mij al een paar weken opgevallen dat er een vreemde 
figuur tussen hen zit. Een eigenaardig persoon, heel anders dan de oude 
baasjes uit de buurt. Hij zit daar in een deftige overjas, met glimmende 
lakschoenen en altijd met een hoed op zijn hoofd. Merkwaardig. Of niet 
soms? Het vreemde van het geval is dat hij zijn hengel nooit aanraakt. Die 
andere vissers zijn altijd wel ergens mee in de weer. Ze halen op om het 
aas te verversen, of ze slaan als ze beet hebben. En soms is het raak! Dan 
krommen de ouderwetse stokken zich diep en tillen zij de zware jongens 
kreunend omhoog. Het zijn altijd karpers, logisch want de gemeente heeft 
die in die vijver uitgezet. Speciaal voor de oude vissers, die daarvoor een 
speciale parkvergunning moeten aanvragen. Maar bij onze deftige man 
gebeurt er helemaal nooit iets! Hij zit daar maar strak voor zich uit te kij-
ken. Elke dag weer. Het maakt me nieuwsgierig. Jacob Starreveld schept 
met deze bundel een nieuw genre van visserlatijn. In 50 verhalen wordt 
de wereld geschetst tussen wal en water. Eerder verscheen van de auteur 
Olieramp, waarin ook al een voorliefde voor het water bleek.
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Paperback | verschenen
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Het jaar is 1776. Een arm boerengezin wordt verjaagd van het door 
hen gepachte land in Brabant en gaat, met alle bezittingen in twee krui-
wagens, op zoek naar een nieuw bestaan.

Dat vinden zij in het boerendorp Boltum in de Achterhoek. Als zoon 
Geurt, vele jaren later, op de heide zijn schapen hoedt, ziet hij een 
huifkar. Op en om de kar liggen drie dode soldaten in vreemde unifor-
men en in de bak onder de kar vindt hij een enorme schat aan gouden 
munten. Hij besluit zich het goud toe te eigenen en verbergt het in een 
oud dassenhol. In 1790 trouwt hij met Marie-Louise, de onechte dochter 
van prins Willem V. Zware tijden breken aan als in 1794 zeventig dui-
zend Franse soldaten het land over de bevroren rivieren binnenvallen. 
Prins Willem vlucht naar Engeland en de bevolking moet al die Fransen 
voeden en kleden. Daarnaast hebben zij ook het nieuwe gezag te aan-
vaarden. Bij de herbouw van zijn bakhuis stoot Geurt op een oud skelet 
in de dubbele achterwand. Er ontstaat veel beroering in het dorp als 
duidelijk wordt wie dat is geweest.

Midden in het verhaal staat het mysterieuze en sprekende hallehuus dat 
haar bewoners kracht en rust biedt…

Thijs Groot

Het gouden hallehuus
Historische roman

aspekt

Jacob Starreveld

vissertjeeen loos 

aspekt

en 50 andere verhalen van de waterkant

Een loos vissertje
en 50 andere verhalen van de waterkant

Jacob starreveld

Het gouden hallehuus
Thijs Groot

literair / verhalen

literair / historische roman
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Er bestaan heel wat mythen door de eeuwen heen. Eigenlijk zijn het vaak 
verborgen waarheden. Zij gaan altijd over universele thema’s zoals: Het 
begin van de tijd, het ontstaan van de wereld, de schepping van de mens 
en last but not least het leven na de dood.  In deze derde Aäron-roman 
neemt de auteur de lezer mee naar dit laatste mysterie.

Zou ’n Egyptisch eeuwenoud godenbeeldje in staat zijn, in al haar goed-
heid, de wereld op de rand van de afgrond te brengen wanneer haar 
geheimen onthuld worden?

Zou ’n niets ontziende, dolgedraaide Griekse professor een huwelijk met 
de veel jongere conservatrice van het British Museum af kunnen dwingen in 
ruil voor het leven van de twee hartsvriendinnen Sarah en Linda? 

Zou Aäron, de zoon van niemand zijn voornemens waar kunnen maken en 
zijn zielsverwant voor altijd in zijn armen kunnen sluiten?

Antoine Baars

Aäron, de mythe 

leeft voort

roman

Aspekt

Aäron, de mythe leeft voort
Antoine Baars
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Ik kan me niet herinneren waarom ik besloot met de ‘drie musketiers’, An-
dré, Jan en David, op wintersportvakantie te gaan. Misschien was het de 
après-ski die me trok. Ik was jaren geleden bevriend geraakt met André 
toen hij en Sylvia, mijn vrouw - met mijn zegen - een korte maar heftige 
affaire hadden.

Zo begint het boek Anna, een buitengewoon openhartige bekentenis van 
amor en eros. Ondanks redelijk ‘happily married’ kozen de auteur en zijn 
(eerste) vrouw er uiteindelijk voor een ‘vrij huwelijk’, binnen bepaalde 
grenzen natuurlijk. Het gevolg was dat de mannelijke hoofdpersoon  in 
de loop der jaren een flink aantal vriendinnen had zonder zijn echtge-
note telkens te moeten ‘bedriegen’. Dat zijn vrouw ook haar vriendjes 
had spreekt welhaast vanzelf....

Het boek Anna geeft de onthullende ‘inside’ van een huwelijk.

isbn 9789461537942 | nur 300 
13 x 21 cm | ca. 212 pagina’s 
Paperback | november 2015 
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Een roman over een jonge Alzheimerpatiënte, die, los van veilige aarden 
paden, de weg kwijt raakt in een onoverzichtelijke wereld, alsof je op 
een veerpont stapt naar een ongewisse overkant.
 
Los van aarden paden volgt Mabel, moeder van een gezin met jonge 
kinderen, tijdens het jarenlange proces van de ziekte van Alzheimer. 
Terwijl haar kinderen opgroeien gaat Mabel steeds meer vergeten en 
wordt ze hoe langer hoe meer afhankelijk van de mensen om haar heen. 
Langzaam maar zeker verliest ze haar greep op de werkelijkheid.  
 
Het boek toont in korte hoofdstukken de moeilijke, soms bitterzoete si-
tuaties die ontstaan bij dit sluipende proces. Ieder hoofdstuk vertelt het 
verhaal vanuit een andere persoon:  Mabels vertwijfeling, maar ook het 
innerlijk conflict van haar man Maarten. Hij is verscheurd door verdriet, 
wordt overspannen en twijfelt tussen thuis verzorgen van Mabel of op-
name in een verpleeginrichting. Ook de reacties van hun kinderen, van 
Mabels ouders, van vrienden spelen een rol.

Los van 
aarden 
paden

Marian Geense

een jong gezin in de 
greep van dementie

roman
aspekt

Los van aarden paden
een jong gezin in de greep van dementie

Marian Geense

Anna
een unieke love story

Robert Vermeer
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Engel Langleve heeft altijd orde. Hij is docent op een scholengemeen-
schap. Met een extreem liefdevol hart voor zijn leerlingen. Zijn vak oe-
fent hij al 25 jaar met hart en ziel uit. 

Met geen enkele collega heeft hij contact, op één na. Deze Elly, do-
cent wiskunde is in alles het tegenovergestelde van Engel. Hun lokalen 
liggen naast elkaar en Engel helpt Elly om in haar vak te overleven: 
lesgeven kan ze niet.

Zijn ongekende populariteit onder ouders en leerlingen, plus het feit dat 
hij de langstzittende leraar op school is, geven hem een onaantastbare 
positie. Hij bezoekt geen vergaderingen, slaat alle feestjes over. En de 
rector kan niet tegen hem op. Zelfs het schoolbestuur heeft geen grip op 
Engel. Tot hij op een dag wordt geschorst. Hij verlaat de school, maar 
besluit de volgende dag gewoon weer les te gaan geven. Wie zal hem 
kunnen tegenhouden? 

Na de goed ontvangen bundel Melk druppen is Raafverwantschap de 
tweede dichtbundel van Jan Kleefstra bij uitgeverij Aspekt. Een verder-
gaande zoektocht naar de bijna stilte van de sobere, minimalistische 
muziek die hij zou willen maken, was hij daartoe in staat. In een van 
oudsher door raven gecomponeerde wereld, is het nu vooral het land-
schap dat ooit met de raven sprak, maar in haar eigen binnenwereld 
terug gekropen is en alleen nog met zichzelf spreekt. Maar ach, ook 
de veldleeuwerik klimt niet alleen vanwege vreugde naar de dichtstbij-
zijnde zon, maar veelal om zich enkel te warmen, na de koude uren van 
de nacht. Met tekeningen van Lucien Tinga.

Over Melkdruppen:
Helaas zijn we na deze trits prachtige verzen in deze cyclus aangekomen 
bij het eind van deze bundel. Zonde, want Kleefstra heeft veel te vertel-
len en slaagt erin een prachtige eigen stem te laten horen, spelend met 
taal. Jonglerend met woorden, diepzinnig ingehouden en virtuoos. (Karel 
Wasch op www.poezie-leestafel.info)

Raafverwantschap
Jan Kleefstra

Engel Langleve
Erik J. Tak
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Marlène Hommes publiceerde romans, korte verhalen en gedichten. 
Schreef voor de componist Gerard Franck (1942-2006) het libretto van 
de muzikale allegorie Gablion en Maglionne. Het verhaal symboliseert 
de spirituele ontwikkeling en bewustwording van twee geliefden.

De dichtbundel Lacrimosa bevat drie thema’s rond het mysterie van de 
dood en het overstijgen van pijn en verdriet. Rouw, Overgave en Trans-
cendentie. 

De titel is ontleend aan het meest ontroerende deel uit het Requiem van 
Mozart, KV 626.

Lacrimosa is een troostrijke bundel voor speciale gelegenheden.

Hans Dütting is een veelzijdig schrijver. Zijn in een hoog tempo gepu-
bliceerde werk bestaat uit biografieën, documentaires over schrijvers, 
dagboeken, novellen, romans, gedichten en vertalingen. 

In De liefde is zo kort heeft hij vijf erotische novellen en een toneelstuk 
bijeen gebracht. Hun samenbindende thema is de onmogelijkheid van 
de totale liefde. Mysterieuze vrouwen spelen vaak een grote rol. Dütting 
laat zien dat het in de liefde veelal een kwestie is van domineren of ge-
domineerd worden. De verhalen zijn beslist vrouwvriendelijk, feministe 
en de macho kunnen het juist goed met elkaar vinden. Frivole avonturen 
waarin de dingen bij de juiste naam worden genoemd.

Fragment: “Wij vrouwen zijn trouw als we van iemand houden, maar jullie 
mannen, verplichten de vrouw trouw te zijn zonder dat er sprake van liefde 
is. Vrouwen geven zich zonder er echt plezier aan te beleven. Wie is er in 
deze situatie wreed? De man of de vrouw? Mannen vinden hun eigen wel-
lust veel belangrijker. Jullie praten over plicht in een verhouding, in plaats 
van waarom het precies gaat, namelijk er beiden genot aan te beleven!”

Lacrimosa
Marlène Hommes

De liefde is zo kort
Erotische Novellen

Hans Dütting

aspekt

Lacrimosa
Marlène Hommes

gedichten 

Hans Dütting

Erotische Novellen

aspekt

De liefde is zo kort
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Wat gebeurt er met een jonge, aantrekkelijke vrouw als ze zich verliest 
in een hartstochtelijke relatie met een 35 jaar oudere, alom gerespec-
teerde katholieke broeder? Hoe reageren haar twee puberzonen, haar 
echtgenoot, de mensen om haar heen? Wat vinden de kloosterbroeders 
ervan? Weten ze het? Wordt er geroddeld? Zwijgen ze? Ella, vier weken 
te vroeg geboren in Rotterdam, op 5 mei 1945, om 23 uur 55 bij het licht 
van een kaars. Een wonder volgens haar moeder, een bevrijdingskind 
roept haar oma, een eigenzinnige, lastige puber vindt haar vader. Op 
haar achttiende ontvlucht Ella haar ouderlijk huis door te trouwen met een 
gescheiden vertegenwoordiger in naaimachines. Ze hoopt dat het huwe-
lijk haar vrijheid zal geven. Het tegendeel blijkt waar te zijn. Bonjour Ma-
dame! is een roman over keuzes, overtuigd weglopen uit een schijnwereld, 
naar een belofteloos leven, vol liefde en hartstocht, zonder schaamte. 

‘Geestelijken zijn ook mensen. Zij vallen in verliefdheid op een ander. Gren-
zen van celibaat en huwelijk worden overschreden. Dat schept avonturen 
die wel lijden onder de grenzen maar ook onnoemelijk geluk geven. Heiltje 
Veth toont dit zeer treffend binnen haar verhaal. Lezen deze roman.’
 - Hans Visser

De dichter Waldemar heeft zich, aanvankelijk helemaal tegen zijn zin, 
door Marianne laten veroveren. Al gauw ontwikkelt zich een stormach-
tige romance tussen beiden. Waldemar meent dat Marianne de enige 
vrouw in zijn leven is die Waarheid net zo weet te waarderen als hij-
zelf. Maar hen is slechts weinig tijd gegund. Als Marianne hoort dat ze 
bloedkanker heeft en terminaal is, blijkt ze dit bericht nogal stoïcijns op 
te nemen. Waldemar echter is ontdaan en stelt voor samen uit het leven 
te stappen. Dit moment, dat in de lievelingskerk van Marianne moet 
plaatsvinden, verloopt echter heel anders dan gepland. Nadat Mari-
anne de daad bij het woord heeft gevoegd, zit Waldemar als verstijfd 
naast haar. Hij durft niet verder te gaan en raakt vreselijk overstuur. 
Langzaam glijdt hij weg in een onbekende wereld.

De man die probeerde de 
Dood te slim af te zijn

aspekt

Jan Herman Brinks

novelle 

Bonjour madame!
Liefdes ontstaan, conventies verschuiven

Heiltje Veth

De man die probeerde de 
Dood te slim af te zijn

Jan Herman Brinks
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Een dag als alle andere dagen… is er niet.

Iedere dag is uniek. Van begin tot het eind. Voor iedereen. Van jong tot 
oud.

Dit boek geeft een verslag van zo’n dag. Binnen de tijd van één dag.  
De hoofdpersoon beleeft ieder ogenblik van die tijd op zijn specifieke 
manier, vol gedachten, herinneringen, handelingen en gebeurtenissen 
die soms allemaal identiek lijken aan die van andere dagen, maar het 
niet zijn. 

Elk moment is anders, nieuw, opnieuw. Toch gebeuren er ook dingen die 
er nog niet eerder waren.Verassingen. Allemaal in de loop van de tijd 
in de loop van dit boek. Wellicht herkenbare ogenblikken. Meer is het 
niet. Het is alles.

In december 2015 is het honderd jaar geleden dat Edith Piaf, de ko-
ningin van het chanson, werd geboren. Dat zal in heel Europa, ook in 
Nederland, worden herdacht. Deze biografie, geestdriftig begroet en 
binnen twee maanden herdrukt, zal met zekerheid in de publiciteit wor-
den betrokken.

Het boek beperkt zich immers niet tot Piafs leven, hoe meeslepend dat 
ook was: het stoot door naar haar karakter en stelt de vraag waarin de 
magie van haar stem ligt. Deze kritische hulde aan een legendarische 
zangeres is een boek om naast de kassa te leggen!

Edith Piaf
2de druk

Wim Zaal

Wát een dag
Henk van der Horst
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Casablanca Koorts
Peter Klint

Het industrieterrein aan de Route de Tétouan en nabijgelegen woonwijken stonden meer dan an-
derhalve meter onder water. Niemand waagde zich buiten. Losgeslagen putdeksels veroorzaakten 
gevaarlijke valkuilen. Hicham Belarbi vloog onder laag hangende donkere wolken vlak boven de 
ondergelopen gebieden. Als eerste secretaris van de gouverneur en hoofduitvoerder van het stads-
uitbreidingsplan, beschikte hij over een helikopter. De heli danste tussen heftige windvlagen, die 
vanuit de oceaan het wassende water rimpelde. Met driftige bewegingen ontvouwde Hicham de 
bouwtekeningen van het afwateringssysteem, raadpleegde de studie van een gerenommeerd Frans 
ingenieurs bureau en keek kwaad naar een angstig kijkende dikke man, die achter hem zat [...]

De stad zou met haar nieuwe faciliteiten aan de eisen van de eenentwintigste eeuw gaan voldoen. 
Een  universiteit, ultra modern ziekenhuis en verdubbelde haven capaciteit zou Tanger  de grandeur 
van weleer laten herleven. Vierbaanswegen tussen palmbomen, vijf sterren hotels en villawijken. De 
bemiddelde Marokkaan zou zijn gasten en zakenvrienden met trots  ontvangen op het gerenoveerde 
vliegveld. De gouden poort van Afrika stond in de steigers voor het nieuwe Marokko. Een succesvolle 
inhaalslag van een traditionele cultuur kondigde zich nadrukkelijk aan. Hicham zou Nadir de kans 
geven zijn fouten te herstellen. Zijn corrupte ambtenaren confronteren met de koning en geleidelijk 
een systeem lanceren waarin corruptie niet meer de gewoonste zaak van de wereld bleef.

Een verrassende page turner van Peter Klint. De roman is actueel, loopt hand in hand met de 
realiteit. Interessante karakters dragen een spannend verhaal in een hoog tempo naar een schit-
terende apotheose. Een must voor de liefhebber van moderne literatuur!
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Wat moet dat geladen woord in de titel? Teloorgang? 
Precies wat het aangeeft: de lezer ziet het mis gaan met Gisela, maar 
toch mag hij vertrouwen op haar ‘zondagskind zijn’ en op haar intel-
ligente inzicht.

Het is in deze bladzijden wel een hele worsteling voor haar om haar le-
ven in het gareel te krijgen. Ze wordt zwaar belaagd door die duistere 
krachten uit Erotistan, en er is echt de hulp nodig van degenen om haar 
heen die het goede voor haar willen.

Het is haar bevrijding, haar emancipatie die we hier mee beleven. En de 
lezer neme vooral haar vele strapatsen  niet al te liederlijk. Het verhaal 
is beduidend meer dan dat!

Deze ‘teloorgang’ is - als je dat zo kunt zeggen - een vervolg voor-
afgaand aan ‘Joachims leerjaar’: Gisela is hier vijf jaar jonger. Maar 
de zo aangename verteltrant van toen is er weer (of: is er nu ook ál?), 
evenals dat eigenzinnige maar zo beeldende taalgebruik in het voor-
gaande boek.

isbn 9789461532763 | nur 300 
13,5 x 21,5 cm | ca. 242 pagina’s 
Paperback | oktober 2015
prijs € 19,95

literair / roman

Gisela’s
teloorgang

Jan Menting

Roman

aspekt

Gisela’s teloorgang
Jan Menting

Eerder verschenen van Jan Menting

isbn 9789059116733
prijs € 19,95

isbn 9789059118928
prijs € 17,95
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De Oostenrijkse schrijver Hugo von Hofmannsthal (1874 – 1929) werd 
op zijn zeventiende al opgenomen in de schrijverskring van het Jon-
ge Wenen. In zijn vroege periode was hij een estheticist, die alleen de 
schoonheid en de harmonie diende en niets te maken wilde hebben met 
de maatschappij, maar rond 1900 vond hij, dat hij de mogelijkheden 
van het symbolistische taalgebruik volledig had uitgeput. Hij keert zich 
dan af van het estheticisme en gaat mengvormen maken van fictie en 
essays, brieven en reisverslagen. In dit boekje zijn 2 vertellingen opge-
nomen, ‘Het geluk onderweg’, geschreven onder invloed van de sym-
bolistische kunstenaar Arnold Böcklin en ‘Het dorp in de bergen’, over 
het dorp Altaussee in het Salzkammergut, waar Von Hofmannsthal zijn 
zomers doorbracht, en een aantal kleine essays over poëzie, kunst en 
toneel. De beroemde brief van de niet bestaande Lord Chandos aan 
Francis Bacon is een product van Hofmannsthal’s fantasie, maar kan niet 
alleen als fictie worden gelezen.

Een verhaal over de intense liefde tussen de Nederlandse niet-Joodse 
Maaike Roelofs en de Joodse Israëli Daniel Doron, die ondanks grote 
verschillen en de verschrikkingen van oorlogen stand houdt, maar die 
een echtscheiding uiteindelijk niet voorkomt. Hun zoon Rafael is dan tien 
jaar. 

Kort na de dood van zijn vader komt Rafael, officier in een Israëlische 
geheime legereenheid, naar Nederland. Hij neemt de brieven mee die 
zijn moeder, eindredacteur van een gerenommeerd vrouwenblad, onge-
opend aan zijn vader had teruggestuurd. Deze roepen pijnlijke herinne-
ringen op bij Maaike. Ze wordt ziek van schuldgevoel en spijt en vraagt 
psychologische hulp. Als haar zoon op een gevaarlijke missie in ernstige 
problemen raakt, dwingt ze zichzelf positief te blijven. Ze krijgt steun 
van haar hoofdredacteur Max Hijmans, die verliefd op haar is. Maar 
voordat zij een beslissing over hun toekomst nemen, moeten er in Israël 
enkele kwesties worden afgerond.

Suzanne Vrolijk

Geschenk 
voor Daniel

aspekt

roman

aspekt

Geschenk voor Daniel
suzanne Vrolijk

Hugo von Hofmannsthal
Het geluk onderweg
Vertaald door Alfred Krans aspekt

Het geluk onderweg 
Het vroegere Proza

vertaling Alfred Krans

Hugo von Hofmannsthal
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Dit boek beschrijft het volwassen worden en het ontdekken van seksuali-
teit in de jaren dat de samenleving werd beheerst door religie. De be-
lofte van Hemels geluk in het hiernamaals als men zich aan die strenge
door de kerk opgelegde regels hield. Daar tegenover stond de be-
dreiging dat zondaars zouden worden gestraft in het eeuwig brandend 
en duivels hellevuur. De mensen gingen gebukt onder een benauwende 
voorgeschreven moraliteit, gepaard gaande met hoge sociale druk. In  
Die tijd groeide de hoofdpersoon op als oudste van een groot gezin. Er 
was weinig tijd voor liefdevolle aandacht, omdat een opvolgend jongste 
kind alweer aan moeders rokken hing. Daarentegen was zij nooit al-
leen. Met twee zussen het bed delen was heel normaal. Om zo je eigen 
seksualiteit te leren kennen, was een precaire zaak. We kregen voedsel, 
kleding en hadden een dak boven ons hoofd, dat was voor haar ouders 
al een hele kopzorg. Tenzij je welgestelde ouders had, volgde je als 
meisje alleen de lagere school en werd je daarna klaargestoomd om als 
huisvrouw - zonder seksuele voorlichting - te zorgen voor een kinderrijk 
huwelijk.

Grauwsluiers en Lichtheid
Diny Zandvliet

isbn 9789059119154 | nur 300 
13 x 21 cm | 278 pagina’s 
Paperback | verschenen
prijs € 16,95

In zijn laatste dagen, toen we ook zaken bespraken over hoe en wat na
zijn overlijden, zei mijn liefste: ‘je moet gaan schijven over ons beiden’.

De dame met de paarse hoed laat zich lezen als een even fascinerend als 
meeslepend pleidooi voor de kracht van de liefde, het intermenselijke 
en de ontboezemingen welke het leven met zich meebrengt. Verwon-
dering en diepgang zijn sleutelwoorden in de verhalenbundel die Diny 
Zandvliet hier presenteert. Het resultaat is veelsoortig en soms zelfs een
vleugje experimenteel. Een bijzondere bundel.

De dame met de paarse hoed
Diny Zandvliet
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Emanuel Iskender heeft alle verbindingen verbroken en heeft zich op-
gesloten in een kamer. Daar schrijft hij koortsachtig al zijn protesten en 
waarschuwingen op, wetende dat hij niet veel tijd zal hebben voordat 
hij gevonden wordt. Inderdaad wordt zijn afzondering snel opgemerkt 
door het Connectivity Plane, het gecentraliseerde systeem waar de hele 
maatschappij op draait, en de gevreesde Intervention Agent Alex Cio-
ban krijgt de opdracht om hem op te sporen. Methodisch zoekend naar 
aanwijzingen over Emanuel’s mogelijke verblijfplaats, leert Alex de ach-
tergronden en mogelijke motieven van Emanuel’s daad kennen. Tijdens 
de meeslepende race tegen de tijd blijken deze ogenschijnlijke tegen-
polen uiteindelijk toch op een dieper niveau met elkaar verbonden te 
zijn.

isbn 9789461538376 | nur 300 
13 x 21 cm | ca. 248 pagina’s 
Paperback | november 2015 
prijs € 17,95

Als Luchtbellen in IJs
Bart Martens

Het huwelijk met Patricia stond al jaren op een laag pitje. Het vuur was aan 
het doven, de passie kwijnde weg en hun samenzijn was zich gaan beper-
ken tot het noodzakelijke kwaad. Tot praktische afspraken over geld, over 
hun dochter, over boodschappen doen en het gras maaien. Het kwam er op 
neer dat de saus, die een gerecht moest binden aan het verwateren was.  
Dat wisten ze allebei, maar allebei deden ze hier niets aan.  Beiden hadden 
berust in hun situatie. Het gevoel van los zand dat door je handen glijdt, 
of een langzaam leeglopende ballon was nooit ver weg.  Ze maakten niet 
veel ruzie, maar ze lachten ook niet veel samen.  Ze praatten nog wel met 
elkaar, maar zeiden eigenlijk niets.

Er was nog één ding dat hun huwelijk recht hield.  En dat was hun dochter 
Lena.

In deze vijfde roman die bij uitgeverij Aspekt verschijnt van Koen Lievens 
neemt hij ons mee naar het leven zoals zich dat afspeelt achter de voor-
deur. Met gevoel voor detail en als goed observator geeft hij de lezer 
een open blik op het privedomein waar dromen en werkelijkheid frontaal 
in botsing gekomen zijn.

Het Lot
Koen Lievens

aspekt

roman

isbn 9789461538093 | nur 300 
13 x 21 cm | ca. 128 pagina’s 
Paperback | september 2015

prijs € 16,95

Het Lot
Koen Lievens
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Hans Wentholt

Hendrikje Koersen

Hobo D’amore

De zachtmoedige Kapelaan

Als het Concertgebouworkest in 1954 voor het eerst op tournee naar Ame-
rika gaat, blijft de beroemde hoboïst Haakon Stotijn thuis. Visum gewei-
gerd, want hij is communist.

De vader van Marleen Oudemeen sterft in 1959 op de zelfde ochtend 
in april als Eduard van Beinum, de dirigent van het orkest. Dat is puur toe-
val. Zij het, dat in beide gevallen de magie van een hobo ingrijpt in het 
tikken van een toch al zwak hart. Marleentje Oudemeen had als kind in 
een arbeidersgezin van Protestantse huize in de Amsterdamse Kinkerbuurt, 
tot ieders verbazing voor dit muziekinstrument gekozen. Haar ouders had-
den er nog nooit van gehoord. Maar zij eerbiedigden hun dochters keuze. 
Marleentje was onvermurwbaar. Voor moeder was een stap in de wereld 
van de ‘hogere’ cultuur niet nieuw. De deur was op een kier gegaan toen 
zij in de jaren twintig, aankomend bibliothecaresse werd in de zojuist ge-
opende Openbare Bibliotheek aan de Keizersgracht. Zij las de, tot voor 
kort voor haar verboden, boeken van Jef Last bijna nog liever  dan dat zij 
ze  uitleende. En vader van Marleen stond sowieso pal voor alles wat zijn 
muzikale dochter belangrijk vond.

Opnieuw een verrassende nieuwe roman van Hans Wentholt, met veel 
gevoel, voor mens plaats en tijd.

Het verhaal speelt zich af in een Twents dorp. Vlak voor, tijdens en na 
de eerste wereldoorlog. 

Een jonge vrouw Leida, verblijft mede door handicap, in een klooster.  
Wanneer ze haar familie bezoekt, ontmoet ze een enigszins excentrieke 
man, Kees. 

De liefde die ze voor elkaar opvatten wordt door haar ouders en de 
pastoor, niet erkend omdat hij protestants is. Toch besluit ze voor hem te 
kiezen, en het klooster te verlaten. 

De jonge kapelaan van het dorp vertelt Leida over een droevige ge-
beurtenis in zijn leven, waaronder hij nog steeds gebukt gaat. Later 
ondervindt Leida’s man veel steun van deze kapelaan en delen ze een 
geheim.   

isbn 9789461538369 | nur 300 
13 x 21 cm | ca. 278 pagina’s 
Paperback | november 2015
prijs € 18,95

Hendrikje Koersen

De zachtmoedige 
kapelaan

aspekt

roman

Hans WentHolt

Hobo d’amore

aspekt
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literair / roman
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De Lustkronieken 2
Liza Daen

De Lustkronieken
Liza Daen

aspekt

2
Een jaar na het verschijnen van De Lustkronieken biedt Liza Daen de 
lustige lezer opnieuw haar erotische wereld aan in De Lustkronieken 2.

Haar werk laat zich omschrijven als erotiek met een vleugje filosofie. 
Rauwe, tedere, wellustige, soms bijna pornografische scenes worden af-
gewisseld met diepe emoties en blootgelegde verlangens.  

De Lustkronieken 2 vertelt over wezenlijk contact tussen mensen, die 
zichzelf vinden in elkaar via een spiegel van lustvol genoegen.  Weder-
om wordt de lezer meegevoerd op een wonderlijke reis met verhalen, 
gedichten en blogs die verborgen dromen en latente verlangens van de 
menselijke ziel weten te raken.

De Lustkronieken 2 is een prachtig verhalenboek dat sterk tot de eroti-
sche verbeelding van de lezer spreekt.  

www.lizadaen.nl

literair / erotiek

isbn 9789461535566 | nur 300 
13 x 21 cm | 216 pagina’s 
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Liza Daen 
De Lustkronieken

Liza Daen is taalkundige en bestudeerde daarnaast lange tijd filosofie 
met de vraag hoe de hedendaagse geïsoleerde en eenzame mens het 
contact met zichzelf en de wereld kan herstellen. Na een lange ascetische 
periode vertaalde zij haar innerlijke zoektocht naar een erotische reis en 
vond daarin nieuwe antwoorden. In zekere zin is De Lustkronieken haar 
persoonlijke verslag van die reis, geïnspireerd door ontmoetingen, verge-
zichten, en nieuwsgierigheid die iedere reiziger kent. 

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

De Lustkronieken neemt de lezer mee naar de beleving van onbekend
erotisch genot en fantasie.
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isbn 9789461538024 | nur 455 
13 x 21 cm | ca. 248 pagina’s 

Paperback | verschenen 
prijs € 17,95
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Afrodite

1

Erotiek – LiteratuurAspekt

isbn 9789461538178 

nur 455 

15,5 x 23,5 cm 

ca. 178 pagina’s 

Paperback 

oktober 2015

prijs € 14,95

literair / erotisch tijdschrift

Afrodite
Erotica - Literatuur

Liza Daen / Perry Pierik (red.)

Afrodite brengt de explosieve menging tussen eros en het geschreven woord. Als sinds het 
vroegste bestaan van uitgeverij Aspekt was er altijd aandacht voor het erotische in de literatuur, 
met boeken als Fanny Hill, Josefine Mutzenbacher en auteurs als  Charles Deveraux en Ocatve 
Mirbeau. Dit klassieke werk werd afgewisseld met moderne auteurs die hun licht lieten schijnen 
op dit eeuwige thema. In Afrodite gaat zowel klassiek als modern hand in hand, in verhalen, 
verslagen, interviews, kunst en fotografie. De erotiek is terug in de letteren, en dat mag gevierd 
worden met dit nieuwe tijdschrift, dat ongetwijfeld een verzamelobject zal worden.



66

Martine & Louise Fokkens

Martine & Louise Fokkens

ouwehoeren
Alle dagen feest aanvulling

2de herziende druk

ouwehoeren
Zo groen als gras

Met de dames Fokkens, beter bekend als de Ouwehoeren, is het elke 
dag feest! Bij Sinterklaas en de Kerstman met hun kietelbaard en Zwar-
te Piet met z’n rammelaar! Het plezier beperkt zich niet alleen tot de 
feestdagen, maar gaat op de Wallen elke dag door. Martine en Louise 
laten de lezer zien hoe ze in Hartje Amsterdam in het Red Light District 
de boom optuigen!

Een ontroerend boek over de jeugd van de Ouwehoeren in hartje 
Amsterdam: ‘Zo groen als gras, lees zoals het altijd daar was... lang 
vervlogen tijden van vroeger, kon je die maar met beide handen vast-
houden. Opeens verlaat je de lagere school en ligt het leven aan je 
voeten. In eb en vloed wordt je ontgroend. De jeugd is niet meer maar 
komt af en toe in een droom nog voorbij’. De Bos en Lommerbuurt, de 
Amstelkade, de Dintelstraat, het opgroeien in een gezin van negen 
kinderen, de lampekappennaaister, de Firma Petter, de Roerstraat de 
verjaardagen, de feesten, de liefde en de drank  en de eerste stap-
pen in ‘het leven’ worden beschreven. Het komt allemaal voorbij in 
deze openhartige bundel.

isbn 9789461538055 | nur 740 
13 x 21 cm | ca. 208 pagina’s 
Paperback | november 2015 
prijs € 14,95

isbn 9789461536457 | nur 740
13.5 x 19 cm | 104 pagina’s 

Paperback | verschenen
prijs € 12,50

aspekt

Ouwehoeren
Zo groen als gras

Martine & Louise Fokkens

erotica

erotica

Boek
4

Boek
5
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Ouwehoeren
Eerder verschenen van de

Boek
2

Boek
1

isbn 9789461535542
13 x 21 cm l 188 pagina’s

prijs € 14,95

isbn 9789461535528
13 x 21 cm l 210 pagina’s

prijs € 14,95

isbn 9789461535535
13 x 21 cm l 208 pagina’s

prijs € 14,95

isbn 9789461537010
13 x 21 cm l 178 pagina’s

prijs € 14,95

aspekt

Martine & Louise Fokkens

At the Red Light District
Meet The Fokkens

Boek
3



Wim Zaal

Heilige Vaders 
het verhaal van de pausen

aspekt

Bijna tweeduizend jaar, in één onafgebroken volgorde verteld: het verhaal van de 264 pausen is 
uniek in de geschiedenis van de mensheid. De twee grote tegenpolen, macht en genade, heersen 
en dienen, gaan een verbond aan, een monsterverbond, dat in zowel demonen als heiligen be-
lichaamd wordt. Gelukkig is de tijd voorbij, dat hun verhaal óf door vrome katholieken óf door 
papenvreters werd geschreven. Wim Zaal, met zijn afstandelijke humor en zijn vermogen zich 
in mensen te verplaatsen, brengt feiten en verbanden aan het licht die steeds opnieuw de lezer 
verrassen en de geschiedenis verhelderen. Een bezit voor het leven!

Heilige Vaders
Het verhaal van de pausen

maatschappij / religie
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isbn 9789461538062

nur 700 

13 x 21 cm

ca. 312 pagina’s 

Paperback 

november 2015 

prijs € 18,95

Wim Zaal



Abraham Kuyper

ASPEKT

HET CALVINISME
met een inleiding van George Harinck

Maatstaf
Onder redactie van Geroge Harinck, 

Andreas Kinnneging, Robert Lemm en Martin Ros

De lezingenserie over het calvinisme van de theoloog, journalist en politicus Abraham Kuyper 
(1837 - 1920) behoort tot de internationaal meest vermaarde publicaties uit de Nederlandse 
cultuur van de afgelopen twee eeuwen. Kuyper geeft in deze, oorspronkelijk in de Verenigde 
Staten gehouden voordrachten, op bondige wijze zijn conservatieve christelijke visie op de sa-
menleving, in een voor Nederlandse begrippen zeldzaam soepele en beeldende taal.

Dit invloedrijke boek is in 1899 tegelijkertijd in Groot-Brittannië, Nederland, de Verenigde 
Staten en Zuid-Afrika verschenen en nadien verscheidene malen herdrukt. Het biedt de fun-
dering voor de pluriforme samenleving, die Nederland voor een groot deel van de twintigste 
eeuw heeft gekenmerkt. De in ‘Het calvinisme’ ontvouwde levens- en wereldbeschouwing heeft 
in Europa, Azië en Amerika geleid tot de stichting van onderwijsinstellingen, onderzoeksinsituten 
en kerken. In de Verenigde Staten vormen de hier ontvouwde inzichten en bestanddeel van het 
compassionate conservatism van oud president George W. Bush.

George Harinck volgde recentelijk in ‘Rond de Oude Wereldzee’ de voetsporen van Abraham 
Kuyper.

Het Calvinisme
met een inleiding van George Harinck

Abraham Kuyper
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isbn 9789059110458 

nur 700 

13,5 x 21,5 cm 

ca. 160 pagina’s 

Paperback 

november 2015

prijs € 19,98

 religie / filosofie
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maatschappij / filosofie

isbn 9789461538390 | nur 730 
13 x 21 cm | 95 pagina’s 
Paperback | verschenen
prijs € 14,95

Wat heeft economische waarde te maken met onze waarneming van tijd? 
Sluiten intuïtie en verstand elkaar uit? Kunnen kunstmatige intelligentie en 
moraal samen door één deur? Zijn economische en artistieke vormgeving 
aan elkaar verwant?  De terreinen tussen dergelijke tegenstellingen zijn 
doorgaans minder goed bekende grensgebieden, nog spaarzaam door-
zochte plekken op de landkaart van ons inzicht. Ze zouden meer aan-
dacht verdienen. Boeken over deze grensgebieden zouden nog geschre-
ven moeten worden.  Dit boek is een verzameling opstellen in de vorm van 
inleidingen voor die misschien ooit te schrijven boeken en is een aanzet 
daartoe: introducties die tot zelfwerkzaamheid kunnen aansporen.  

Na een studie scheikunde was Sigbert Samson gedurende 26 jaar in de 
industrie werkzaam als researchchemicus. Daar specialiseerde hij zich 
in het beoordelen, opsporen en voorbereiden van research- en ontwik-
kelingsprojecten. Na enkele jaren studie filosofie werd hij als directeur 
en cursusleider verbonden aan een instituut voor volwasseneneducatie 
in internaatsverband. Sindsdien publiceert hij over de betekenis van het 
concept ‘informatie’ voor gezondheidszorg, ethiek en economie, met bij-
zondere aandacht voor aspecten van kwaliteit en zingeving.

Grensgebieden
Introductionistische oefeningen

Sigbert Samson

maatschappij / filosofie

isbn 9789461538079 | nur 730 
13 x 21 cm | ca. 278 pagina’s 
Paperback | november 2015 

prijs € 18,95

“Een schitterend ongeluk”, zo heette destijds in 1993 de zevendelige 
televisieserie, waarin zes wetenschappers hun visie gaven over de men-
selijke evolutie. Is de mens een schitterend maar toevallig ongeluk? In 
antwoord op deze vraag probeert dit boek iets te zeggen over een mo-
gelijke toekomst van mens en wereld. Dit gebeurt aan de hand van het 
baanbrekende werk van Teilhard de Chardin, dat bezien - en hier en 
daar herzien - wordt in het licht van de huidige politieke, economische 
en culturele situatie in de wereld. Welke ruimte heeft de mensheid om 
te leren, en uit te groeien boven de mondiale ongelijkheid, de armoede, 
de vernietiging van milieu, de vijandschap en het geweld. Welke wegen 
zijn er om de toekomst menswaardig te maken en wat zijn prioriteiten 
voor een nieuwe wereldorde? Welke rol kan religie bij dat alles spelen?

WEGEN
NAAR EEN 

MENSWAARDIGE  
TOEKOMST

aspekt

Pierre Teilhard de Chardin 
 in gesprek met 

Martin Buber en Jan Tinbergen                          

Piet Terhal

Wegen naar een menswaardige toekomst
Pierre Teilhard de Chardin in gesprek met Martin Buber en 

Jan Tinbergen

Piet Terhal
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maatschappij

esoterie / filosofie

isbn 9789461537409 | nur 689 
13 x 21 cm | 232 pagina’s 

Paperback | verschenen 
prijs € 18,95

isbn 9789461537546 | nur 730 
15 x 23 cm | 286 pagina’s 
Paperback | verschenen 
prijs € 18,95

Kijken is niet hetzelfde als zien. Met kijken kun je mensen en dingen on-
derscheiden. Je kijkt vanaf een afstand om ze dichterbij te halen, om er 
meer van te weten. Daarbij gebruiken we onze taal. We zijn beelden-
makers. Met beelden maken we onze werkelijkheid. 

Zien of schouwen is iets anders. Wanneer je ziet is er geen afstand tus-
sen ziener en het geziene. Het gebeurt direct, zonder hulpmiddelen, 
onmiddelijk. Momenten van zien leiden tot een woordloze wijsheid die 
creatief is en een vitaliserende werking heeft.

De verre voorouders uit Egypte en India spraken over de sluier van Isis 
of Maya. Het is de moeder (Isis, Maya) die het leven baart en een kind 
leert kijken. Zij reikt woorden en gebruiken aan die ons binnenleiden in 
de wereld en die we daarmee ontdekken en vorm geven. Maar om te 
kunnen zien moet je die sluier oplichten.

Piet Winkelaar studeerde filosofie, theologie en andragogie en promo-
veerde met ‘Anders dan we denken’.

We gaan steeds verder richting ingewikkelde samenlevingen met on-
doorzichtige bestuursapparaten waarin de mens is zoekgeraakt. Mensen 
zoals bonobo’s en chimpansees is een romantisch, maar wetenschappelijk 
onderbouwd verhaal dat ons juist weer de andere kant mee opneemt: 
terug naar de mens zelf.

Van de belevingswereld van een puber met brandende vragen komen 
we uit bij de chimpansees en de bonobo’s. En dan gaat er een fascine-
rende wereld voor ons open die vertelt over mensapen en mensen, en 
over liefde en leiderschap. 

Maar bovenal laten deze mensapen ons zien dat meer Vrouwelijke 
samenlevingen een hoop geweld en terreur kunnen voorkomen. Daarmee 
zijn deze primaten actueler dan ooit!

Mensen zoals bonobo’s en chimpansees laat ons genieten van onze schit-
terende aarde, van Limburg tot tropisch Afrika en van de schoonheden 
van de mens, van Balinese dansen tot hartstochtelijke liefde. 

Wijnand Libbenga
Mensen zoals bonobo’s en chimpansees

Een verhaal over evolutie, liefde & leiderschap

Kijken en zien
over grenservaringen, een vergeten erfenis en 
het ontdekken van de wereld

Piet Winkelaar
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Trudy Hommel

ZomerZuster
aspekt

Wat voor zorgverlener ben jij werkelijk? En wat doet het zorgen voor de zieke of stervende 
medemens met jou? Wie heeft wie het hardst nodig? Jouw patiënt jou?  Of is het misschien wel 
andersom?

‘In ZomerZuster schrijf ik over wat zorgen voor anderen met mij doet. Zorgen in de rol van ver-
pleegkundige, binnen intra en extramurale zorg en in de terminale thuiszorg.

Ik stel confronterende vragen aan mijzelf. Ik verbreek de romantiek en het zwijgen. Ik rela-
tiveer schrijnende zaken met een gezonde dosis humor. Mijn intentie is om mij voor het grotere 
geheel kwetsbaar op te stellen. 

Ik wil raken, wakker schudden, de realiteit benoemen en met humor kijken naar alles wat er in 
Zorgland te doen is en te laten.’

ZomerZuster spiegelt, omarmt en laat weer los.

ZomerZuster
Trudy Hommel
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Je ziet wel vaker een mooie appel. Maar pas als je die van de andere kant bekijkt kom je 
erachter of die écht zo smakelijk is. Het bekende verhaal van ‘foute dokter’ Jansen Steur draait 
precies om die beeldvorming. Metta de Noo, bekend als klokkenluider in de zaak Lucia de 
Berk, laat de andere kant van het verhaal zien. Daarin wordt duidelijk welke klap een frontale 
autobotsing achterlaat bij Jansen en zijn familie, zijn patiënten en de publieke opinie. Hoe ‘even 
appels plukken met de familie’ uitmondt in een praktisch onnavolgbare geschiedenis. Tot nu.

Metta de Noo, verpleeghuisarts, schreef eerder ‘Er werd mij verteld, over Lucia de B’.

isbn 9789461537423 

nur 740 

13 x 21 cm 

226 pagina’s 

Paperback 

verschenen

prijs € 18,95

Frontaal
De andere kant van dokter Jansen steur

Metta de Noo
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Een waargebeurd verhaal.

Melanie wordt ongeneeslijk ziek verklaard. Haar tumor is te groot en te agressief om nog voor een 
behandeling in aanmerking te komen. De kankerprotocollen schrijven voor dat zij het leven moet 
verlaten. Zij zou nog drie maanden te leven hebben... Op meeslepende en vlotte wijze doet zij 
verslag van een wanhopige zoektocht naar overleving, in binnen- en buitenland, zonder een spoor 
van zelfbeklag of het nawijzen van anderen. Integendeel, humor en zelfspot zijn ruimschoots in 
haar verhaal vertegenwoordigd. De liefde voor haar jonge zoon en een Amerikaan die zij ontmoet 
in de trein naar Parijs, geven haar de kracht om fysieke en mentale grenzen te verleggen en an-
deren daarin mee te slepen. Met haar Amerikaan maakt zij een romantische reis door de VS naar 
de Navajo indianen die healing songs voor haar zingen op een akoestische plek in Monument Val-
ley. Na veel lief en leed eindigt haar zoektocht in België (Gent), waar een uiterst ervaren chirurg 
haar leven redt door haar te transplanteren met een afgekeurd orgaan. Hij schreef een prachtig 
voorwoord over wilskracht, levenslust en individuele patiëntenbenadering en over het boeiende 
van het verleggen van grenzen in zijn beroep.

mens en maatschappij / human intrest

isbn 9789461537898

nur 402 

13 x 21 cm

ca. 278 pagina’s 

Paperback 

oktober 2015 

prijs € 17,95

Het leven verlaten?
Hoe ik ontkwam aan mijn lot

Melanie van ‘t Hof
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maatschappij / onderwijs

isbn 9789461538109 | nur 472 
15 x 20 cm | ca. 212 pagina’s 
Paperback | november 2015 
prijs € 18,95

Een boek over observeren. Een boek over de mentale houding van een 
docent ten opzichte van de leerling. Het inzicht van de leerling staat 
voorop. Het stellen van open vragen geeft een leerling de ruimte om 
zijn/haar eigen techniek te ontdekken. Motivatie blijft een taak van de 
leerling zelf. Zelfstandigheid van de student leidt tot een vakmanschap 
waarbij techniek een zoektocht blijft naar binnen in plaats van een pres-
tatie naar buiten.

Een boek over het loslaten van persoonlijke ballast en de moed van een 
docent om de leerling te vertrouwen.

Aandacht
over lesgeven

Carlo Nabbe

isbn 9789461538154 | nur 100 
13 x 21 cm | ca. 212 pagina’s 
Paperback | september 2015 

prijs € 18,95

Ad Maas
Leerkracht veerkracht

opvoeding, opvang en onderwijs

Voor het veerkrachtig blijven in een beroep zijn er tal van gebruikelijke ad-
viezen te geven. Die worden in dit boek ook op een rij gezet. Leraarschap  
zal steeds meer gerealiseerd worden in Brede scholen waar onderwijs en 
opvang samengaan. Vanuit het oogpunt van actuele opvoedingsproblemen 
kan daar de beste kwaliteit bereikt worden, zeker als Brede scholen geor-
ganiseerd worden als coöperaties. Daar kan elke medewerker gezien wor-
den als een kracht die een rol speelt en een taak heeft in het leren van 
kinderen. De term ‘leerkracht’ wordt niet beperkt tot het beroep van leraar. 
Dat beroep krijgt wel veel aandacht. De kern van leraarschap is namelijk 
de laatste decennia systematisch gebagatelliseerd waardoor het beroep 
ondermijnd werd. Deze kern is dat leraarschap kennis van, inzicht in en am-
bitie voor  vakinhouden (cultuur) veronderstelt. Naast het frontale lesgeven 
zijn er tal van andere didactische werkvormen, maar deze veronderstel-
len evenzeer leerstofbekwaamheid. Deze bagatellisering heeft het beroep 
overgeleverd aan de ene vage optie na de andere.  De kwaliteit van een 
Brede school hangt juist af van de gezamenlijke kracht van de leerprocessen 
in en vanuit de school. Het goede gevoel om kinderen waardevolle dingen 
te leren (onderwijskundig en pedagogisch) moet weer hoofdzaak worden. 
Arbeidsvoldoening en uithoudingsvermogen nemen toe. Voor het werken aan 
onderlinge veerkracht is werkinstrumentarium opgenomen.

maatschappij / onderwijs
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isbn 9789461538413 | nur 700/612  
13 x 21 cm | ca. 178 pagina’s 
Paperback | november 2015 
prijs € 18,95

isbn 9789461538116 | nur 700 
13 x 21 cm | ca. 312 pagina’s 
Paperback | november 2015 

prijs € 19,95

‘Van God los?’ is het verslag van een metaforische reis door religie als 
verschijnsel in het menselijk denken. In deze tijd van enerzijds oplaaiend 
religieus geweld en van anderzijds een wereldhistorisch genoemde se-
cularisatie is dit bijna pijnlijk actueel.

Aan de hand van het gedachtegoed van de Verlichtingsdenker Immanuel 
Kant en van de oude kerkvader Augustinus wordt bezien hoe zowel ons 
denken als onze verlangens ‘rationele’ bronnen van vaak als intrinsiek ir-
rationeel aangemerkte religiositeit kunnen zijn. Bezien wordt wat de rol 
van muziek en taal daarbij is. Verleidt muziek ons tot het aannemen van 
dingen die er niet zijn? Wordt de zee mooier wanneer je haar beschrijft? 
Worden op die manier fantasieën of werkelijkheid voortgebracht? Als 
God een uitdrukking van de mens is welke realiteit heeft hij dan?

Waarom wordt in dit boek de in Cordoba (Spanje) geboren Romein Lu-
cius Annaeus Seneca (omstreeks 4 v. Chr.-65 n. Chr.) opgevoerd? Omdat 
hij als stoïcijn een heidense schrijver was met een uitgesproken religi-
euze agenda. Na zijn dood ondervond Seneca enthousiaste bijval van 
de christelijke kerk. Hij beschouwde het mysterie van het leven als een 
voorlopig onopgelost raadsel met hoopgevende en betekenisvolle per-
spectieven. Seneca geloofde  rotsvast in het bestaan van een goddelijke 
dimensie: één God, de Schepper en Drager van alles wat is. De oude 
christelijke literatuur was erg gecharmeerd van Seneca’s meditaties.

Zo sprak de in zijn tijd prominente theoloog Tertullianus (circa 160-240) 
zich lovend over Seneca uit. Hij omschreef hem als: “dikwijls één van 
ons”. Van de kerkvader Hiëronymus (circa 346-429) kan zelfs worden 
gezegd, dat hij Seneca als christelijk auteur annexeerde.

Henk van der Werf

DE GODDELIJKE DIMENSIE
De godsidee van Seneca, de christenen en “ietsisten”

aspekt

Van God los?
Over de rationaliteit van religie

Marjolein Kuperus

aspekt

Van God los?
over de rationaliteit van religie

Marjolein Kuperus

De Goddelijke Dimensie
De godsidee van seneca, de christenen en “ietsisten”

Henk van der Werf

maatschappij / religie
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isbn 9789461537645 | nur 700 
17 x 24 cm | 488 pagina’s 
Paperback | verschenen 
prijs € 32,95

De ongeloofwaardige beschrijvingen in de bijbel stellen een eis aan 
het denken, waaraan het geloof niet voldoet. Het leven in de bijbel is 
in beeldtaal geschreven, om wat daarin staat niet te verwarren met het 
leven op de aarde. Een raadsel in de beeldtaal is de relatie tussen he-
mel en aarde. Een door God en engelen bewoonde hemel, zou in relatie 
met de aarde waarop wij leven, een baan om de zon moeten beschrij-
ven. Een door God en engelen bewoonde hemel, die in relatie met de 
aarde in het zonnestelsel om de zon wentelt, moet een bewoonde hel, - 
denkbeeldig - zijn; in strijd met het geloof. Daarbij is na de rustdag nog 
een aarde en hemel gemaakt (Genesis 2:4), die met de in de aanvang 
geschapen aarde, een baan om de zon zou moeten beschrijven; als op 
last van het geloof letterlijk moet worden begrepen. In deze studie zal 
die relatie worden verklaard. De onzekerheid waarin wij leven, kent 
een Zekerheid in het Geweten, waarin een stem kan worden gehoord 
die niet in beeldtaal spreekt. Die stem spreekt in alle talen tot een ieder 
die bewust leeft.

Van preekstoel naar biechtstoel
Het verzwegen Woord

C. van Egmond

Van preekstoel 
naar biechtstoel

Het verzwegen Woord

Uitgeverij Aspekt
www.uitgeverijaspekt.nl

Van preekstoel 
naar biechtstoel

C. van Egmond

C. van Egm
ond

aspektaspekt

Het verzwegen W
oord

De ongeloofwaardige beschrijvingen in de bijbel stellen een eis aan 
het denken, waaraan het geloof niet voldoet. Voordat de heilige 
schriften waren geschreven, en ook daarna, hebben miljoenen 
mensen, verspreid over de aarde, Inzicht geput uit Levenservaring. 

Het zoeken naar het geloofwaardige in de ongeloofwaardige 
beschrijvingen in de bijbel, kent in het Innerlijk geen grenzen; 
ook niet in het verdwalen. 

Het leven in de bijbel is in beeldtaal geschreven, om wat daarin 
staat niet te verwarren met het leven op de aarde.

Een raadsel in de beeldtaal is de relatie tussen hemel en aarde. 
Een door God en engelen bewoonde hemel, zou in relatie met de 
aarde waarop wij leven, een baan om de zon moeten beschrijven. 

Een door God en engelen bewoonde hemel, die in relatie met de 
aarde in het zonnestelsel om de zon wentelt, moet een bewoonde 
hel, - denkbeeldig - zijn; in strijd met het geloof.

Daarbij is na de rustdag nog een aarde en hemel gemaakt 
(Genesis 2:4), die met de in de aanvang geschapen aarde, een 
baan om de zon zou moeten beschrijven; als op last van het geloof 
letterlijk moet worden begrepen. In deze studie zal die relatie 
worden verklaard.

Theologen zouden zich moeten richten op wat van Gods 
openbaring vanaf aanvang aan op Innerlijke wedergeboorte is 
gericht.
 
De onzekerheid waarin wij leven, kent een Zekerheid in het 
- Geweten, waarin een stem kan worden gehoord die niet in 
beeldtaal spreekt. Die stem spreekt in alle talen tot een ieder die 
bewust leeft.

Die stem wordt gevoed door LEVENSERVARING; die 
afhankelijk is van het leven dat zich onderwerpt aan de eisen van 
de tijd.

isbn 9789461538086 | nur 700 
13 x 21 cm | ca. 248 pagina’s 
Paperback | november 2015 

prijs € 17,95

G.E.R. Kraaij
Hemelse blunders

Hoe God bijna alles fout deed

Eerst iedereen verdrinken – de zondvloed – vanwege agressiviteit en 
dan later de agressie van volkeren rond Kanaän opstoken om Israël te 
straffen en terug te leiden naar de goede leer. Nogal tegenstrijdig. De 
Bijbelse God, die zo graag liefde op aarde sticht, ziet blijkbaar zijn 
eigen beleidsfouten niet. 

De plagen van Egypte tonen dat hij andere roedes genoeg heeft en 
ook heel goed een volk individueel kan straffen. Maar hij maakt van het 
Midden-Oosten een rokende arena. Volstrekt onnodig. Wie de Bijbel 
secuur leest komt veel van die beleidsfouten tegen. Met het beeld van 
een oneindig goede God, die het maar met die intens knoeiende mens 
blijft proberen, is iets mis. Goed nieuws voor iedereen die onder de in-
druk van Paulus ’s nachts ligt te woelen vanwege  zondigheid en schuld-
gevoel. God blijkt net zo’n rommelaar als zijn voornaamste schepsel.

maatschappij / religie
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isbn 9789461538130 | nur 600 
15 x 23 cm | ca. 348 pagina’s 
Paperback | november 2015 
prijs € 19,95

Sprinkhanenplagen, droogte en ebola. In Afrika krijgen homo’s van alles de 
schuld. Het jachtseizoen is geopend. Homoseksualiteit heet ‘onAfrikaans’, ‘in 
strijd met de eigen cultuur’, een ‘Westerse ziekte’. Wat bezielt krijgsheren 
die strijden voor een ‘zuivere moraal’? 

Er is een ander verhaal. Steeds meer Afrikaanse homo’s en lesbo’s 
komen uit de kast. Er is homoactivisme en er woedt een fel debat. Pro-
minenten spreken zich uit. Anti-homowetten sneuvelen.  

Actie en reactie. Gas en tegengas. Schuivende panelen op een snel ver-
anderend continent. Hoe zit het echt? Waar komt de afkeer van homosek-
sualiteit vandaan? Welke rol spelen religieuze fundamentalisten? Helpt 
westerse bemoeienis of juist niet? Is Afrika anders of is Afrika ook zo?  

Dit boek schetst een verhelderend beeld van een wereld waarin oud 
en nieuw, traditie en moderniteit zo hevig langs elkaar heen schuren dat 
de vonken er vanaf slaan. Zo ontstaat een veenbrand die zich inmiddels 
uitstrekt tot in alle hoeken en gaten van het continent. Wars van cliché’s 
onderzoeken de auteurs een conflict dat om veel meer draait dan de 
rechten van een minderheid. 

‘Dit boek over angst en verandering is een must voor wie de geest lenig wil 
houden’ - Adriaan van Dis

isbn 9789461536709 | nur 612 
15 x 23 cm | 348 pagina’s 

Paperback | verschenen 
prijs € 19,95

Avondland en Identiteit werd besproken bij ‘Echte Jannen’ en zelfs mi-
nister-president Mark Rutte poseerde met het werk. Het boek begon 
aan een opmars en al snel volgde een herdruk, waaraan nu ook Thierry 
Baudet en Derk Jan Eppink hun visies bijdragen.

Terwijl de wereldpolitiek afkoerst op diepe conflicten (militair: Europa 
versus Rusland, economisch: het Westen versus China, religieus: Occident 
versus Islam) worden we nog steeds geregeerd door polderpolitici die 
uitblinken in pappen en nathouden. Tegelijkertijd groeit een generatie 
jongeren op die voelt dat de pluizige idealen waarmee zij zijn groot-
gebracht – het geloof in economische groei, culturele diversiteit en ver-
heven noties van “soulmates” en romantiek – stuklopen op de keiharde 
realiteit van concurrentie en selectie. Ondanks alle mooie woorden over 
emancipatie voelen relaties hol en vluchtig; de polariteit tussen beide 
geslachten is uit balans. Europa ontwaakt uit de dagdroom van ’68 en 
treft zichzelf aan in een gewelddadige wereld die het maar nauwelijks 
kan begrijpen. Europese volkeren zoeken naar hun identiteit en zullen 
opnieuw moeten leren wat machtspolitiek is.

Homoseksualiteit
in Afrika

Bart Luirink & 
Madeleine Maurick

Een gevaarlijke liefde

aspekt

Homosexualiteit in Afrika
Een gevaarlijke liefde

Bart Luirink / Madeleine Maurick

Avondland en Identiteit
Met een voorwoord van Thierry Baudet en een nawoord  

door Derk Jan Eppink
2de druk 2015 

sid Lukkassen
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isbn 9789461538161 | nur 720 
13 x 21 cm | ca. 248 pagina’s 
Paperback | oktober 2015 
prijs € 18,95

‘Dit boek is een overzicht van de spiritualiteit in Nederland. Net als in 
zijn vorige boek, Mijn God, dit is het doel! heeft de schrijver een aantal 
groepen onderzocht en mensen benaderd die, in hun zoektocht naar 
verlichting, hun ‘weg naar huis’ hebben gevonden. Niet dat zij plotseling 
andere mensen werden, maar wel dat hun innerlijk leven er een aantal 
verdiepingen heeft bij gekregen. Hoe verschillend hun wegen ook zijn, 
allen zijn doordrongen van een diep besef van eenheid en harmonie. 
Hun getuigenis daarvan treedt meestal ongedwongen naar buiten, niet 
omdat zijzelf zo nodig de wereld willen hervormen, maar door ‘gewoon’ 
zichzelf te zijn, in vrede en harmonie te leven voorbij de grenzen van het 
gewoontedenken van wetenschap en religie.

Over het eerder verschenen boek ‘Mijn God, dit is het doel’, van de-
zelfde auteur, schreef Aat de Kwant in het tijdschrift Refectie:

‘Karel Wellinghoff is erin geslaagd een boeiend standaardwerk samen te 
stellen waarin hij de belangrijkste spirituele groepen en leraren beschrijft.’

isbn 9789461536341 | nur 720 
13,5 x 21,5 cm | 283 pagina’s 

Paperback | verschenen 
prijs € 18,95

Het ‘spirituele’ met zijn kennisveld, meditatietechnieken en het bonte ge-
zelschap van leraren, lijkt op een rijk bebost land, met paden die al-
lemaal een andere kant op gaan naar hetzelfde doel. ‘Wie heeft gelijk 
en welk pad moet ik kiezen?’ is de hamvraag voor iedereen die zijn weg 
zoekt in dit voor de leek onoverzichtelijke woud. Daarom is een boek 
als dit op z’n plaats, want die vraag wordt onomwonden beantwoord: 
alle eerlijke, gegrondveste stromingen en leraren gaan de goede kant 
op, maar je moet kunnen kiezen welke weg het beste bij je past en in 
staat zijn het kaf van het koren te scheiden. Aan die ‘juiste keuze’ gaat 
meestal een weg van zelfonderzoek vooraf. Want volledig ‘ja’ kunnen 
zeggen tegen iets dat de kern van ons wezen raakt, is geen peulenschil-
letje. Er zijn weerstanden, er is twijfel en onzekerheid op die zoektocht. 
Ze is daarbij zeer riskant voor ons ego, want dat wordt genadeloos 
aangepakt in bijkans iedere stroming en traditie en door iedere leraar.  

Maar het is ook een rijk avontuur, dat van ons, mits goed en intelligent 
verwerkt, betere mensen maakt, ook al bereiken we niet het uiteindelijke 
doel van verlichting.

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

e e n  i n z i c h t e l i j K  o v e r z i c h t  v a n 
d e  s p i r i t u a l i t e i t  i n  n e d e r l a n d

ASPEKT

Mijn G d, 
dit is het doel!

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

M e e r  o v e r z i c h t  v a n  d e 
s p i r i t u a l i t e i t  i n  n e d e r l a n d

Aspekt

Jullie m eten 
het zelf d en!

Mijn God, dit is het doel!
Een inzichtelijk overzicht van de spiritualiteit in Nederland

Karel Wellinghoff

Jullie moeten het zelf doen!
Meer overzicht van de spiritualiteit in Nederland

Karel Wellinghoff
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Robert Jan Blom

Bert van Nieuwenhuizen

Beste Beroepengids
Nu of later een baan zoeken? Alles over...

Goeie ouwe radio

Werkloos? Of het gevoel vast te zitten in een oervervelende baan? Op 
zoek naar een leuke carrière? Of niet weten welke studie eigenlijk wel 
het leukst, het beste en het meest interessante is?

In deze ‘Beste Beroepengids’ worden 125 beroepen toegelicht en nog 
eens 300 banen genoemd; in totaal dus 425 beroepen mét salarisindi-
caties. Bij de 125 beschreven banen worden tevens de opleidingsmoge-
lijkheden genoemd, of de opleidingseisen. 

Deze gids vormt met 425 banen een waardevolle leidraad voor werk-
zoekenden, studenten of personen die zoeken naar een nieuwe toe-
komst. Het boek nodigt ook uit tot een ‘gezellige speurtocht’ naar een 
leuke, fijne, interessante, goed betaalde, mooie baan en misschien een 
prachtige carrière. 

Dit boek is geschreven door schrijver-journalist Robert Jan Blom. Tot zijn 
omvangrijk oeuvre behoren tientallen managementboeken, journalistie-
ke werken, korte verhalen, poëzie en romans.

‘Goeie ouwe radio’, zó bezong Wim Kan eind jaren ’50 het fenomeen 
dat nog centraal stond in onze huiskamer, voordat de televisie zijn in-
trede deed.

Bert van Nieuwenhuizen beschrijft op een luchtige en humorvolle wijze 
de jaren dat wij ons als gezin schaarden rond de luidspreker en luis-
terden naar de Familie Doorsnee, de Bonte Dinsdagavondtrein en de 
spannende avonturen van Paul Vlaanderen.

Het waren de hoogtijdagen van de ‘Verzuiling’, we hadden allemaal 
onze ‘eigen’ omroep. Bij de VARA ging het ‘Morgenrood’ op, bij de KRO 
beierde het Angelus, bij de NCRV collecteerde Johan Bodegraven voor 
het Leger des Heils en bij de AVRO wenste Bob Scholte ons ‘goede nacht 
en weltrusten’.

Eigen omroepen, eigen sprekers, eigen koren en orkesten en ook ei-
gen jeugdprogrammering. Zó zat onze wereld toen in elkaar en zó func-
tioneerde ons gezinsleven.

Een ‘nostalgische reis’ voor iedereen die nog met de radio is opge-
groeid.

isbn 9789461538123 
| nur 680/400 
13 x 21 cm | ca. 148 pagina’s 
Paperback | november 2015 
prijs € 14,95

isbn 9789461538475 | nur 400 
13 x 16,5 cm | ca. 198 pagina’s 

Paperback | november 2015 
prijs € 17,95

Goeie 
Ouwe 

Radio

Bert van Nieuwenhuizen
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Achter iedere wereldpolitiek gaat metafysica schuil. Zo ook bij het na-
zisme, dat veel meer was dan een gewone dictatuur. Bekend zijn na-
tuurlijk de jodenvervolgingen en het anti-semitisme, maar er broeide 
ook een diepe christen-haat achter de swastika. Dit boek gaat in op 
de occulte wortels van het nazisme, en hoe deze zich via gnosis, en de 
Protocollen van Sion manifesteerden.

grenswetenschap

isbn 9789461538192 | nur 400/720 
13,5 x 19 cm | ca. 168 pagina’s 

Paperback | november 2015 
prijs € 12,50

grenswetenschap

isbn 9789461538185 | nur 400/720 
13,5 x 19 cm | ca. 168 pagina’s 
Paperback | november 2015 
prijs € 12,50

Ufo’s, ongeidentificeerde vliegende objecten, spreken ons allen tot de 
verbeelding. Soms werden er zoveel waargenomen dat men zelfs sprak 
van een ware Ufo-golf. Hoe staat het met de waarnemningen en ver-
klaringen vandaag de dag? En zijn de Ufo’s buitenaards, of moeten 
we denken in andere antwoorden. Robert Jan Blom inventariseerde een 
opmerkelijk fenomeen.

Gnosis, swastika, Judaïca 
en de Protocollen

Perry Pierik

De stand van Zaken UFo’s
Is er leven op andere planeten? over UFo-incidenten, 
mysterie, de waarheid en reële verwachtingen

Robert Jan Blom
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Maarten Berg
Een studie over de slechtheid van de staat

Het uit twee delen opgebouwde ‘Een studie over de slechtheid van de staat’ is 
een radicaal pleidooi voor (politiek) individualisme. De sociaal-democratische 
consensus, uitgedragen door ogenschijnlijk uiteenlopende politieke partijen als 
de PvdA, het CDA én de VVD, wordt fel bekritiseerd op morele en economische 
gronden. Betoogd wordt dat de verzorgingsstaat niet gemoderniseerd, maar 
afgeschaft moet worden; dat democratie geen neutrale procedure is, maar on-
losmakelijk verbonden met sociaal-democratie; dat de overheid nooit iets kan 
bijdragen aan ‘het algemeen belang’; dat onderwijs, gezondheidszorg en de 
woningmarkt volledig geprivatiseerd moeten worden; en dat ‘samenbindende 
instituten’ als het koningshuis, de Europese Unie en de publieke omroep gevaar-
lijke trekken vertonen. Hoewel ‘Een studie over de slechtheid van de staat’ de 
schijn heeft een ‘rechtse verhandeling’ te zijn, wordt het vrijheidsideaal conse-
quent, compromisloos en onpartijdig verdedigd, ook als dat neerkomt op ‘linkse’ 
standpunten over immigratie en oorlogsvoering. Deel I (‘vrijheid en dwang’) is 
vooral politiek-filosofisch van aard, terwijl deel II (‘kapitalisme en socialisme’) 
ingaat op de economische en praktische aspecten van vrijheid.

isbn 9789461537751 | nur 730 
15 x 23 cm | ca. 248 pagina’s 

Paperback | maart 2016 
prijs € 19,95

isbn 9789461537744 | nur 730 
15 x 23 cm | ca. 248 pagina’s 
Paperback | november 2015 

prijs € 19,95

Deel II: 
kapitalisme en socialisme

Deel I: 
vrijheid en dwang
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sylvia van Toorn
Balans is het toverwoord 
Zorg dat je je balans niet verstoort

mens en maatschappij

isbn 9789461538208 

nur 600 

13 x 21 cm 

ca. 212 pagina’s 

Paperback 

november 2015

prijs € 16,95

Sylvia van is sport- en zweminstructrice van beroep. Gedurende deze tijd heeft zij met lede 
ogen moeten aanschouwen dat het aantal kinderen en volwassen met overgewicht schrikbarend 
is toegenomen. Vanuit deze kennis, ervaring en door het luisteren naar mensen met overgewicht, 
is zij gaan nadenken over wat zij voor deze mensen zou kunnen betekenen. Wat heel erg naar 
voren kwam, in de gesprekken was dat de mensen  graag willen veranderen, maar sportscholen 
te duur zijn en dat hun agenda te vol is. Ook gaf men aan dat eten ene belangrijke sociale 
factor in hun leven was. Vanuit deze feiten heeft de auteur  naar dit probleem gekeken en een 
verhelderend en nuttig boek geschreven voor iedereen die zich met deze materie bezighoudt. 
Balans is het toverwoord!
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isbn 9789057181702

nur 740/720 

16 x 24 cm

512 pagina’s 

Paperback 

verschenen

prijs € 49,95

Muziek speelde een voorname rol in het maçonnieke leven van het negentiende-eeuwse Brussel. 
Er werden liederen geschreven, cantates gecomponeerd en er werd gezongen dat het een lieve 
lust was. Deze studie gaat na wat het repertoire was dat in tempels of tijdens banketten werd 
gezongen en gespeeld, wie er bij betrokken was en hoe deze muziek relevant was zowel voor de 
vrijmetselaars als voor de buitenwereld. Historicus David Vergauwen brengt in dit boek de car-
rières van in het totaal 365 individuen samen die in Brussel actief waren tijdens de negentiende 
eeuw als professioneel muzikant en vrijmetselaar. Onder hen bevonden zich enkele coryfeeën 
van het culturele leven, zoals Frans Van Campenhout, de auteur van de ‘Brabançonne’, dirigent 
Joseph Dupont, bezieler van de ‘Concerts populaires’, Karel Lodewijk Hanssens, auteur van de 
magistrale rouwcantate voor de koningvrijmetselaar, Leopold I, tal van conservatoriumprofes-
soren, solisten, dirigenten en directeurs van de Muntschouwburg en leden van de Koninklijke 
Academie. Meer dan 150 maçonnieke ‘chansons’ werden geanalyseerd op hun maçonnieke, 
sociale en politieke boodschappen, waarbij ook de carrières van enkele van de bekendste 
Brusselse maçonnieke ‘chansonniers’ werden uitgediept. Er wordt aandacht geschonken aan een 
dozijn ontdekte partituren en er wordt ingegaan op de rol en de betekenis van muziek tijdens 
het maçonnieke ritueel. Voor deze studie werd gretig gebruik gemaakt van uniek of minder 
ontgonnen maçonniek bronnenmateriaal, waaronder het archief van Moskou in het MADOC en 
de privéarchieven van de twee oudste nog actief zijnde Brusselse loges. In de zoektocht naar 
de betekenis van de muziek binnen de vrijmetselarij is er een bijzondere aandacht voor de rol 
en de positie van de maçonnieke musicus en hoe deze verankerd was in het muzikale leven van 
de hoofdstad. Op die manier wordt er ook ingegaan op de rol die vrijmetselarij speelde in het 
bredere culturele leven van de Belgische hoofdstad. Ongemeen rijk is het bronnenmateriaal – 
zowel maçonniek als niet-maçonniek – waarop deze studie steunt. Het geheel levert een onge-
woon kleurrijk beeld op van de muzikale cultuur van de Brusselse vrijmetselarij, zowel binnen als 
buiten de tempelmuren.

Kolommen van Harmonie
Muziek en vrijmetselarij in het Brussel 
van de negentiende eeuw

David Vergauwen
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overheid en economie
Geschiedenissen van een spanningsveld

isbn 9789057180903 
| nur 780/740 

17 x 24 cm | ca. 300 pagina’s 
Paperback | oktober 2015 

prijs € 39,95

Of we het willen of niet, ‘overheid’ en ‘economie’ zijn steeds nauw ver-
strengeld. Historici en economen richten in dit boek hun aandacht op de 
lange en complexe geschiedenis van dit spanningsveld.

Zij behandelen daarbij uiteenlopende episodes, van de Oudheid tot op 
heden. De caleidoscoop van benaderingen in deze bundel draagt ken-
nis aan en nodigt uit tot voorzichtigheid, nuance, zin voor historisch per-
spectief én academische tact. Dit zijn uitgerekend de kwaliteiten waar-
mee Helma De Smedt zelf geschiedenis schreef. Deze bundel wordt 
met dankbaarheid aan haar opgedragen ter gelegenheid van haar 
emeritaat.

Henk de smaele (red.)

isbn 9789057183775| nur 730/455 
17 x 24 cm | 152 pagina’s 
Paperback | verschenen 
prijs € 19,95

onverborgenheid en Eros
Het lichaam achter de Griekse filosofie

In 720 v.C. zou de Griekse atleet Orsippus van Megara tijdens de sta-
dionwedloop te Olympia met opzet zijn lendengordel hebben laten val-
len om zo, zonder enige belemmering, gemakkelijker de overwinning te 
kunnen behalen. Na verloop van tijd werden alle atletische disciplines in 
Griekenland naakt beoefend. Het gymnasium, de Griekse sportschool, 
was trouwens letterlijk de plaats waar men naakt oefende. Kan het toe-
val zijn dat de westerse filosofie ontstaan is in dezelfde Griekse cultuur 
die op een zeer nadrukkelijke manier begonnen is het naakte lichaam te 
verheerlijken? En als het geen toeval is, hoe kunnen we dan de verwant-
schap tussen de Griekse cultus van het lichaam en de Griekse filosofie 
begrijpen? Dit boek probeert aan te tonen dat het lichaam als ‘on-
verborgenheid’ en de ontwikkeling van deze onverborgenheid tot eros 
mede-bepalend zijn geweest voor het ontstaan en de opbouw van de 
Griekse filosofie tot Plato.

Koen Verrycken
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Waarom is het voor een Marokkaan van de derde generatie eenvou-
diger Amsterdammer te zijn dan Nederlander? Wat heeft de inwoner 
van Genève, Sismondi, met middeleeuwse Italiaanse stads-republieken? 
Waarom preekte Joseph “Radical Joe” Chamberlain de Municipal Go-
spel in Birmingham? Wat heeft de vrijzinnige Brusselse liberaal Jules 
Anspach met preken over een gemeentelijk evangelie? Wat is de link 
tussen Henri Bergé, Vlaamse neorenaissance en Schaarbeek? En wat 
heeft dat allemaal te maken met Çatalhöyük? Patrick Stouthuysen en 
Johan Basiliades willen met dit tweede tweetalige boekje in de ver-
nieuwde Stadslucht Maakt Vrij-reeks het debat over stedelijke identiteit 
en stadsburgerschap aanwakkeren. Het boek vertrekt vanuit de bijdra-
gen van Jan Willem Duyvendak over de huidige obsessie voor thuis in 
de Nederlandse politiek.isbn 9789057181825 | nur 740 

13 x 20 cm | 288 pagina’s 
Paperback | verschenen 
prijs € 9,50

De droom van sismondi
over stedelijke identiteit

Johan Basiliades / Patrick stouthuysen

isbn 9789057182914 | nur 740 
13 x 21 cm | 54 pagina’s 
Paperback | verschenen 

prijs € 12,50

Migranten maken de stad
Migratie, diversiteit en conflict in historisch perspectief

Steden zijn altijd plaatsen van uitwisseling en ontmoeting geweest, dus 
ook van migratie. In dit boek onderzoekt Anne Winter hoe stedelijke 
migratie in de vorige eeuwen verliep en hoe men er toen mee omging 
in Europese steden. Ze schetst ons de voorlopers van de actuele uitda-
gingen rond migratie en diversiteit. Stad en migratie zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden, maar de spanningen en uitdagingen die migratie 
met zich meebrengt zijn de laatste vijf eeuwen heel uiteenlopend ge-
weest. Historisch inzicht is nodig om de discussies van vandaag beter te 
begrijpen.

Anne Winter

mens en maatschappij / filosofie
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Willy Van Damme / Jef Van Iseghem / Mario Van Essche
Gestolen jeugd

De laatste interviews over ‘40 - ’45: 
getuigenissen van wreedheid en verzet

Het 8 Mei Comité regio Mechelen bracht negen getuigen van de Tweede Wereldoorlog samen 
in theater kc Nona te Mechelen om hun getuigenis vast te leggen. Yves Desmet (De Morgen) nam 
de interviews af, Frank Van Passel (Caviar) filmde ze. Het project geeft het woord aan verschil-
lende groepen: partizanen en verzetsmensen, Politieke Gevangenen, Holocaustslachtoffers en 
Joodse Ondergedoken Kinderen. Frans Storms, Alex Vandevelde, John De Meue, Regina Sluszny, 
Sara Inowlocki, Regine Beer, Paul Baeten, Philip Claes en Desiré Beeck vertellen hun verhaal. 
Willy Van Damme schreef de getuigenissen uit in dit
boekje.

“Wie de geschiedenis niet kent, is gedoemd ze te herhalen”
(Georges Santanaya).

geschiedenis



Kijken is niet hetzelfde als zien. Met kijken kun je mensen en dingen on-
derscheiden. Je kijkt vanaf een afstand om ze dichterbij te halen, om er 
meer van te weten. Daarbij gebruiken we onze taal. We zijn beelden-
makers. Met beelden maken we onze werkelijkheid. 

Zien of schouwen is iets anders. Wanneer je ziet is er geen afstand tus-
sen ziener en het geziene. Het gebeurt direct, zonder hulpmiddelen, 
onmiddelijk. Momenten van zien leiden tot een woordloze wijsheid die 
creatief is en een vitaliserende werking heeft.

De verre voorouders uit Egypte en India spraken over de sluier van Isis 
of Maya. Het is de moeder (Isis, Maya) die het leven baart en een kind 
leert kijken. Zij reikt woorden en gebruiken aan die ons binnenleiden in 
de wereld en die we daarmee ontdekken en vorm geven. Maar om te 
kunnen zien moet je die sluier oplichten.

Piet Winkelaar studeerde filosofie, theologie en andragogie en promo-
veerde met ‘Anders dan we denken’.

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, aangezichts-
pijn en tintelingen of gevoelloosheid in armen en benen kunnen suc-
cesvol worden behandeld. Vrouwen met lage rugpijn tijdens zwan-
gerschap 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 praktisch en compleet boek voor iedereen die gezondheid nastreeft 
en bij ziekte op een veilige en natuurlijke wijze wil genezen, zonder ge-
bruik van medicijnen of operatieve ingrepen. 

isbn 9789461538222 | nur 730 
15 x 23 cm |ca. 284 pagina’s 
Paperback |november 2015 
prijs € 19,95

isbn 9789461538215| nur 180
13 x 21 cm |302 pagina’s 

Paperback | verschenen
prijs € 19,95

esoterie / filosofie

mens en maatschappij / medisch

observation & Perception
Experiences beyond bounderies, discovering the world 
and it’s forgotten inheritance

Piet Winkelaar

What Chiropractic can do for you
Natural and safe treatment of back, shoulders, headache,

migraine and many other symptoms

Robert Jan Blom
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isbn 9789461538499 

nur 680 

15 x 23 cm 

ca. 398 pagina’s 

Paperback 

november 2015

prijs € 29,95

Perry Pierik
Geopolitics of the Third Reich

Naast de vervolging en vernietiging van de joodse gemeenschap stond het streven naar Leb-
ensraum centraal binnen de ideologie van het nazisme. De veldtocht naar het oosten, operatie 
‘Barbarossa’ uit 1941, was in feite het sluitstuk van de geopolitiek van het Derde Rijk. De his-
toricus Perry Pierik neemt de lezer mee naar de ideeënwereld achter deze politiek, waarbij 
koelbloedige rationele elementen hand in hand gaan met mythevorming en raciale opvattingen. 

Een voorbeeld van degelijke en vooral begrijpelijke geschiedschrijving
   - Jan Jespers

Belangrijke stap in noodzakelijke discussie
   - Louis Ferron

Orpheusachtige afdaling
   - Herman Veenhof

geschiendenis



isbn 97894615xxxx | nur xxx 
xx.x x xx.x cm | ca. xxx pagina’s 

Paperback | xx 2014
prijs € xx,95

The world of our grandchildren

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

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

isbn 9789461537447 | nur 400 
13 x 21 cm | 220 pagina’s 
Paperback | verschenen
prijs € 18,95

isbn 9789461538420 | nur 300 
13 x 21 cm | ca. 278 pagina’s 
Paperback | november 2015 

prijs € 18,95

Ik kan me niet herinneren waarom ik besloot met de ‘drie musketiers’, An-
dré, Jan en David, op wintersportvakantie te gaan. Misschien was het de 
après-ski die me trok. Ik was jaren geleden bevriend geraakt met André 
toen hij en Sylvia, mijn vrouw - met mijn zegen - een korte maar heftige 
affaire hadden.

Zo begint het boek Anna, een buitengewoon openhartige bekentenis van 
amor en eros. Ondanks redelijk ‘happily married’ kozen de auteur en zijn 
(eerste) vrouw er uiteindelijk voor een ‘vrij huwelijk’, binnen bepaalde 
grenzen natuurlijk. Het gevolg was dat de mannelijke hoofdpersoon  in 
de loop der jaren een flink aantal vriendinnen had zonder zijn echtge-
note telkens te moeten ‘bedriegen’. Dat zijn vrouw ook haar vriendjes 
had spreekt welhaast vanzelf....

Het boek Anna geeft de onthullende ‘inside’ van een huwelijk.

mens en maatschappij
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Bert Koene

literair / roman

Anna
a unique love story 

Robert Vermeer



Jochem Botman

Nazis to 

the Bone 
The Sassen brothers and their anti- 
Bolshevik crusade in Latin America

aspekt

Wim Sassen haalde vanwege zijn relatie met Adolf Eichmann regelmatig het nieuws. Zijn broer 
Alfons daarentegen was altijd de man op de achtergrond. Niettemin speelden beiden een be-
langrijke rol in de naoorlogse schemerwereld waarin oorlogsmisdadigers op diverse manieren 
werden ingezet om Duitse weerwolfnetwerken en communistische cellen bloot te leggen. Toen de 
geallieerde opsporingsdiensten halverwege 1945 de vervolging van oorlogsmisdadigers aan 
de Nederlandse opsporingsdiensten overlieten, raakten de jongens verzeild in een wereld van 
internationale spionagediensten, ondergrondse organisaties die oorlogsmisdadigers uit Neder-
land en België hielpen te ontsnappen en particuliere opsporingsdiensten. 

Wanneer strafvervolging dreigt, wijken de mannen uit naar Latijns Amerika. Daar kwamen ze 
terecht in een warm nest van uitgeweken nazi’s die door de voorloper van de Noord Ameri-
kaanse CIA “veilig” waren gesteld. In deze buitengewone periode rekenden ze tot hun vrienden 
Luftwaffe Ace Hans Ulrich Rudel, Adolf Eichmann, Josef Mengele en Klaus Barbie. Via deze 
groep werden de jongens opnieuw geïntroduceerd in een schimmige wereld waarin ex-SS’ers 
een voorname rol speelden in de internationale wapenhandel en hun diensten leverden aan mi-
litaire regimes in de strijd tegen het communisme. In dit boek zullen eveneens een aantal mythes 
ontkracht worden zoals Wim Sassens beroemde ontsnapping uit Fort Blauwkapel op Kerstavond 
1945, of dat de jonge Alfons al op 17 jarige leeftijd ‘Abwehr’-specialist zou zijn.
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Paperback 

november 2015

prijs € 19,95

Nazis to the bone
The sassen brothers and their anti-Bolshevik crusade in Latin America

James Botman
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Typisch Gooisch, het nieuwe, stoute boek over sprookjesachtig Laren. . 
 
Eindelijk kunnen we binnenkijken in het Larense wereldje, hun liefde, ver-
driet en andere typische Gooische zaken. 
Dit boek levert een kijkje achter de schermen van de Gooische matras. 
 
Hans Slim is al jarenlang de achterbuurman van Linda de Mol, en voor-
malig presentator van de lifestyle-items . 
 
 
‘Ik las het boek in één adem uit.’ 
Hans Knoop, journalist

grootletterboek / roman

isbn 9789461537355 | nur 400 
17 x 24 cm | 510 pagina’s 
Paperback | verschenen 
prijs € 34,95

Typisch Gooisch
Hans slim

Grootletterboeken
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Elke morgen loop ik door het Noorderpark naar mijn kantoor. Op het 
smalle houten bruggetje bij de vijver blijf ik altijd even staan. Vandaar 
heb ik een goed zicht op de vissers, die vanaf de oever naar een kar-
pertje hengelen. Oude mannen, elke dag dezelfde op hun vertrouwde 
stekkie. Nu is mij al een paar weken opgevallen dat er een vreemde 
figuur tussen hen zit. Een eigenaardig persoon, heel anders dan de oude 
baasjes uit de buurt. Hij zit daar in een deftige overjas, met glimmende 
lakschoenen en altijd met een hoed op zijn hoofd. Merkwaardig. Of niet 
soms? Het vreemde van het geval is dat hij zijn hengel nooit aanraakt. Die 
andere vissers zijn altijd wel ergens mee in de weer. Ze halen op om het 
aas te verversen, of ze slaan als ze beet hebben. En soms is het raak! Dan 
krommen de ouderwetse stokken zich diep en tillen zij de zware jongens 
kreunend omhoog. Het zijn altijd karpers, logisch want de gemeente heeft 
die in die vijver uitgezet. Speciaal voor de oude vissers, die daarvoor een 
speciale parkvergunning moeten aanvragen. Maar bij onze deftige man 
gebeurt er helemaal nooit iets! Hij zit daar maar strak voor zich uit te kij-
ken. Elke dag weer. Het maakt me nieuwsgierig. Jacob Starreveld schept 
met deze bundel ene nieuw genre van visserlatijn. In 50 verhalen wordt 
de wereld geschetst tussen wal en water. Eerder verscheen van de auteur 
Olieramp, waarin ook al een voorliefde voor het water bleek.

isbn 9789461538246 | nur 300 
17 x 24 cm | ca. 412 pagina’s 
Paperback | november 2015 

prijs € 29,95

grootletterboek / verhalenbundel

Overleeft een door schandalen achtervolgde CEO rattenstreken 
in de bestuurskamer... en in de slaapkamers van zijn collega’s? We 
volgen Emiel Aandeweg, vers benoemde bestuursvoorzitter van de 
Nederlandse multinational Royal Global Health Foods N.V. op een 
lijdensweg van Amsterdam naar Parijs, New York, Kunming, Tokyo, 
Lausanne en Wassenaar. Blijft hij zijn kwelgeesten de baas? Wordt 
hij met een fikse vertrekpremie de laan uit gestuurd?
 
De Handshake is een vervolg op De Benoeming, Een Boardroom Roman, 
maar kan als zelfstandige roman worden gelezen.

grootletterboek / roman

isbn 9789461537386 | nur 330 
17 x 24 cm | 452 pagina’s 
Paperback | verschenen 
prijs € 29,95

Jacob Starreveld

Een loos Vissertje
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Een loos vissertje
en 50 andere verhalen van de waterkant

Jacob starreveld

De Handshake 
Een Bedroom roman

René van Rooij
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Ik kan me niet herinneren waarom ik besloot met de ‘drie musketiers’, An-
dré, Jan en David, op wintersportvakantie te gaan. Misschien was het de 
après-ski die me trok. Ik was jaren geleden bevriend geraakt met André 
toen hij en Sylvia, mijn vrouw - met mijn zegen - een korte maar heftige 
affaire hadden.

Zo begint het boek Anna, een buitengewoon openhartige bekentenis van 
amor en eros. Ondanks redelijk ‘happily married’ kozen de auteur en zijn 
(eerste) vrouw er uiteindelijk voor een ‘vrij huwelijk’, binnen bepaalde 
grenzen natuurlijk. Het gevolg was dat de mannelijke hoofdpersoon  in 
de loop der jaren een flink aantal vriendinnen had zonder zijn echtge-
note telkens te moeten ‘bedriegen’. Dat zijn vrouw ook haar vriendjes 
had spreekt welhaast vanzelf....

Het boek Anna geeft de onthullende ‘inside’ van een huwelijk.

17 januari 1966: een Amerikaanse bommenwerper met vier atoombom-
men aan boord stort bij Palomares in Spanje in zee. Bij de grootste 
zoekactie aller tijden van de Amerikaanse marine waren oorlogsbo-
dems en nucleaire onderzeeërs betrokken, mede om het zoekgebied af 
te schermen tegen de Russen. Deze grootste militaire kernramp vormt de 
achtergrond van deze op ware feiten berustende thriller. James Defares 
bekleedde een aantal academische functies, waaronder hoogleraar in 
de wiskundige biologie in Leiden, gasthoogleraar in Stanford en gast-
docent in Harvard. Defares is auteur van een aantal non-fiction boeken, 
waaronder 129 Jaar Jong, Stress onder Stress, Sporen van God en De 
Houdbare Mens.

isbn 9789461537362 | nur 305 
17 x 24 cm | 540 pagina’s 
Paperback | verschenen 
prijs € 34,95

grootletterboek / roman

isbn 9789461538437 | nur 300 
17 x 24 cm | ca. 412 pagina’s 
Paperback | november 2015

prijs € 29,95

superjacht
James Defares

Anna
een unieke love story

Robert Vermeer
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grootletterboek / roman

In dit taboedoorbrekende boek staat de vraag centraal hoe het moge-
lijk is geweest dat juist uit Nederland zo veel joodse mensen tijdens de 
Tweede Wereldoorlog naar de Duitse vernietigingskampen afgevoerd 
zijn. Cruciaal daarbij is de vlucht van koningin Wilhelmina naar Enge-
land geweest, met in haar voetsporen het kabinet, zodat de regerings-
zetel buiten Nederlands grondgebied kwam te liggen. Hierdoor was 
de bezetter gehouden het aanvankelijk ingestelde, niet antisemitische 
militaire gezag, volgens landoorlogreglement, te vervangen door een 
Duits civiel gezag met vier felle antisemieten aan de top.

Uiteraard ontbreekt in deze studie een diepgaande analyse van de 
Joodse Raad niet, net zomin als de collaborerende rol van vele hogere 
ambtenaren, zoals die onder de secretarissen-generaal, de Hoge Raad, 
de politie en spoorwegen met alle verschrikkelijke consequenties voor 
het joodse volksdeel vandien. Ook meer dan zeventig jaar na de Twee-
de Wereldoorlog blijft het lezen van dit boek een verontrustende er-
varing, want de kern is universeel: de mythes die we tegen beter weten 
in, in stand proberen te houden, omdat de waarheid te beschamend is. 

isbn 9789461538253 | nur 680 
17 x 24 cm | ca. 512 pagina’s 
Paperback | november 2015 

prijs € 34,95

grootletterboek / geschiedenis

isbn 9789461537591 | nur 300 
17 x 24 cm | 852 pagina’s 
Paperback | verschenen
prijs € 39,95

Joop Mendel is onder de indruk van de eigenzinnige, maar succesvolle 
manier waarop zijn grootvader uit het niets een bloeiend bedrijf heeft 
weten op te bouwen. Aanvankelijk hoopt hij de onderneming in dezelfde 
traditie voort te kunnen zetten, maar mede-opvolgers dreigen het voort-
bestaan ervan ernstig in gevaar te brengen.
Behalve het voor de ondergang behoeden van het familiebedrijf, blijkt 
hij voorbestemd om een opdracht te vervullen van een geheel andere 
aard...
 
De zevende golf staat model voor de huidige tijdsperiode waarin meer 
en meer aan het licht komt hoe groot de omvang is en hoe immens de 
schade bij slachtoffers van hebzucht en seksueel misbruik. 
 
Het geheim van de Ark, dat wereldharmonie teweeg zal brengen, was 
voor mij een ware openbaring.
Martin Ros, uitgever, redacteur, boekenrecensent en schrijver

NANDA VAN DER ZEE

OM ERGER TE 
VOORKOMEN
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om erger te voorkomen
Nanda van der Zee

De zevende golf
 

Henk Vaessen
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grootletterboek / geschiedenis

grootletterboek / geschiedenis

De reis van je leven. Zij maakte uiteindelijk drie reizen in het spoor van 
George. Twee maal naar het Turkse Gallipoli en met de Berlijn-Bagdad 
spoorlijn langs de grens van Syrië, van Nusaybin via het Taurusgebergte 
door Anatolië naar Izmir. Honderd jaar na de Eerste Wereld waren op 
deze drie reizen nog steeds overblijfselen te vinden uit die bewogen 
tijd. Aan de hand van oorlogsdagboeken van zijn regiment, archieven in 
Engeland en Duitsland, dagboeken van lotgenoten, historische gegevens 
en informatie van familieleden vertelt zij het verhaal over George in 
deze dramatische episode van het Britse Midden-Oosten Front. Twintig 
jaar oud, drie dagen na zijn huwelijk op 28 maart 1915, ging George 
de oorlog in. Van het Turkse Gallipoli, waar hij gewond raakte, naar 
Egypte en door naar Mesopotamië. Bij de bevrijdingspoging door het 
Relief Force van de stad Al Koet, waar 13000 Britten en Brits-Indiërs 
omsingeld en uitgehongerd werden, kwam hij in handen van de Turken. 
Na de overgave van de Britten begon voor grote groepen de voettocht 
door de woestijn. Velen kwamen om door watertekort en ontbering. 
George werd bij aankomst in Anatolië als krijgsgevangene in het Taurus 
gebergte tewerkgesteld aan de Berlijn-Bagdad spoorlijn. Na drie en 
een half jaar kwam hij in juni 1919 terug. Hij was een van de weinigen.

isbn 9789461538444 | nur 680 
17 x 24 cm | ca. 398 pagina’s 
Paperback | november 2015 
prijs € 29,95

isbn 9789461538260 | nur 300 
17 x 24 cm | ca. 242 pagina’s 

Paperback | oktober 2015
prijs € 22,95

Vermist, waarschijnlijk dood
1915 Gallipoli - Mesopotamië - Anatolië 1919

Jacqueline van den Berg

Het is 1943. Kleine Maurits, doofgeboren kind in een Amsterdams 
Joods gezin, is acht maanden oud als hij thuis weg moet om te kunnen 
onderduiken. Hij komt terecht in Limburg. 

Na de oorlog wordt hij herenigd met zijn ouders en twee zusjes. Hij 
kent ze niet. Taal ontbreekt om hem uit te leggen wat er is gebeurd. 

Later, op de dovenschool, waar hij met inspanning en geduld 
leert praten en liplezen, begint hem iets te dagen over de Tweede 
Wereldoorlog. 

Wanneer hij al volwassen is, beschrijft zijn moeder, speciaal voor 
hem, wat hun gezin en naaste familie tijdens de Jodenvervolging is 
overkomen. Pas na haar dood durft hij het te lezen. Dan, als acteur van 
Het Gebarentheater, brengt Maurits het verhaal van zijn moeder over 
het voetlicht. 

In deze mooie novelle, gebaseerd op een werkelijke geschiedenis, 
vertelt jongste zus Hans op haar beurt het verhaal. Ze volgt daarbij haar 
broers ‘sprekende’ gebarentaal op het toneel. Al vertellende herinnert 
zij zich de gebeurtenissen uit hun kinderjaren.

Kleine Maurits
een oorlogsverhaal in gebaren

Bertje Leuw

Kleine
Maurits 
een oorlogsverhaal in gebaren

Bertje Leuw
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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 • € 18,95 
Aalders, Gerard • Gifgas, Ziektekiemen & Oorlog. Waarom 
chemische en biologische wapens wel in de Eerste maar niet in de 
Tweede Wereldoorlog werden gebruikt
ISBN 978-94-6153-558-0 • € 19,95 
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 • € 29,95
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
Afrodite • Erotiek - Literatuur. no. 1 - 2015 
ISBN 978-94-6153-817-8 • € 14,95
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 978-90-75323-80-8 • € 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. 1941-1944 
ISBN 978-94-6153-211-4 • € 19,95
Andriesse, Peter • Hitlers Tafelgesprekken. 1941-1944 
(groot formaat)
ISBN 978-94-6153-539-9 • € 29,95
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,-
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 • Tussen Maas en Moezel
1914-1915
ISBN 978-94-6153-191-9 • € 22,95

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
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Bozzolini-Jäger, Elsa • Het portret van Marchesana
ISBN 978-90-5911-551-4 • € 22,95
Brabers, Jules / Lemmens, rob • Luik, augustus 1914. 
Zoektocht naar een vergeten slag
ISBN 978-90-5911-873-7 • € 22,95
Brakman, Willem • De afwezige aanwezige
ISBN 978-94-6153-112-4 • € 15,75
Brand, Arthur • Het verboden Judas-evangelie en de schat 
van Carchemish
ISBN 978-90-5911-244-5 • € 15,75
Brandenburg, Marjan • I am your man
ISBN 978-90-5911-921-5 • € 18,95
Brader, toof, oostveen, Ine • Haagse portretten
ISBN 978-90-5911-736-5 • € 17,95
Bregstein, Philo • Het Sabbatjaar (4de druk)
ISBN 978-90-5911-437-1 • € 18,95
Bregstein, Philo • Gesprekken met Jacques Presser
ISBN 978-90-5911-421-0 • € 14,95
Bregstein, Philo • Jacques Presser
ISBN 978-90-5911-422-7 • € 16,95
Brekelmans, Alexander • Hiërarchie
ISBN 978-90-5911-935-2 • € 16,95
Brendel, Carel • Het verraad van links (3de druk)
ISBN 978-94-6153-133-9 • € 19,95
Bretonne, restif de la • Anti-Justine of de wellust der liefde
ISBN 978-90-5911-277-3 • € 16,95
Breuker, Jelle • Middeleeuwse Franse tuinen
ISBN 978-90-5911-240-7 • € 24,95
Brink, J.H. van den • Rondom de dood en bijna dood 
ervaringen
ISBN 978-90-5911-594-1 • € 12,95
Brinkman, Willem • Vegetarische onderzoekingen
ISBN 978-94-6153-688-4 • € 18,95
Brinks, Jan Herman • De man die probeerde de Dood te slim 
af te zijn. novelle
ISBN 978-94-6153-799-7 • € 17,95
Broek, Casper van den • Het beste leger 
ISBN 978-94-6153-300-5 € 19,95
Broekman, Freek • Alle waar is naar zijn tijd
ISBN 978-90-5911-271-1 • € 24,95
Broere, Ad • De menselijke economie 
ISBN 978-90-5911-878-2 • € 17,95
Brongers, E.H. • Grebbelinie 1940
ISBN 978-90-5911-083-0 • € 26,-
Brongers, E.H. • De slag om de residentie
ISBN 978-90-5911-138-7 • € 24,95 
Brongers, E.H. • De gebroken vleugel van de Duitse adelaar
ISBN 978-90-5911-162-2 • € 18,95 
Brongers, E.H. • De opmars naar Rotterdam. deel 1
ISBN 978-90-5911-249-0 • € 19,95
Brongers, E.H. • De opmars naar Rotterdam. deel 2
ISBN 978-90-5911-259-9 • € 19,95
Brongers, E.H. • De opmars naar Rotterdam. deel 3
ISBN 978-90-5911-269-8 • € 19,95
Brongers, E.H. • De opmars naar Rotterdam • Cassette Deel 
1, 2 en 3
ISBN 978-90-5911-369-5 • € 49,50



Brongers, E.H. • De oorlog in Zuid-Limburg 10 mei 1940
ISBN 978-90-5911-290-2 • € 22,95
Brongers, E.H. • Afsluitdijk 1940
ISBN 978-90-5911-121-9 • € 24,95
Brongers, E.H. • Generaal Reynders. Een miskend 
bevelhebber
ISBN 978-90-5911-603-0 • € 19,95
Brongers, reindert • Naar Artis 
ISBN 978-90-5911-793-8 • € 16,95
Brongers, reindert • Een schreeuw op de dam 
ISBN 978-94-6153-573-3 • € 14,95
Brouwer, Jaap Jan • Heinz Guderian. Opkomst en ondergang 
van de Duitse Panzerwaffe
ISBN 978-90-5911-615-3 • € 20,95
Brouwer, Jaap Jan • Met Rommel in Noord-Afrika. 
Fotodagboeken van Siegfried Klein
ISBN 978-90-5911-614-6 • € 19,95
Brouwer, Jaap Jan • Het grote graaien
ISBN 978-90-5911-631-3 • € 16,95
Brouwer, Jaap Jan • Oostfront
ISBN 978-94-6153-453-8 • € 19,95
Bruggen, Casper van • ‘ Verget ons niet’. Het Papoea 
Vrijwilligers Korps (1961 – 1963)
ISBN 978-94-6153-004-2 • € 22,95
Bruggencate, Ellen ten • Weg van mijn moeder
ISBN 978-90-5911-848-5 • € 18,95
Bruin, Bert de • Israël en ik
ISBN 978-90-5911-728-0 • € 17,95
Bruin, Bert de • Een veilig Israël in een vredig Midden-
Oosten  Een internationaal symposium in het Vredespaleis Zie 
CIDI-infomatiereeks
ISBN 978-94-6153-002-8 • € 17,95
Brusse, Kees/Horst, Henk van der • Herinneringen. Een 
ovatie aan het leven
ISBN 978-90-5911-443-2 • € 19,95
Brussee, Jan • Enige opstellen op het gebied van de 
wijsbegeerte van de economie
ISBN 978-94-6153-492-7 • € 19,95
Buddingh’, C. • Mijn katten en ik
ISBN 978-90-5911-653-5 • € 14,95
Buffart, Yvonne • Weet waar je vandaan komt
ISBN 978-94-6153-199-5• € 18,95
Bugnet, Charles • Maarschalk Foch aan het woord. Uit het Frans 
vertaald door Albert Vogel
ISBN 978-94-6153-658-7 • € 18,95
Bühne • Literatuur / cultuur nr. 1 - 2014
ISBN 978-94-6153-590-0 • € 9,95
Bühne • Literatuur / cultuur nr. 2 - 2015
ISBN 978-94-6153-682-2 • € 9,95
Bühne • Literatuur / cultuur nr. 3 - 2015
ISBN 978-94-6153-848-2 • € 9,95
Buurman, Margreet den • In de greep van Houdini
ISBN 978-90-5911-722-8 • € 17,95
Buurman, Margreet den • Erika en Klaus Mann. Leven langs 
de Bühne
ISBN 978-94-6153-111-7• € 19,95 
Buurman, Margreet den • Duitse herfst
ISBN 978-90-5911-813-3 • € 18,95
Buurman, Margreet den • Thomas Mann. Schrijverschap 
tegen de vergankelijkheid 
ISBN 978-90-5911-876-8 • € 19,95
Buurman, Margreet den • Thomas Mann en Wagner. Zoete 
omhelzing van het kwaad 
ISBN 978-94-6153-299-2 • € 19,95
Buurman, Margreet den • Wolfskers. Verhalenbundel
ISBN 978-90-5911-911-6 • € 18,95
Buurman, Margreet den • Het goede in de mens. Heinrich 
Mann een biografie (2de druk)
ISBN 978-90-5911-717-4 • € 22,95
Buurman, Margreet den • Het Lübeck van de 
Buddenbrooks.Thomas Mann in Lübeck
ISBN 978-94-6153-006-6 • € 18,95
Buurman, Margreet den • Thomas Mann als Pater familias. 
Golo Mann, Monika en Michael
ISBN 978-94-6153-515-3 • € 19,95
Buurman, Margreet den • Het paleis in de Arcisstrasse,
Thomas Mann en de Pringsheims
ISBN 978-94-6153-790-4 • € 19,95
Buwalda, Piet • Refuseniks
ISBN 978-90-5911-411-1 • € 22,95
Caluwe, Paulette De • Aliass, Algemene Leidraad in Autisme 
Spectrum Stoornissen
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
Carossa, Hans • Roemeens oorlogdagboek. Vertaald door Alfred 
Krans
ISBN 978-94-6153-659-4 • € 19,95
Carotta, Francesco • Jezus was Caesar. Over de Romeinse 
oorsprong van het Christendom. Een onderzoek
ISBN 978-90-5911-645-0 • € 32,-
Chateaubriand • De melancholie van het graf
ISBN 978-90-5911-029-3 • € 14,-

CIDI-INFoMAtIErEEKS
CIDI • Drie decennia CIDI. Een joodse stem die gehoord wordt
ISBN 978-90-5911-463-0 • € 12,95
CIDI • Bruin, Bert de • Een veilig Israël in een vredig 
Midden-Oosten. Een internationaal symposium in het 
Vredespaleis 
ISBN 978-94-6153-002-8 • € 17,95
CIDI • Hirschfeld, Hadassa • Kernpunten van het 
Israelisch-Palestijns conflict 
ISBN 978-94-6153-077-6 • € 16,95
CIDI • Hirschfeld, Hadassa • Vergelijken met de Holocaust 
ISBN 978-90-5911-787-7 • € 9,95 
CIDI • Horst, Pieter van der • De mythe van het joodse 
kannibalisme. Ongecensureerde versie
ISBN 978-90-5911-145-5 • € 9,95
CIDI • Kortenoeven, Wim • Hamas. Portret en achtergronden
ISBN 978-90-5911-294-0 • € 17,95
CIDI • Morris, Benny • Een staat, twee staten
ISBN 978-94-6153-138-4 • € 17,95
CIDI • Praag, Prof.H.M. van • Joden-haat en zions-haat. 
Een drama in vijf bedrijven 
ISBN 978-90-5911-795-2 • € 18,95
CIDI • ruben, Barry / Küntzel, Matthias e.a. • Iran. 
Opkomst van een islamitische grootmacht
ISBN 978-90-5911-385-5 • € 12,95 
CIDI • Smelik, Klaas A.D. • De zeven levens van de 
Protocollen van de Wijzen van Zion
ISBN 978-90-5911-403-6 • € 18,95
CIDI • Smelik, Klaas A.D. • Tussen hoop en catastrofe. 
Tikva of Nakba
ISBN 978-94-6153-408-8 • € 19,95 
CIDI • Soest, Aaldert van • Oorlog op afstand? De 
betrokkenheid van Iran bij de terreurbewegingen Hezbollah, 
Hamas en Palestijnse Islamitische Jihad
ISBN 978-90-5911-583-5 • € 12,95
CIDI • Israel en de Palestijnse gebieden. Feiten en cijfers
ISBN 978-94-6153-624-2 • € 14,95

Claerbergen, Willemke van • Natuurlijk zingen
ISBN 978-90-5911-311-4 • € 18,95
Claerbergen, Willemke van • Kunst, de creatieve drijfveer
ISBN 978-94-6153-389-0 • € 17,95 
Cleland, John • Fanny Hill
ISBN 978-90-75323-191 • € 14,95
Clemen, Sam van • Konrad Adenauer. Een biografie
ISBN 978-90-5911-818-8 • € 22,95
Clemen, Sam van • Harry S. Truman. President van Amerika 
in bewogen tijden
ISBN 978-94-6153-281-7 • € 24,95
Clemen, Sam van • Willy Brandt. Biografie van een Duitser, 
Europeaan en wereldburger
ISBN 978-94-6153-521-4 • € 24,95
Commers, ronald • Overleeft de vrijmetselarij de 21ste eeuw
ISBN 978-90-5718-154-2 • € 21,95
Commers, ronald • De moraalfilosofie van Vladimir 
Jankélevitch 
ISBN 978-90-5718-155-9 • € 17,95
Conscience, Hendrik • De Leeuw van Vlaenderen
ISBN 978-90-5718-145-0 • € 29,95
Corijn, Eric • Kan de stad de wereld redden
ISBN 978-90-5718-174-0 • € 29,95 
Coppes, Bob • Bijna Dood Ervaringen en wereldreligies
ISBN 978-90-5911-680-1 • € 17,95
Cornelis, Gustaaf C • Het geheim van de kosmologie 
ontrafeld
ISBN 978-90-5718-156-6 € 29,95
Cortés, Juan Donoso • Katholicisme, Liberalisme, Socialisme
ISBN 978-90-5911-050-2 • € 22,95
Courage, Pierre • De pornografische verleiding. Verslag van 
een leeservaring
ISBN 978-90-5911-704-4 • € 11,95
Couwenberg, S.W. • Tijdsein. Peiling en perspectief van deze 
tijd
ISBN 978-94-6153-090-5 • € 19,95
Couwenberg, S.W. • Wereld-gebeuren sinds de jaren ’60. 
Van linkse dominantie naar liberale triomf
ISBN 978-94-6153-257-2 • € 18,95
Cremer, C.C. • Bomberjack
ISBN 978-90-75323-771 • € 19,95
Cremer, C.C. / Cremer, C. • Zwart Ivoor 
ISBN 978-90-75323-924 • € 12,48
Cremer, C.C. • Kill Zone. Een Nederlandse security contractor 
in the War on Terror
ISBN 978-94-6153-206-0 • € 17,95
Crijnen, ton / Herbers Ina • Een eigenzinnige NSB’er. Het 
bewogen leven van P.C. Callenfels, burgemeester van Vlissingen en 
Woerden
ISBN 978-90-5911-966-6 • € 19,95
Crum, Jan G. • Wat bewoog u? Gesprekken met mannen en 
vrouwen uit het verzet
ISBN 978-90-5911-504-0 • € 22,95
Daen, Liza • De Lustkronieken 
ISBN 978-94-6153-556-6 • € 17,95
Daen, Liza • De Lustkronieken 2
ISBN 978-94-6153-802-4 • € 17,95
Daeter, Ben • Componisten zijn ook mensen 
ISBN 978-94-6153-067-7 • € 17,95
Daeter, Ben • Hoogbegaafde kinderen Leonardo-onderwijs. 
Recht van het kind – uitdaging voor ons 
ISBN 978-94-6153-128-5 • € 19,95

Defares, James • Superjacht
ISBN 978-94-6153-361-6 • € 18,95 
Defares, James • God bestaat Gewoon. De harde feiten over 
Jezus, God, darwinisme en de Bijbel
ISBN 978-94-6153-362-3 • € 29,95 
Defares, James • De Houdbare Mens. De praktische 
wetenschap om ‘120 te worden en 60 te blijven’
ISBN 978-94-6153-455-2 • € 21,95
Dejager, Jenny •Een pauze voor passie 
ISBN 978-90-5911-985-7 • € 17,95
Dentz, Paul • Wees
ISBN 978-90-5911-580-4 • € 16,95
Dentz, Paul • Uit naam van Apollonia
ISBN 978-90-5911-710-5 • € 18,95
Dentz, Paul • Bizar
ISBN 978-90-5911-765-5 • € 19,95
Dentz, Paul • Napoleon Bonaparte in Egypte
ISBN 978-90-5911-943-7 • € 18,95
Dentz, Paul • Nader tot Napoleon. 
ISBN 978-94-6153-655-6 • € 19,95
Dentz, Paul • Een soort liefde
ISBN 978-94-6153-031-8 • € 18,95
Derix, Govert • De wereldomwandelaar
ISBN 978-90-5911-759-4 • € 19,95
Derks, Hans • Vieze oude mannen
ISBN 978-5911-064-1 • € 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
Diederichs, Monika • Wie geschoren wordt moet stilzitten
ISBN 978-94-6153-829-1 • € 18,95
Dijk, Anneke van • Double-Trouble
ISBN 978-90-5911-815-7 • €17,95
Dijk, Floris van • Terug voor het tafelzilver. 1945: immer 
überleben
ISBN 978-94-6153-669-3 • € 17,95
Dijkhuis, Gregor • Stupor Mundi - Kroniek van een 
eigenzinnige Keizer. Frederik II 1194-1250
ISBN 978-94-6153-769-0 • € 22,95
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
Dok, Anneke van • Het recht van de Sterkste.
Over blauw bloed, machtmisbruik en oud zeer
ISBN 978-94-6153-787-4 • € 18,95
Dokkum, Itskje • Geschiedenis met paarden
ISBN 978-90-5911-572-9 • € 17,95
Doorn, P.A. van • Hoe we de aarde kunnen redden
ISBN 978-90-5911-800-3 • € 18,95
Doorn, Marga van • Ik heb u liever lief. Een moeder, dochter 
en Alzheimer
ISBN 978-94-6153-380-7 • € 19,95 
Dostojevski, F.M. • De grootinquisiteur
ISBN 978-90-5911-089-2 • € 17,95
Doubek, Katja • Lexicon van de belangrijkste aanslagen
ISBN 978-90-5911-136-3 • € 26,95
Driebergen, Klaas • Bommel en Bijbel. Bijbel en christendom 
in de verhalen van Marten Toonder
ISBN 978-94-6153-220-6 • € 29,95
Dries, Mark van den • Noodsein boven Zeeland. De crash 
van een Amerikaanse bommenwerper in een Zeeuwse polder
ISBN 978-94-6153-215-2 • € 19,95
Drost, Ewald • Evacuatie uit Arnhem 1944. 
Naar het dagboek van Ds. Adrianus Drost 
17 september 1944 - 10 mei 1945
ISBN 978-94-6153-776-8 • € 18,95
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
Duijm, Sylvia / Best de Vries, Jan • Wat blijft is herinnering
ISBN 978-94-6153-647-1 • € 12,95
Dukker, Fred • Scheefgegroeid



ISBN 978-90-5911-821-8 • € 17,95
Dulk, Cor den • De duw
ISBN 978-90-5911-762-4 • € 19,95
Dulk, Cor den • Gekkie. Het lopende stoeltje
ISBN 978-90-5911-809-6 • € 9,95
Dulk, Cor den • 404 cartoons. Met een inleiding over het 
bedenken van cartoons 
ISBN 978-90-5911-856-0 • € 19,95
Dumas, Alexandre • De dame met de camelia’s
ISBN 978-94-6153-109-4 • € 18,95
Dumas, Vincent • De kannibaal van Rotenburg
ISBN 978-90-5911-209-4 • € 12,50
Dumas, Vincent (red.) • Falanx. Oorlogvoering in de klassieke 
oudheid
ISBN 978-90-5911-635-1 • € 12,95
Dumas, Vincent • De stalen vuist van De Blitzkrieg. De 1ste 
Panzer Division 1939-1941
ISBN 978-94-6153-283-1 • € 12,50
Dumas, Vincent • 101 vragen over Kennedy
ISBN 978-94-6153-354-8 • € 9,95 
Dumas, Vincent • Vlaams bloed aan de Wolchov. 
Ruslandveldtocht 1941-1942
ISBN 978-94-6153-384-5 • € 12,50
Dumas, Vincent • Divisie Langemarck. Een Vlaamse tragedy
ISBN 978-94-6153-464-4 • € 12,50 
Dumas, Vincent • Syrië. En de hyena's van Damascus
ISBN 978-94-6153-487-3 • € 12,50
Dumas, Vincent • De ABC oorlogsgids. Vademecum Eerste 
Wereldoorlog
ISBN 978-94-6153-538-2 • € 7,95
Dütting, Hans: zie ook London, Jack
Dütting, Hans • Hugo Claus. De Reus van Vlaanderen
ISBN 978-90-5911-748-8 • € 24,95
Dütting, Hans • Profiel Harry Mulisch. Een bibliografische 
biografie
ISBN 978-90-5911-584-2 • € 19,95
Dütting, Hans • Harry Mulisch 1927-2010. Documentaire
ISBN 978-94-6153-027-1 • € 22,95
Dütting, Hans • Jack London. Piraat, minnaar, schrijver en 
genie
ISBN 978-94-6153-371-5 • € 24,95 
Dütting, Hans • Wijn, vrouwen en plezier. Een openhartig 
dagboek
ISBN 978-90-5911-612-2 • € 17,95
Dütting, Hans • Droog nu je tranen, niets is verloren
ISBN 978-90-5911-955-0 • € 16,95
Dütting, Hans • Jan Wolkers. De Rubens van de literatuur
ISBN 978-90-5911-643-6 • € 24,95
Dütting, Hans • Jan Cremer. Portret van een legende 
ISBN 978-90-5911-886-7 • € 29,95
Dütting, Hans • Het rijk der dromen 
ISBN 978-90-5911-889-8 • € 19,95
Dütting, Hans • Het leven is te kort voor alles. Derde 
openhartige dagboek
ISBN 978-94-6153-041-7 • € 19,95
Dütting, Hans • Louter genot. Nieuw openhartig dagboek
ISBN 978-90-5911-994-9 • € 18,95
Dütting, Hans • Cees Noteboom. Een profiel
ISBN 978-94-5911-732-7 • € 24,95
Dütting, Hans • Droom van een vlinder
ISBN 978 94-6153-005-9 • € 12,95
Dütting, Hans • Simon Vinkenoog. Dichter, schrijver en 
performer
ISBN 978-94-6153-316-6 • € 24,95
Dütting, Hans • De dingen bij de juiste naam noemen
ISBN 978-94-6153-533-7 • € 14,95
Dütting, Hans • J. Bernlef. De waarnemer
ISBN 978-94-6153-560-3 • € 22,95
Dütting, Hans • Ernest Hemingways bloedbruiloft. 
B0enadering van een mythe
ISBN 978-94-6153-686-0 • € 24,95
Dütting, Hans • De eigenzinnige Samoerai 
ISBN 978-94-6153-687-7 • € 19,95
Dütting, Hans • Pablo Neruda. de allergrootste dichter van de 
twintigste eeuw
ISBN 978-94-6153-763-8 • € 17,95
Dütting, Hans • De liefde is zo kort. Erotische novellen
ISBN 978-94-6153-797-3 • € 17,95
Duursma, Marno • Gevangen in onvoorwaardelijke liefde
ISBN 978-94-6153-410-1 • € 16,95
Duyn, Jaap • Het fantasierijke leven van Karel Duyn.
ISBN 978-94-6153-321-0 • € 18,95
Duyn, Jaap • Het fantasierijke leven van Karel Duyn. Hoe 
het verder ging
ISBN 978-94-6153-381-4 • € 18,95 
E., Anna • Van Kanker naar Kanjer
ISBN 978-90-5911-604-7 • € 17,95
Eeden, Ed van • Bodyfarm
ISBN 978-94-6153-392-0 • € 17,95 
Eefting, Henk • Collaboratie, landverraad en heldendaden. 
Kanttekeningen bij ‘goed’ en ‘fout’ in de Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-94-6153-045-5 • € 18,95
Eefting, Henk • De Bijzondere Rechtspleging 1944-1952
ISBN 978-90-5911-528-6 • € 24,95
Eefting, Henk • Een KMA-officier aan het Oostfront
ISBN 978-94-6153-132-2 • € 14,95
Egmond, C. van • De Openbaring in de schoot van de Tao. 
Het denken is God. Het geheugen is zijn profeet
ISBN 978-90-5911-690-0 • € 17,95
Egmond, C. van • Van preekstoel naar biechtstoel. 

Het verzwegen Woord
ISBN 978-94-6153-764-5 • € 32,95
Elbracht, Bob • Argumenteren tegen de monarchie
ISBN 978-94-6153-080-6 • € 16,95
Elfde, Johannes de • Adam & Eva Spelen 
ISBN 978-94-6153-689-1 • € 12,95
Ellens-Maat, Irma • Webmaskers
ISBN 978-90-5911-500-2 • € 14,95
Elst, Koenraad • Mahatma Gandhi 
ISBN 978-90-5911-735-8 • € 19,95
Elzen, Arthur van den • Koningsdrama in Mexico
ISBN 978-94-6153-053-0 • € 29,95
Elzen, Arthur van den • De aarde is niet rond. Over de 
Franse missie die in de achttiende eeuw in de Zuid-Amerikaanse 
Andes de Aarde ging meten
ISBN 978-94-6153-543-6 • € 18,95
Endlich, Ben / Zee, Nanda van der Het Amsterdams 
Burgerweeshuys
ISBN 90-5911-019-6 • € 14,95
Endlich, Ben • Burger-Weeshuys 450 jaren
ISBN 978-90-5911-095-3 • € 36,95
Engelbertink, Ben • De Engelen van Jacobus
ISBN 978-90-5911-431-9 • € 22,95
Engelfriet, Bert • Abraham zien. Israël gezien door schrijvers 
in het westen
ISBN 978-90-5911-353-4 • € 22,95
Enk, P.L. van • De opstand kwam uit de bergen
ISBN 978-90-5911-059-5 • € 12,95
Es, Kurt van • Op zoek naar het Vierde Huis
ISBN 978-94-6153-577-1 • € 18,95
Ernst, Els • Het Gebeurt!
ISBN 978-90-5911-204-9 • € 16,95
Evers, Helga • Op weg naar Weight Watchers 
ISBN 978-94-6153-038-7 • € 12,95
Evers, Helga • 35 kilo in 35 minuten. Milon maakt me een 
ander mens 
ISBN 978-94-6153-127-8 • € 18,95
Ewijk, tom van • Maatschappij of haatschappij 
ISBN 978-90-5911-790-7 • € 14,95
Faas, Wim • Dansen met Bach
ISBN 978-94-6153-372-2 • € 18,95 
Faber K.P.H. • De eerste koningen van Nederland
ISBN 978-90-5911-323-7 • € 22,95
Feikema, Henk • Karel de Grote mythe en werkelijkheid. 
Een verrassende zoektocht naar een voorouder
ISBN 978-94-6153-542-9 • € 19,95 
Fiers, Stefaan / Hecke, Steven van • De spelregels van de 
democratie
ISBN 97-890-5718-333-1 • € 27,95
Fokkens, Martine en Louise. • Ouwehoeren. Verhalen uit 
de peeskamer
ISBN 978-94-6153-552-8 • € 14,95
Fokkens, Martine en Louise. • Ouwehoeren Op reis
ISBN 978-94-6153-553-5 • € 14,95
Fokkens, Martine en Louise. • Ouwehoeren Op de wallen
ISBN 978-94-6153-554-2 • € 14,95
Fokkens, Martine en Louise • Ouwehoeren Alle dagen feest
ISBN 978-94-6153-645-7 • € 12,50
Fokkens, Martine & Louise •  Ouwehoeren Zo groen als gras
ISBN 978-94-6153-805-5 • € 14,95
Fossel, Prof. Dr. Michael/ Blackburn, Greta / Woynarowski, 
Dr. Dave • Op de drempel van onsterfelijkheid. Gebruik de 
Geheimen van je Telomeren voor een Langer, Gezonder Leven
ISBN 978-94-6153-586-3 • € 18,95
Fontane, Theodor. • Dolingen-dwalingen
ISBN 978-94-6153-047-9 • € 18,95
Fontijn, Linda. • Bezoedeld
ISBN 978-94-6153-351-7 • € 19,95 
Franceschi, Michel / Weider, Ben • Napoleon, martelaar 
voor de vrede. De oorlogen tegen Napoleon. Vertaald door 
Tim van Dyck/ Wim Sanders
ISBN 978-94-6153-729-4 • € 19,95
François, Leon • De Q-sleutel. De ontdekking van de 
mysterieuze bron Q, de historische basis van de bijbelse 
evangeliën en het Christendom
ISBN 978-94-6153-331-9 • € 19,95 
Franssen, Carine • Het antwoord op kanker?! Het geheim 
van de abrikozenpit
ISBN 978-94-6153-403-3 • € 16,95
Franssen, Marijke • Zonnige schaduw – MS in mijn leven
ISBN 978-90-5911-972-7 • € 15,95
Franssen, Yvonne • Talio
ISBN 978-94-6153-091-2 • € 18,95
Franssen, Yvonne • De genius
ISBN 978-94-6153-250-3 • € 18,95 
Franzen, Geurt • Duiveldans
ISBN 978-94-6153-502-3 • € 19,95 
Friesland, Jan van • De Verschijning
ISBN 978-90-5911-328-2 • € 12,50
Friesland, Jan van • Einsteins god dobbelt niet. Over het 
denken van Wim Rietdijk - In ons leven bestaat geen toeval
ISBN 978-94-6153-100-1 • € 18,95
Fuente, S.A. • Slaaf van je eigen gedachten
ISBN 978-94-6153-008-8 • €18,95
Funnekotter, Bart • Ace. De grootste jachtvliegers van de 
Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-351-0 • € 24,95
Ferguson, Henri • De Hoffotograaf. 
Hij was de enige vriend van de Führer Maar tegen welke prijs?
ISBN 978-94-6153-785-0 • € 18,95

Gaaff, Aris • Financiering van de Eerste Wereldoorlog. Vier 
jaar vechten op krediet
ISBN 978-94-6153-212-1 • € 24,95
Galen, Jan van • Theun de Vries. Een schrijversleven
ISBN 978-90-5911-582-8 • € 29,95
Galen, ruth E. van • Calmeyer. Dader of mensenredder
ISBN 978-90-5911-885-0 • € 18,95
Geense, Marian • Los van aarden paden. 
Een jong gezin in de greep van dementie
ISBN 978-94-6153-794-2 • € 18,95
Geffen, Wim van • De katten van Cahors
ISBN 978-90-5911-797-6 • € 12,95
Geffen, Wim van • 295 bizarre doden 
ISBN 978-90-5911-868-3 • € 9,95
Gelauff, Peter • De verzwegen geschiedenis van de familie 
Manríquez
ISBN 978-90-5911-332-9 • € 17,95
Gelder, John de • Het Imhotep. Protocol en de tekenen van 
eeuwigheid
ISBN 9789461535184 • € 24,50
Geldof, Wim • Stockholm 1917, Camille Huysmans in de 
schaduw van titanen
ISBN 978-90-7318-510-4 • € 19,95 
Gelre, Henk van • Mijn herwaardering van waarden
ISBN 978-90-5911-112-7 • € 24,95
Gent, tobias van • Jochem Hendriksz Swartenhondt (1566-
1627). Van scheepsjongen tot admiraal en kroegbaas.  
ISBN 978-94-6153-368-5• € 17,95 
Gerrits, Antonia • Flitsen uit mijn leven 
ISBN 978-90-5911-835-5 • € 9,95 
Gerritse, Theo • De ploert Hans Albin Rauter en de correcte 
ambtenaar Wilhelm Harster
ISBN 978-90-5911-214-8 • € 14,95
Gerritse, Theo • Van constitutioneel monarch tot roofridder
ISBN 978-90-5911-235-3 • € 9,95
Gerritse, Theo • Collaboreren voor een betere wereld. De 
memoires van 4 Nederlandse nationaal-socialisten
ISBN 978-90-5911-5217 • € 14,95
Gerritsen, Hans • Historische verkenningen van Nieuw-
Zeeland
ISBN 978-90-5911-289-6 • € 24,95
Gerritsen, Hans • Sterren stralen overal. Zoektochten naar 
vroeger (Nederland – Indonesië – Nieuw Zeeland: 1940-1994)
ISBN 978-90-5911-587-3 • € 27,95
Geysen, Cois • Magisch en mystiek Engeland
ISBN 978-90-5911-364-0 • € 19,95
Geysen, Cois • De Oude Wijsheid. Esoterisch erfgoed in 
België en Nederland
ISBN 978-94-6153-101-8• € 24,95
Geysen, Cois • Krachtplaatsen en Leylijnen in Vlaanderen
ISBN 978-90-5911-811-9 • € 24,95
Geysen, Cois • Mysterieus & Unknown Belgium
ISBN 978-94-6153-329-6 • € 19,95 
Geijtenbeek, Kees • Hersenspinsels. Impressies en belevenissen
ISBN 978-94-6153-567-2 • € 17,95
Geijtenbeek, Kees • Het kan verkeren. Indrukken en 
gebeurtenissen
ISBN 978-94-6153-840-6 • € 16,95
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, Aat van • Zonnecultus. In geschiedenis en volksgeloof
ISBN 978-94-6153-771-3 • € 19,95
Gilst, A. van / Kooger, H. • Engelen, heiligen, noodhelpers
ISBN 978-90-75323-825 • € 22,95
Gilst, A. van / Kooger, H. • Kruisen, relieken en wonderen
ISBN 978-90-5911-035-9 • € 19,95
Gilst, A. van / Kooger, H. • Maria. Extase, bloed en tranen
ISBN 978-90-75323-276 • € 19,95
Gilst, A. van / Kooger, H. • Wallen, muren en 
afscheidingen. Een bijzonder cultureel erfgoed
ISBN 978-90-5911-545-3 • € 22,95
Gilst, A. van • Wijze vrouwen en godinnen
ISBN 978-90-75323-986 • € 19,95
Gilst, A. van • De eeuwige ordening
ISBN 978-90-5911-398-5 • € 24,95
Gilst, A. van • Midzomer in Europa
ISBN 978-90-5911-473-9 • € 22,95
Gilst, A. van • Herman Wirth
ISBN 978-90-5911-305-3 • € 14,95
Gilst, A. van • Hitler als frontsoldaat
ISBN 978-90-5911-454-8 • € 14,95
Gilst, A. van • De sagen van de vrouwenbergen
ISBN 978-90-5911-636-8 • € 19,95
Gilst, A. van • Karel de Grote
ISBN 978-94-6153-702131-5 • € 24,95
Gilst, A. van • De weerwolf door de eeuwen heen
ISBN 978-90-5911-989-5 • € 19,95
Gilst, A. van • Misdadige pausen en hun handlangers
ISBN 978-94-6153-297-8 • € 24,95
Gilst, A. van • R. Walther Darré. Minister en ideoloog
ISBN 978-94-6153-298-5 • € 18,95



Gilst, A. van • Midwinterse tradities. Van Sint Lucia tot 
Driekoningen
ISBN 978-94-6153-526-9 • € 18,95
Glaeser, Ernst • Jaargang 1902. Jeugd tussen traditie en 
revolutie
ISBN 978-94-6153-431-6 • € 18,95
Goen, B. van der • Doodseskaders in Nederland
ISBN 978-90-7532-336-8 • € 14,95
Goeteyn, Luc / Chris Jacobson • In het oog van de storm
ISBN 978-90-5718-144-3 • € 24,95
Goethe, August von • De laatste salto
ISBN 978-90-5911-373-2 • € 14,95
Goethem, Herman van • Drancy-Auschwitz 1942 - 1944. 
Joden uit België gedeporteerd vanuit Frankrijk
ISBN 978-90-5718-097-2 • € 49,95
Gök, Vedat • De verloren strijders
ISBN 978-94-6153-549-8 • € 17,95
Gomme, Patti • Holodomor. Stalin's genocide in Oekraïne 
1931-1933
ISBN 978-94-6153-559-7 • € 16,95
Goote & Sluyser • Een plan van onbeschrijfelijke grootheid
ISBN 978-90-5911-507-1 • € 17,95
Gortworst, Johan • Zilver in bruikleen
ISBN 978-94-6153-386-9 • € 18,95 
Gounod, Vincent • Francois Mitterrand 
ISBN 978-90-5911-747-1 • € 24,95
Graas, t. van der • Lood om oud ijzer
ISBN 907-53-238-1 • € 19,95
Gramser, Corrie • De man met de hoed
ISBN 978-94-6153-788-1 • € 16,95
Groen, Jorge • Patria. Brieven uit de loopgraven van legionair 
Arthur Knaap
ISBN 978-94-6153-532-0 • € 17,95
Groot, Anneke • Post van spekkoek
ISBN 978-94-6153-143-8 • € 17,95
Groot, Thijs • Het gouden hallehuus
ISBN 978-94-6153-758-4 • € 18,95
Groot, Bas de • Van Duitse Bocht tot Scapa Flow. De oorlog 
ter zee 1914-1918
ISBN 978-94-6153-126-1 • € 29,95
Grünbauer, Johann • Nederlandse Beeldvorming over 
Tsjechië/Tsjecho-Slowakije. Memoires van een rechtse 68-tiger
ISBN 978-94-6153-568-9 • € 22,95
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 / Bruggemans, Karel • 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 / Keulen, Sjoerd / Kroeze, ronald • 
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
Harthoorn, rudi • Zelfmoord op laag water. Landverraad en 
criminaliteit rond de inlichtingendiensten
ISBN 978-94-6153-833-8 • € 24,95
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
Heer, Nancy de • Konijn Flip neemt de benen
ISBN 978-94-6153-571-9 • € 10,95
Heer, Nancy de • Zakboek Dierenwelzijn
ISBN 978-94-6153-703-4 • € 16,95
Heeresma jr, Heere • De held van Srebrenica
ISBN 978-90-5911-262-9 • € 19,95
Heeresma jr, Heere • Een echte jood als ik
ISBN 978-90-5911541-5 • € 17,95
Heesen, Hans / Jansen, Harry / Schilders, Ed • Behoudens 
deze steen
ISBN 978-90-5911-086-1 • € 19,95
Heeswijk, Frans van • De zevende Engel
ISBN 978-94-6153-683-9 • € 21,95
Heide, Nadja van der • Luchtbedverhalen. Belevenissen van 
een ‘Airbnb Host’
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 978-94-6153-311-1 € 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. 
Pioniers in het land van de onbegrensde mogelijkheden
ISBN 978-90-5911-988-8 • € 12,95
Hellinga, Gerben Graddesz • Goudkoorts. Moord en 
hebzucht in het land van de onbegrensde mogelijkheden
ISBN 978-94-6153-460-6 • € 18,95
Hemelrijk, Pamela • Niemands knecht. Pamfletten uit het 
hemelrijk 1993-2002 (2de 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 / Valk, Jeroen de • 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 (2de 
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
Heynens, Lou • De oorlogsgouverneur van Limburg. 
Maximiliaan graaf de Marchent et d'Ansembou rg
ISBN 978-94-6153-6723- • € 18,95
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 Zie CIDI-infomatiereeks
ISBN 978-94-6153-077-6 • € 16,95
Hirschfeld, Hadassa • Vergelijken met de Holocaust Zie 
CIDI-infomatiereeks
ISBN 978-90-5911-787-7 • € 9,95
Hoeing, oscar • Black Pearl
ISBN 978-94-6153-463-7 • € 18,95
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. Zoektocht naar 
overleving
ISBN 978-94-6153-222-0 • € 18,95
Hof, Melanie van 't • Het leven verlaten? 
Hoe ik ontkwam aan mijn lot
ISBN 978-94-6153-789-8 • € 17,95
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
Hofmannsthal, Hugo von • Het geluk onderweg. Het 
vroegere Proza
ISBN 978-94-6153-835-2 • € 18,95
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, Marlène • Lacrimosa. dichtbundel
ISBN 978-94-6153-798-0 • € 14,95
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 
Hoore, Cees van • Het lijk bij de Keukenhof. Over het leven 
en de liquidatie van de Belgische schrijver Jean Gustave Schoup 
(1893-1944)
ISBN 978-94-6153-562-7 • € 19,95 
Horneman, Gerard • De Nederlandse onderzeedienst in de 
Tweede Wereldoorlog (4 boeken)
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, Henk van der • Wát een dag
ISBN 978-94-6153-801-7 • € 18,95
Horst, Pieter van der • De mythe van het joodse 
kannibalisme Zie CIDI-infomatiereeks
ISBN 978-90-5911-145-5 • € 9,95
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, Boudewijn van • Mijn heilstaat
ISBN 978-94-6153-700-3 • € 16,95
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
Huisman, J.S. P. • Een gewone jongen in het verzet
ISBN 978-90-5911-590-3 • € 12,95
Hulle, Dirk van / Weller, Shane • The making of Samuel 
Beckett's L'innomable/ The Unnamable
ISBN 978-90-5718-181-8 • € 35,-
Hulsing, Martin • Globalizeuren voor beginners
ISBN 978-90-5718-181-8 • € 35,-
Hommel, trudy • ZomerZuster
ISBN 978-94-6153-743-0 • € 18,95
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
Huussen jr, A.H. • Johan Schotman. 
1892 - 1976 Psychiater, Dichter, Filosoof
ISBN 978-94-6153-786-7 • € 29,95
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. Een praktijkhandboek over
het decoratiestelsel
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 • Tegen de stroom. Ernst junger tijd en werk 
1933-1998
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 / Goeteyn, Luc • 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 978-94-6153-293-0 • € 22,95
Jonckers / Stabergh • De dag dat alles anders werd
ISBN 978-94-6153-529-0 • € 18,95
Jong, Julia de • Onbegrepen en onvruchtbaar
ISBN 978-90-5911-661-0 • € 17,95
Jong, Klaas de • Hoe de oorlog is verdwenen
ISBN 978-90-5911-597-2 • € 12,95
Jong, Martien J.G. de • Duivels plezier en satanisch medelijden. 
Het rancuneuze schrijven van W.F. Hermans
ISBN 978-90-5911-123-3 • € 12,95
Jong, Martien J.G. de • Tussen everzwijn en Fidel Castro. 
Het ik en nu van Hugo Claus
ISBN 978-90-5911-275-9 • € 14,95
Jong, Martien J.G. de • Van Merijntje Gijzen tot voorbij 
Hitler en Mussolini
ISBN 978-90-5911-586-6 • € 14,95
Jong, Martien J.G. de • Het licht van feestverstoorders
ISBN 978-90-5911-601-6 • € 16,95
Jong, Martien J.G. de • Brand van Mars en Vuur van Venus 
Geloven in gedichten deel 1
ISBN 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 / Senza risposta
ISBN 978-94-6153-405-7 • € 16,95 
Jong, Martien J.G. de / Zanetti, Sandro • Herhaalde 
Geheimen. Een spionne verliefd
ISBN 978-94-6153-646-4 • € 18,95
Jong, Mels de • Paul Léautaud in Parijs 
ISBN 978-90-5911-308-4 • € 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 • € 12,50
Jünger, Ernst • Op de marmerklippen
ISBN 978-94-6153-116-2 • € 17,95
Jünger, Ernst • De arbeider. Heerschappij en gestalte
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
Kaag, Bert • Zwijgen 
ISBN 978-94-6153-637-2 • € 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 (3de 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 / 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
Kerkhofs, Jan / Linthout, Philippe van • Cybercrime
ISBN 978-25-0901-625-6 • € 140,-
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. 
Bestevaer 1607 - 1676
ISBN 978-90-5911-529-3 • € 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
Kikkert, Wim • Het goddelijk pogen
ISBN 978-94-6153-791-1 • € 14,95
Kip, Gerbrand • De droomtijd van de groene godin. 
Keltische roman
ISBN 978-90-75323-085 • € 19,95
Kip, Gerbrand • Dwaalkoers kokoseiland. De duistere 
romantiek van een schateiland
ISBN 978-94-6153-450-7 • € 19,95
Kip, Jaap • De tegenstoot
ISBN 978-90-5911-481-4 • € 24,95
Klaus, Václav • Een dissident over de milieuproblematiek
ISBN 978-90-5911-864-5 • € 17,95
Kleefstra, Jan • Melk druppen



ISBN 978-94-6153-592-4 • € 12,95
Kleefstra, Jan • Raafverwantschap. Poëzie
ISBN 978-94-6153-796-6 • € 14,95
Kleijwegt, Arie • Brieven aan Daan. Maltha 1943-1944
ISBN 978-90-75323-290 • € 12,95
Kleinjan, Kees • De spiegeltjes van de caleidoscoop
ISBN 978-90-5911-833-1 • € 17,95
Klencke, Peter • Hollandia Blues
ISBN 978-94-6153-141-4 • € 17,95
Klepper, Irma • Driehoeksverhouding
ISBN 978-94-6153-756-0 • € 17,95
Klint, Peter • Casablanca koorts. 
ISBN 978-94-6153-803-1 • € 17,95
Knap, Hans • Ilja G. Ehrenburg
ISBN 978-90-5911-539-2 • € 24,95
Knecht, Marianne • De lijfeigenen
ISBN 978-90-5911-558-3 • € 17,95
Knecht, Marianne • Texelschade
ISBN 978-94-6153-489-7 • € 18,95
Knegt, Peter de • Olinka. Een vriendschap die begon in de 
oorlog
ISBN 978-90-5911-371-8 • € 18,95
Knijff, Christjan • Edith Cavell. Een bittere herinnering aan 
de Eerste Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-677-1 • € 20,95
Knijff-Pot, rita • Spaans meisje op Ameland
ISBN 978-94-6153-019-6 • € 18,95
Knijff-Pot, rita • Retour Ameland
ISBN 978-94-6153-694-5 • € 18,95
Knottnerus, Ivo • Het geheim van Paolo. Het leven van de 
Renaissance schilder Paolo Veronese
ISBN 978-90-5911-840-9 • € 19,95
Koene, Bert • De wereld van onze kleinkinderen 
ISBN 978-94-6153-596-2 • € 18,95 
Koene, ton • Overleven op reis 
ISBN 978-94-6153-032-5 • € 18,95
Koersen, Hendrikje • De zachtmoedige Kapelaan
ISBN 978-94-6153-836-9 • € 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, Jan de • Het leven is heus niet zo kwaad. Als je de 
kunst maar verstaat
ISBN 978-94-6153-635-8 • € 14,95
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. Verhalenbundel
ISBN 978-94-6153-383-8 • € 17,95 
Kooger, Hans • Transit. Verhalenbundel
ISBN 978-94-6153-639-6 • € 16,95
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
Koomen, Martin • Over vampiers en weerwolven. 
Een cultuurgeschiedenis
ISBN 978-94-6153-781-2 • € 18,95
Koops, Enne/ Linden, Henk van der • De kogel door de 
kerk? Het Nederlandse christendom en de Eerste Wereldoorlog
ISBN 978-94-6153-512-2 • € 19,95
Koppedraijer, Corrie • Versteende tijd
ISBN 978-94-6153-751-5 • € 16,95
Korse, Piet • Het gezin van Pa en Moe Mees. Een vogelroman
ISBN 978-94-6153-254-1 • € 17,95
Kortenaar, Marnix ten • Op weg naar het licht
ISBN 978-90-75323-504 • € 14,95
Kortenoeven, Wim • De kern van de zaak. Feiten en 
achtergronden van het Arabisch-Israelisch Conflict 
ISBN 978-90-5911-349-7 • € 27,95
Kortenoeven, Wim • Hamas. Portret en achtergronden Zie 
CIDI-infomatiereeks
ISBN 978-90-5911-294-0 • € 17,95
Kortenoeven, Wim • Mohammed Amin el Hoesseini. Hitlers 
Palestijnse bondgenoot
ISBN 978-90-5911-707-5 • € 18,95
Korthals Altes, A • Luchtgevaar
ISBN 978-94-6153-188-9 • € 24,95
Kostwinder, Jan • Het bezinksel van de waarheid
ISBN 978-90-7411-324-3 € 17,50 
Korver, Henny • Marion en Romy. Moord en ontknoping, het 
complete verhaal 
ISBN 978-90-5911-543-9 • € 19,95

Kraaij, G.E.r. • Hemelse blunders. 
Hoe God bijna alles fout deed
ISBN 978-94-6153-808-6 • € 17,95
Kraaijestein, Martin / Schulten, Paul • Wankel evenwicht. 
Neutraal Nederland en de Eerste Wereldoorlog 
ISBN 978-90-5911-540-8 • € 24,95
Kraaijestein, Martin / Schulten, Paul • Het epos van 
Gallipoli 
ISBN 978-90-5911-758-7 • € 22,95
Krans, Alfred • Hermann Hesse. Een biografie in essays
ISBN 978-94-6153-036-3 • € 24,95
Krans, Alfred • Walther Rathenau
ISBN 978-90-5911-700-6 • € 17,95
Krijbolder, Wouter • Een Parijse oktoberdag
ISBN 978-94-6153-242-8 • € 18,95
Kroeze, ronald / Hanneman, Marc / Keulen, Sjoerd • Vals 
plat in de Oeral. Een zoektocht naar de oostgrens van Europa 
ISBN 978-90-5911-785-3 • € 22,95
Krol, Gerrit • Verplaatste personen
ISBN 978-94-6153-092-9 • € 19.75
Kromhof, Robert • Begrenzen geeft vrijheid
ISBN 978-94-6153-438-5 • € 18,95
Kromhof, robert • De belevingsreis van baarmoeder tot kist
ISBN 978-94-6153-693-8 • € 27,95
Kroon, Lydia • Mannen zijn ook maar mensen
ISBN 978-90-5911-806-5 • € 10,95
Kruft, Anton • Kanttekeningen bij de Eerste Wereldoorlog
ISBN 978-94-6153-185-5 • € 18,95
Kruft, Anton • Van Continentaal Conflict naar Eerste 
Wereldoorlog. Brits politiek falen vóór, tijdens en na de oorlog
ISBN 978-94-6153-352-4 • € 24,95 
Kruft, Anton / Pierik, Perry • Rusland, Oekraïne en de 
Krim. Historische wortels van een conflict
ISBN 978-94-6153-731-7 • € 18,95
Kruif, H. de • Dagboek van broeder Wouter Jacobsz, 1572-
1579. Het beleg van Amsterdam en de nasleep
ISBN 978-90-5911-725-9 • € 19,95
Kruijk, Edward van der • Van geven wordt je rijk. Werken 
voor War Child
ISBN 978-94-6153-514-6 • € 18,95
Kruit, Peter • Een mythe aan scherven. Een onderzoek 
naar de tactische gevechtsomstandigheden van mei ‘40 op het 
Nederlandse strijdtoneel
ISBN 978-90-5911-681-8 • € 19,95
Kuitert • Contra Kuitert
ISBN 978-90-5911-326-8 • € 14,95
Kuiper, Harry • Franz Ferdinand. Een pacifist, leven en dood
ISBN 978-94-6153-044-8 • € 22,95
Kummer, Em. • Céline, een briljante boef
ISBN 978-94-6153-114-8 • € 24,95
Kummer, Em./Verhaar, H. • Over De Avonden. Een 
winterverhaal van Gerard Kornelis van het Reve
ISBN 978-90-5911-268-1 • € 14,95
Kunz, trudy • Kroniek van een bange liefde
ISBN 978-94-6153-373-9 • € 18,95 
Kuperus, Marjolein • Van God los? 
Over de rationaliteit van religie
ISBN 978-94-6153-841-3 • € 18,95
Kursietis, Andries J. • The Wehrmacht at War 1939-1945
ISBN 978-90-7532-338-2 • € 27,95
Kuyper, Abraham • Het calvinisme. Met een inleiding van 
George Harinck
ISBN 978-90-5911-045-8 • € 19,95
Kuypers, Jeroen • Hitler verovert Parijs 
ISBN 978-90-5911-458-6 • € 12,95
Laag, Saskia ter • Niet meer stil. Hoe de moord op vier 
IKON-journalisten op 17 maart 1982 de levens van 
nabestaanden en betrokkenen heeft beïnvloed
ISBN 978-94-6153-394-4 • € 19,95 
Lak, Martijn • Geen boompje is meer heel. De slag om 
Overloon, sept-okt 1944
ISBN 978-90-5911-514-9 • € 12,95
Lambrechts, Hans • De staat van tolerantie. Nederlandse 
tolerantie in een nieuwe eeuw
ISBN 978-90-5911-569-9 • € 19,95
Lammens-de Caluwé, Marjan • Van porselein
ISBN 978-94-6153-575-7 • € 18,95
Lanfers, Dorrit • De Reis naar diepere Waarheden
ISBN 978-94-6153-130-8 • € 18,95
Langeveld, ruud • Etude voor Ilona. Een weg naar inzicht 
voorbij het leven
ISBN 978-90-5911-223-0 • € 14,95
Latten, Bob • Vrouwen in de Grote Oorlog. Portretten van 
bijzondere vrouwen
ISBN 978-94-6153-519-1 • € 19,95
Lavigne, Guy • Was de klok van slag? Werden er 300 jaar aan 
onze kalender toegevoegd?
ISBN 978-94-6153-537-5 • € 19,95
Leeflang, Thomas • Cinema Nostalgia
ISBN 978-94-6153-173-5 • € 19,95
Leeflang, Thomas • Bestaan is bekeken worden
ISBN 978-90-5911-399-2 • € 19,-
Leeflang, Thomas • Black Hollywood
ISBN 978-90-5911-486-9 • € 14,95
Leeflang, Thomas • Gevallen voor de Führer
ISBN 978-90-5911-258-2 • € 16,95
Leeflang, Thomas • Jan Luykenstraat 2
ISBN 978-90-5911-139-7 • € 12,-
Leeflang, Thomas • Verfilmde strips & Verstripte films
ISBN 978-90-5911-479-1 • € 16,95

Leeflang, Thomas • Vrolijke wetenschap
ISBN 978-90-5911-161-5 • € 16,95
Leeflang, Thomas • Leni Riefenstahl. De macht van het 
beeld. De onmacht van het woord
ISBN 978-90-5911-283-4 • € 19,95
Leeflang, Thomas • Play movie. De bewogen geschiedenis van 
het bewegende beeld
ISBN 978-90-5911-325-1 • € 11,95 
Leeflang, Thomas • Spookfeesten. De Rijkspartijdagen van de 
NSDAP in Neurenberg
ISBN 978-90-5911-501-9 • € 18,95
Leeflang, Thomas • Verboden voor Joden. De Bioscoop in 
de Oorlog
ISBN 978-90-5911-842-3 • € 19,95
Leeflang, Thomas • Verstomde films. Verdwenen 
Amsterdamse bioscopen
ISBN 978-90-5911-679-5 • € 18,95
Leeflang, Thomas • Black face – White Jew. Een kortstondige 
historische romance
ISBN 978-90-5911-926-0 • € 15,95
Leeflang, Thomas • Willem Vogt. Commandant van 
Houtrust
ISBN 978-94-6153-007-3 • € 21,95
Leeflang, Thomas • Kijk! Luister! Film en radio in NL onder 
Duitse dictatuur
ISBN 978-94-6153-337-1 • € 27,95 
Leeflang, Thomas • 'Cut and Print'. De analoge jaren van 
Hollywood
ISBN 978-94-6153-666-2 • € 16,95
Leerdam, Evert van • Spiegelschrift 
ISBN 978-94-6153-307-4 • € 19,95
Leeuw, J.W • Gevallen voor Nederland. 
ISBN 978-94-6153-068-4 • € 44,95
Leeuw, Kees de / Erna Kok / Charlotte Sienema • Een 
nuchtere romanticus. Leven en werk van Ivans, Jakob van 
Schevickhaven 1866-1935
ISBN 978-90-5911-168-4 • € 24,-
Leibovici, Solange • Zonsondergang over Slotervaart
ISBN 978-90-75323-221 • € 12,45
Leibovici, Solange • Spelen dat je dood bent
ISBN 90-75323-51-4 • € 16,95
Lemm, robert • Miguel de Unamuno. De ziel van Spanje. 
Kerngedachten en uitspraken
ISBN 978-94-6153-178-0 • € 22,95
Lemm, robert • Geschiedenis van Spanje
ISBN 978-90-5911-585-9 • € 24,95
Lemm, robert • De kruisgang van het christendom
ISBN 978-90-75323-795 • € 14,95
Lemm, robert • De vloekgezant. Léon Bloy contra Friedrich 
Nietzsche
ISBN 978-90-5911-013-7 • € 14,95
Lemm, robert • De Vrouwe van alle volkeren
ISBN 978-90-5911-216-2 • € 16,95
Lemm, robert • Een grote paus
ISBN 978-90-5911-418-0 • € 15,80
Lemm, robert • Maranatha. De apocalyptische strijd van een 
Nederlandse topeconoom tegen de verloederde moederkerk
ISBN 978-90-5911-038-0 • € 14,95
Lemm, robert • Borges. De literator als filosoof
ISBN 978-90-5911-260-5 • € 26,95
Lemm, robert • Goed fout
ISBN 978-90-5911-171-4 • € 19,95
Lemm, robert • De Jezuïten. Hun opkomst en ondergang
ISBN 978-90-5911-139-4 • € 19,95
Lemm, robert • Emanuel Swedenborg
ISBN 978-90-5911-181-3 • € 16,95
Lemm, robert • Maria
ISBN 978-90-5911-395-4 • € 18,95
Lemm, robert • Paus Benedictus XVI en de opkomst van 
Eurabia.
ISBN 978-90-5911-517-0 • € 16,95
Lemm, robert • De autobiografie van Raúl Reyes 
ISBN 978-90-5911-823-2 • € 19,95
Lemm, robert / El-Fers, Mohamed • De woede van 
Vlaanderen 
ISBN 978-94-6153-327-2 • € 17,95 
Lemm, robert • Eén Rembrandt voor vijfentwintig 
mensenlevens 
ISBN 978-94-6153-326-5 • € 17,95 
Lemm, robert • Bloedjas 
ISBN 978-94-6153-342-5 • € 17,95 
Lemm, Vera • Het huwelijksbureau
ISBN 978-90-5911-453-1 • € 18,95
Leneman, Louise • Tussen speelplaats en kapel. Kleine 
kroniek van een kindertijd in een kloosterinternaat
ISBN 978-94-6153-613-6 • € 18,95
Lenssen, Wiek • Bloedgoud
ISBN 978-94-6153-148-3 • € 19,95
Lenstra, rinze • Anarchisme en syndicalisme in Spanje
ISBN 978-90-5911-549-1 • € 24,95
Lesaar, Lisa • Treinreis door het verleden
ISBN 978-94-6153-517-7 • € 18,95 
Leuw, Bertje • Kleine Maurits. Een oorlogsverhaal in gebaren
ISBN 978-94-6153-691-4 • € 16,95
Ley, Paul de • Holland-België, 1914-1940. Een 
familiegeschiedenis
ISBN 978-90-5911-726-6 • € 16,95
Libbenga, Wijnand • Het verval van Limburg
ISBN 978-94-6153-398-2 • € 18,95 
Libbenga, Wijnand • Van nieuwe managers en de dingen die 



voorbijgaan. Een Frans verhaal tegen Nederlands nieuw rechts
ISBN 978-94-6153-598-6 • € 18,95
Libbenga, Wijnand • Mensen zoals bonobo’s en 
chimpansees. Een verhaal over evolutie, liefde & leiderschap
ISBN 978-94-6153-740-9 • € 18,95
Liefrink, Aloka • De passiecoach
ISBN 978-94-6153-240-4 • € 18,95
Liefrink, Aloka • Avondmasker 
ISBN 978-94-6153-312-8 • € 17,95
Liefrink, Aloka • Fotomodel gezocht 
ISBN 978-94-6153-391-3 • € 17,95 
Liefrink, Aloka • Verweesd
ISBN 978-94-6001-064-4 • € 17,95
Lievens, Koen • De demonen van God
ISBN 978-94-6153-164-3 • € 14,95
Lievens, Koen • In de ban van de bank 
ISBN 978-94-6153-317-3 • € 14,95
Lievens, Koen • De bittere smaak van rijstpap
ISBN 978-94-6153-395-1 • € 14,95 
Lievens, Koen • Verdrinken in angst
ISBN 978-94-6153-504-7 • € 14,95 
Lievens, Koen • Het lot
ISBN 978-94-6153-809-3 • € 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/ Pierik, Perry • Het dramatische jaar 
1915. Verloren onschuld
ISBN 978-94-6153-513-9 • € 19,95
Linden, Henk van der/ Pierik, Perry • Het dramatische jaar 
1916. Alles stond stil
ISBN 978-94-6153-747-8 • € 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 / rosier, Eugéne • Limburg en de 
Eerste Wereldoorlog
ISBN 978-94-6153-511-5 • € 19,95
Linden, Henk van der / rosier, Eugéne • Brabant en de 
Eerste Wereldoorlog. De Oorlog en het Brabantse land
ISBN 978-94-6153-657-0 • € 19,95
Linden, Henk van der / Vliet, Leo van der • Zeeland en de 
Eerste Wereldoorlog 
ISBN 978-94-6153-478-1 • € 19,95
Lissauer, Shosha • En dan ineens heb je kanker
ISBN 978-94-6153-274-9 • € 9,95
List, Gerry van der • Opgeruimd staat netjes
ISBN 978-90-75323-665 • € 16,95
Lith, Hans van • Twee miljoen pakketten. (over 
internationaal liefdewerk)
ISBN 978-94-6153-054-7 • € 14,95
Livestro, Joshua • Rechtsspraak
ISBN 978-90-5911-368-8 • € 16,95
Lodder, Leendert • Alstie maar niet wordt als zijn vader 
ISBN 978-90-5911-986-4 • € 19,95
Lofvers, Martijn • Dodenmars
ISBN 978-90-5911-565-1 • € 19,95
London, Jack • De vallei van de maan
ISBN 978-90-5911-995-6 • € 19,95
London, Jack • De witte stilte
ISBN 978-90-5911-362-6 • € 18,95
Loobuyck, Patrick • Meer LEF in het onderwijs. 
Levensbeschouwing, Ethiek en Filosofie voor iedereen
ISBN 978-90-5718-400-0 • € 12,50
Loon, Arwout van • De pythagoras profetie
ISBN 978-94-6153-161-2 • € 18,95
Lootens, Maria (mira) • Universele Goddelijke Oerkrachten 
in het fysieke en geestelijke bestaan. Op weg naar hogere 
dimensies door wisselwerking van de onzichtbare Oerkrachten 
tussen God, Mens en Natuur
ISBN 978-94-6153-587-0 • € 19,95
Louijs, Pierre • Drie zusters en hun moeder
ISBN 978-90-7532-325-2 • €14,95
Louw, Wim van de • De Boodschapper
ISBN 978-90-5911-991-8 • € 18,95
Luirink, Bart / Maurick, Madeleine • Homosexualiteit in 
Afrika. Een gevaarlijke liefde
ISBN 978-94-6153-813-0 • € 19,95
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
Lukkassen, Sid • Avondland en Identiteit 
ISBN 978-94-6153-670-9 • € 19,95
Lumey, Dan J.G.C. • Nelson Mandela: "My Suid Afrika". 
De heiligverklaring van Tata Madiba
ISBN 978-94-6153-531-3 • € 9,95

Lupus, Celeste • Apollo aan de Seine 
ISBN 978-90-5911-741-9 • € 24,95
Lupus, Celeste • Smalspoor 
ISBN 978-94-6153-022-6 • € 24,95
Lupus, Celeste • De geest der wet 
ISBN 978-94-6153-485-9 • € 24,95
Luten, Maria E. / Kardoi, Azad • Het verdriet van 
Koerdistan
ISBN 978-94-6153-550-4 • € 19,95
Luytgaarden, Eric van de • Man bijt jurist
ISBN 978-90-5911-493-7 • € 14,95
Maas, Ad • Opvoeden is democratisch leiding geven. Een 
boek voor opvoeders die zelf over opvoeding na willen denken
ISBN 978-94-6153-123-0 • € 18,95 
Maas, Ad • Scholen op weg naar Integrale kinderdagcentra. 
Een velig en creatief tweede huis 
ISBN 978-94-6153-200-8 • € 18,95
Maas, Ad • Fascinerend erfgoed. De lage langen in het eerste 
Millenium
ISBN 978-94-6153-231-2 • € 18,95
Maas, Ad • Breda en Nyeuwervaert. Een ‘mirakel’, een 
mirakelspel en een wonderlijke devotie
ISBN 978-94-6153-772-0 • € 19,95
Maas, Ad • Leerkracht veerkracht. 
Opvoeding, Opvang en Onderwijs
ISBN 978-94-6153-815-4 • € 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
Mak, Gerard • Criminele Inlichtingen Eenheid. De Spin in 
het web
ISBN 978-94-6153-668-6 • € 19,95
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 
Malderik, Harmen • Waerdinge
ISBN 978-94-6153-636-5 • € 19,95
Mali, Anco • Margot Frank en de anderen 
ISBN 978-90-5911-192-9 • € 12,95
Mali, Anco • Uru. Of de weg naar onafhankelijkheid
ISBN 978-90-5911-153-0 • € 19,95
Mali, Anco • Gereformeerde jongens
ISBN 978-90-5911-518-7 • € 16,95
Mali, Anco • Een villa op de Mont Blanc
ISBN 978-90-5911-622-1 • € 17,95
Mali, Anco • Met voeten als strijkijzers. De balletcarrière van 
Alexandra van Rhijn
ISBN 978-90-5911-841-6 • € 17,95
Mali, Anco • Het dierenbos 
ISBN 978-94-6153-003-5 • €12,95
Maljaars, Bram • Heel Israël zal behouden worden. Een 
kritisch onderzoek van de gangbare exegese van Romeinen 11, 
speciaal vs. 26
ISBN 978-94-6153-003-5 • €19,95
Mallan, Karel • Als de dag van gisteren. Rotterdam, 10-14 
mei 1940
ISBN 978-90-5911-173-8 • € 24,95 
Man, Herman de • De barre winter van negentig.
ISBN 978-90-75323-399 • € 16,95
Mandele, Huigh van der / Witteloostuijn, prof. Arjen van 
• Economen uit het verleden over de crisis van het heden
ISBN 978-90-5911-971-0 • € 19,95
Mann, Heinrich • De Onderdaan
ISBN 978-90-5911-813-3 • € 22,95
Mann, Thomas • Baas en hond
ISBN 978-94-6153-048-6 • € 16,95
Mann, Thomas • Nietzsche en Schopenhauer
ISBN 978-90-5911-090-8 • € 14,95
Manssen, roelof • Karl Jäger. Uitvoerder van de Holocaust in 
Litouwen Met een beschouwing over daderbiografieën
ISBN 978-94-6153-564-1 • € 19,95
Manssen, roelof / Pierik, Perry • Globus en de Holocaust. 
Odilo Globocknik, Wenen, Lublin en het grote sterven in de 
kampen 
ISBN 978-94-6153-777-5 • € 12,50
Mantingh, Arnoud / Maas, Ad • Management in het 
onderwijs
ISBN 978-90-5911-976-5 • € 19,95
Marácz, László • Hongaarse kentering
ISBN 978-90-75323-061 • € 27,95
Marijnissen, Jan • Nieuw optimisme
ISBN 978-90-5911-196-7 • € 12,50
Marne, Maerte • zie: Rabbeljé
Marres, rené • Frederik Weinreb. Verzetsman en groot Schrijver 
(2de druk).
ISBN 978-90-5911-080-9 • €14,95
Marres, rené • Vermoord en Verbannen. De aanvallen 
op Pim Fortuyn en Ayaan Hirsi Ali en hun verdediging van 
westerse waarden
ISBN 978-90-5911-516-3 • € 14,95
Marres, rené • De verdediging van het vrije woord
ISBN 978-90-5911-7884 • € 16,95
Mars, Wout • Overdenkingen van een Salon-Socialist
ISBN 978-94-6153-594-8 • € 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 • € 19,95
Martens, Bart • Als luchtbellen in IJs
ISBN 978-94-6153-837-6 • € 17,95
Martin, Cristi • Ze noemden hem Anders
ISBN 978-94-6153-217-6 • €14,95
Maschke, Alex • Kennedy en de fatale kogel
ISBN 978-94-6153-340-1 • € 17,95
Maser, Werner • Hermann Göring. Een politieke carrière
ISBN 978-90-5911-346-6• € 19,95 
Maser, Werner • Hitlers brieven en notities
ISBN 978-94-6153-070-7 • € 24,95
Maser, Werner • Hitlers Mein Kampf
ISBN 978-90-5911-129-5 • € 24,95
Maser, Werner • Hitler-Stalin
ISBN 978-90-5911-191-2 • € 29,95
Meer, Jaas van der • De kosmische aard van onze 
werkelijkheid. Inzicht in wereldfeiten en het strijdtoneel om ons 
bewustzijn
ISBN 978-94-6153-175-9 • € 24,95 
Meer, Jos van der • Later is nu al. Levensverhaal van een 
zakenman
ISBN 978-90-5911-644-3 • € 18,95
Meer, Jos van der • Pijnlijk Paradijs
ISBN 978-90-5911-891-1 • € 18,95 
Meer, Jos van der • Kus op jouw rug
ISBN 978-94-6153-419-4 • € 18,95
Meerbosch, Janus • De grote misleiding. De bijbel in het 
vizier
ISBN 978-94-6153-544-3 • € 22,95
Meeter, E. • Willem 1, Willem II. Kranten, kerkers en koningen
ISBN 978-90-5911-051-9 • € 22,95
Meijers, A.H. • Achtung minen - danger mines. Het ruimen 
van landmijnen in Nederland 1940-1947
ISBN 978-94-6153-364-7 • € 19,95 
Meinsma, Jaap • Cirkels
ISBN 978-90-5911-867-6 • € 19,95 
Meinsma, Jaap • Het fantoom
ISBN 978-90-5911-791-4 • € 18,95
Meinsma, Jaap • Konvooi naar Moermansk. Een kwestie van 
overleven
ISBN 978-94-6153-385-2 • € 18,95 
Meissen, Michel • De eeuw van de koningen en hun 
vrouwen
ISBN 978-94-6153-401-9• € 19,95 
Meire, Patrick / Dyck, Mark Van • Naar een duurzaam 
rivierbeheer. Hoe herstellen we de ecosysteemdiensten van 
rivieren? De Schelde als blauwe draad
ISBN 978-90-5718-194-8 • € 29,95
Melchers, reginald • Het verloren evangelie van Malchus
ISBN 978-90-5911-738-9 • € 22,95
Menting, Jan • Joachims leerjaar
ISBN 978-90-5911-673-3 • € 19,95
Menting, Jan • Zo was hij nu eenmaal gebakken. Rob 
Groenewoud Tjepor 14-6-1918 Haren 19-1-2008
ISBN 978-90-5911-892-8 • € 17,95
Menting, Jan • Gisela’s Teloorgang 
ISBN 978-94-6153-276-3 • € 19,95
Meulenkamp, Wim • Over de horizon 
ISBN 978-90-5911-036-6 • €12,95
Meulenkamp, Wim • Verloren Land
ISBN 978-90-75323-122 • €19,95
Meulenkamp, Wim, e.a. • Heer zie neer
ISBN 90-75323-16-6 • €19,95
Meulenkamp, Wim / de Nijs, Paulina • Buiten de kerk. 
Processieparken, Lourdesgrotten en Calvariebergen in Nederland 
en België
ISBN 978-90-75323-283 • € 22,95
Meulenkamp, Wim • Letterkundig leven
ISBN 978-90-5911-110-3 • € 16,95
Meulenkamp, Wim • Totalitair naakt. Het vrouwenlichaam 
in de beeldcultuur van het Derde Rijk
ISBN 978-94-6153-479-8 •  € 12,50
Meyers, Jan • Mussert, een politiek leven
ISBN 978-90-5911-210-0 • € 12,95
Meyers, Jan • Esmée. Een vrouw in oorlogstijd 
ISBN 978-90-5911-846-1 • € 19,95
Middlebrook, Martin • De keizerslag
ISBN 978-90-5911-778-5• € 27,95
Middlebrook, Martin • De eerste dag aan de Somme
ISBN 978-90-5911-272-8 • €24,95
Middendorp, Hetty, • De sprong. 10 mensen die hun hart 
durfden te volgen
ISBN 978-90-5911-254-4 • € 17,95
Miltenburg, Marianne / rossen, tessa van • Het extra 
zintuig. Ontdek je eigen paranormale kracht
ISBN 978-94-6153-461-3 • € 18,95
Mirbeau, octave • De tuin der folteringen
ISBN 978-90-5911-267-4 • € 16,95
Misuraca-Kalmann, Gaby • Gino. Een Italiaanse liefde 
ISBN 978-94-6153-146-9 • € 19,95
Moerenhout, ron • Gevlogen paradijsvogels. Te vroeg 
overleden bekende Nederlanders 
ISBN 978-90-5911-826-3 • € 18,95
Moerenhout, ron • Hoe is het met je boek? Belevenissen van 
een debuterend schrijver 
ISBN 978-90-5911-968-0 • € 17,95
Mol, Justine • De gestolen jaren van Henk Haalboom. Over 
volharding, liefde en mens blijven
ISBN 978-94-6153-579-5 • € 17,95



Molen, Peter van der • De schepper van Don Quichote. 
De wereld van Miquel de Cervantes
ISBN 978-94-6153-814-7 • € 18,95
Molier, Arnold • Oranje boven. De greep van de monarchie 
op kerk en staat 
ISBN 978-90-5911-100-4 • € 10,95
Molin, rob • Gedreven door verwantschap. Huug Kaleis. 
Essays over W.F. Hermans
ISBN 978-90-5911-641-2 • € 19,95
Molin, rob • Terzijde van de vulkaan. Kritieken en essays
ISBN 978-94-6153-142-1 • € 19,95
Molin, Rob • In de schaduw van de hemel. Biografie van 
Bertus Aafjes
ISBN 978-94-6153-440-8 • € 29,95
Montessori, Montesano • Kritische discoursanalyse
ISBN 978-90-7028-919-5 • € 26,95
Moor, Piet de • Brieven aan mijn postbode, Will Tura en 
Peter Vandermeersch
ISBN 978-90-5911-536-1 • € 10,95
Morris, Benny • Een staat, twee staten Zie CIDI-
infomatiereeks
ISBN 978-94-6153-138-4 • € 17,95 
Morselt, ton van • Mijn renovatie van het RK geloof
ISBN 978-94-6153-390-6 • € 17,95
Mosquera, Mosquito • Ze noemden mij Mosquito
ISBN 978-94-6153-429-3 • € 17,95
Mous, Huub • Modernisme in Lourdes. Gerard Reve en de 
secularisering
ISBN 978-94-6153-414-9 • € 22,95
Mouws, Frans • Boudewijn Büch. Een bibliografie
ISBN 978-90-5911-366-4 • € 17,95
Mouws, Frans • Weg uit Wassenaar
ISBN 978-90-5911-417-3 • € 17,95
Mouws, Frans • Tussen Büch & O’Hanlon
ISBN 978-90-5911-239-1 • € 9,95
Mouws, Frans / Westgeest, Paul • Boudewijn Büch. 
Markante herinneringen aan Ootmarsum
ISBN 978-90-5911-472-2 • € 14,95
Mouws, Frans • De bibliotheek van Boudewijn Büch
ISBN 978-90-5911-655-9 • € 17,95
Mreijen, Anne-Marie / Pierik, Perry • Het gewapende woord
ISBN 978-90-5911-609-2 • € 19,95
Muetstege, Charles • Een Amerikaanse droom
ISBN 978-94-6153-197-1 • € 19,95
Mühren, J.C. • Verscheurd land. Maximalisten blokkeren 
vrede in het Heilige Land
ISBN 978-90-5911-428-9 • € 16,95
Muiderman, Hans • Souvenir Utopia
ISBN 978-94-6153-261-9 • € 19,95
Muiderman, Hans • Ik ben hier geboren
ISBN 978-94-6153-452-1 • € 17,95
Muiderman, Hans • Als al het andere voorbij is. Korte reizen 
langs het landschap van de Grote Oorlog
ISBN 978-94-6153-589-4 • € 10,95
Muijlwijk, Magreet van • Descartes' droom
ISBN 978-90-5718-329-4 • € 23,90
Mulders, Jean Paul • De zoon van Hitler
ISBN 978-90-5911-836-2 • € 16,95
Mulder, Bart • De Oppertunist
ISBN 978-94-6153-228-2 • € 19,95
Mulier, Wieke • Herinnering aan morgen
ISBN 978-90-5911-685-6 • € 14,95
Mulier, Wieke • Het verhaal Julia, een liefde in Zeeland
ISBN 978-94-6153-699-0 • € 10,95
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 • € 27,95
Mutzenbacher, Josefine • Het leven van een Weense hoer
ISBN 978-90-75323-184 • € 14,95
Nabbe, Carlo • Aandacht. Over lesgeven
ISBN 978-94-6153-810-9 • € 18,95
Nagel, Jan • Boven het maaiveld
ISBN 90-5911-015-3 • €19,95
Namenwirth, Micha • Verzameld Proza I
ISBN 978-94-6153-079-0 • €18,95
Nelissen, Caroline • Kijk daar loopt een stewardess
ISBN 978-94-6153-555-9 • € 17,95
Nevels, Godfried • Van moment naar muziek. 15 cruciale 
gebeurtenissen in de geschiedenis van de popmuziek
ISBN 978-94-6153-416-3 • € 18,95 
New Balls Please-1 • 
Tijdschrift voor tennisliefhebbers. Jaargang 1 Voorjaar 2003
ISBN 90-5911-316-0 • € 12,50
New Balls Please-2 •
Tijdschrift voor tennisliefhebbers. Jaargang 1 Najaar 2003
ISBN 90-5911-208-3 • € 12,50
Nicastia, Elvis • Toeval der dimensies
ISBN 978-94-6153-186-5• € 12,95
Nieuwenhuizen, Bert van • Juliana, een onderschatte vorstin
ISBN 978-90-5911-792-1 • € 19,95
Nieuwenhuizen, Bert van • Het heeft Hare Majesteit 
behaagd
ISBN 978-90-5911-169-1 • € 12,95
Nieuwenhuizen, Bert van • De zilveren stroom. Leve het 
ouder worden
ISBN 978-94-6153-159-9 • € 18,95
Nieuwenhuizen, Bert van • Wilhelmina. Vorstin op een te 
hoog voetstuk

ISBN 978-90-5911-947-5 • € 19,95
Nieuwenhuizen, Bert van • Willem Drees. Vernieuwer voor, 
in en na de oorlog
ISBN 978-90-5911-946-8 • € 19,95
Nieuwenhuizen, Bert van • Vaders Fanfare, Moeders Koor
ISBN 978-90-5911-506-4 • € 14,95
Nieuwenhuizen, Bert van • Een lintje van de koningin
ISBN 978-90-5911-503-3 • € 14,95
Nieuwenhuizen, Bert van • André Rouvoet
ISBN 978-90-5911-561-3 • € 17,95
Nieuwenhuizen, Bert van •‘Vaarwel, vaarwel tot 
wederziens’. Mooie woorden bij het laatste afscheid
ISBN 978-90-5911-917-8 • € 18,95
Nieuwenhuizen, Bert van • Weiger het werk niet. Wim Eijk, 
aartsbisschop van Utrecht
ISBN 978-90-5911-945-1 • € 19,95
Nieuwenhuizen, Bert van • Een lintje van de Koning
ISBN 978-94-6153-468-2 • € 16,95
Nieuwenhuizen, Bert van • Goeie ouwe radio
ISBN 978-94-6153-812-3 • € 14,95
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
Noens, Ludo • Subliem licht op de lijkwade van Turijn. Ware 
herkomst van een omstreden middeleeuwse relikwie
ISBN 978-94-6153-641-9 • € 18,95 
Noens, Ludo • Sprong in de Schemerzone. 
Wenken uit een ander universum
ISBN 978-94-6153-780-5 • € 18,95
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 (2de druk)
ISBN 978-90-5911-974-1 • € 16,95
Noo, Metta de • Frontaal. 
De andere kant van dokter Jansen Steur
ISBN 978-94-6153-742-3 • € 18,95
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
oosterboer, Frank • Kernwapenopslag in Darp en 't Harde. 
Het geheim in de achtertuin
ISBN 978-94-6153-730-0 • € 18,95
oosterhuis, ton • De doornhaag om de kruidentuin. Het 
leven van de watergeus Bartolt Entens van Mantheada
ISBN 978-94-6153-174-2 • € 18,95
oosthoek, Albert • De Rotterdamse arbeidsinzet
ISBN 978-90-5911-825-6 • € 15,95
oosthoek, Albert • Knokploegen in Rotterdam en Oud-
Beijerland. Aspecten van gewapend verzet 1944-1945 
ISBN 978-94-6153-301-2 • € 29,95
oostlander, Arie • Leven in de dromen van gisteren
ISBN 978-90-5911-339-8 • € 16,95
oostveen, Ine / Brader, toof / orgelist, Aad • Is de aarde 
een slavenplaneet? 
ISBN 978-94-6153-388-3 • € 18,95 
os, o.J. van • Een hemel op aarde 
ISBN 978-90-5911-782-2 • € 19,95
os, rien van • Vlucht uit de blauwe koepel 
ISBN 978-90-5911-953-6 • € 14,95
otten, Lienka • Kopzorgen
ISBN 978-90-5911-693-1 • € 18,95
otten, Willem Jan / Werkman, Hans • Willem de Mérode. 
De gedroomde zoon
ISBN 978-90-5911-999-4 • € 16,95
oudesluijs, Diete • De Plekken van verzet en pijn. 
Herinneringen aan de oorlog
ISBN 978-94-6153-190-2 • € 24,95
oudesluijs, Diete • De Plekken van verzet en pijn 2.  
Kampen, gevangenissen en andere plekken in het Reich
ISBN 978-94-6153-375-3 • € 24,95 
oussakovskaïa, Eugénie • Bezoek aan mijn jeugd. 
Herinneringen van een Russische adelsdochter
ISBN 978-94-6153-695-2 • € 22,95
ouweneel, Willem J. • Het Godsgetal
ISBN 978-90-5911-067-0 • € 19,95
ouweneel, Willem J. • De Negende Koning
ISBN 978-94-6153-297-1 • € 27,95
ouweneel, Willem J. • De Zevende koningin
ISBN 978-94-6153-341-8 • € 24,95 
ouweneel, Willem J. • De zesde kanteling
ISBN 978-94-6153-346-3 • € 29,95 
ouweneel, Willem J. • Een snoer van vrouwen. Honderd 
grootse vrouwen door de geschiedenis heen 
ISBN 978-94-6153-233-6 • € 24,95 
ouweneel, Willem J. • De snoer van klanken. Honderd 
grootse componisten door de geschiedenis heen
ISBN 978-94-6153-365-4 • € 24,95
ouweneel, Willem J. • Een dubbelsnoer van licht. 
Honderd grootse joodse en christelijke godsmannen door de 
geschiedenis heen – en hun moeizame relaties
ISBN 978-94-6153-426-2 • € 24,95
ouweneel, Willem J. • Stof tot Nadenken

ISBN 978-94-6153-710-2 • € 19,95
overy, richard • Ruslands Oorlog
ISBN 978-90-5911-409-8 • € 24,95
overy, richard • Waarom de Geallieerden wonnen
ISBN 978-94-6153-066-0 • € 27,95
Paasse, M. • Gods grote plan met de wereld
ISBN 978-90-5911-695-5 • € 29,95
Paasse, M. • Waarom het Christendom moest falen
ISBN 978-90-5911-853-9 • € 27,95
Paling, Kees • Mijnheer van Dale en de Apocalyps
ISBN 978-90-75323-764 • € 14,95
Paling, Kee  s • Coup Ravage, staatsgrepen en blufpoker
ISBN 978-90-5911-028-1 • € 14,95
Paling, Kees • Operatie Tango. Een Oranjecoup op 
veteranendag
ISBN 978-90-5911-563-7 • € 17,95
Papini, Giovanni • Het avondrood der filosofen
ISBN 978-90-5911-250-6 • € 17,95
Pasmans, Erwin • Donderslag bij heldere hemel
ISBN 978-90-5911-193-6 • € 17,95
Pau, ruth de / Vloeberghs, Isabelle • Verder studeren met 
autisme. Practische handvatten voor studenten, docenten en
begeleiders in het hoger onderwijs
ISBN 978-90-5718-407-9 • € 25,00
Pauw, raf de • Uilen voor Athene
ISBN 978-90-5911-899-7 • € 18,95
Pauwels, L. / Bergier, J. • Dageraad der magiërs
ISBN 978-94-6153-160-5 • € 19,95
Peeke, Mitch / Walsh Jones, Kevin / Jones, Steven • Het 
drama van de Lusitania
ISBN 978-90-5911-300-8 • € 19,95
Peeters, Joop • De Duitse inval in België (Herdruk)
ISBN 978-90-5911798-3 • € 18,95
Peijnenburg, Paul • Oallavag'gi
ISBN 978-94-6153-690-7 • € 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
Peters, Jaenette • Hoe wij modern werden jaren 50, 60 en 70
ISBN 978-94-6153-741-6 • € 17,95
Pieffers, Lex • Verliefd op Adolf
ISBN 978-90-5911-553-8 • €19,95
Pieper, Josef • Rust en beschaving
ISBN 978-90-5911-477-7 • € 16,95
Pierik, Perry • Hongarije 1944-1945. De vergeten tragedie
ISBN 978-90-75323-030 • € 27,95
Pierik, Perry • Krim. Bestorming - belegering - verovering - 
bezetting en moord, 1941-1942
ISBN 978-94-6153-516-0 • € 12,50
Pierik, Perry • Van Leningrad tot Berlijn. Nederlandse 
vrijwilligers in dienst van de Duitse Waffen-SS
ISBN 978-90-5911-413-5 • € 27,95
Pierik, Perry • Tannenberg. Erich Ludendorff and the Defense 
of the Eastern German Border in 1914
ISBN 978-90-5911-106-6 • € 12,50 
Pierik, Perry / Pors, Henk • De verlaten monarch. Wilhelm 
II in Nederland
ISBN 90-75323-49-2 • €19,95
Pierik, Perry / Pors, Henk • De verlaten monarch. Wilhelm 
II in Nederland (Herdruk)
ISBN 978-94-6153-205-3 • €18,95
Pierik, Perry • Karl Haushofer en het nationaal-socialisme
ISBN 978-90-5911-376-3 • € 25,95
Pierik, Perry (red.) • Martin Ros vijftig jaar op wacht
ISBN 978-90-5911-720-4 • € 14,95
Pierik, Perry e.a. • Ten oorlog
ISBN 978-90-5911-712-9 • € 32,95
Pierik, Perry / Huijser, Wim • De inkt van Arcadia. Brieven 
2007
ISBN 978-90-5911-672-6 • € 24,95
Pierik, Perry / Huijser, Wim • Het geheime leven. Brieven 
2008
ISBN 978-90-5911-831-7 • € 24,95
Pierik, Perry (red.) • Sicherheitsdienst! Bekentenissen van een 
SD-officier 
ISBN 978-90-5911-912-3 • € 12,95 (klein formaat) 
Pierik, Perry (red.) • Sicherheitsdienst! Bekentenissen van een 
SD-officier 
ISBN 978-94-6153-663-1 • € 19,95
Pierik, Perry / Kip, Gerbrand • Hellehonden en ander 
dierenleed 1914–1945
ISBN 978-90-5911-837-9 • € 19,95
Pierik, Perry (red). • Omwentelingen in het Midden-
Oosten. Perceptie en gevolgen
ISBN 978-94-6153-089-9 • € 17,95
Pierik, Perry • De geopolitiek van het Derde Rijk. De 
geestelijke wortels van de veroveringsveldtocht naar het Oosten
ISBN 978-94-6153-088-2 • € 26,95
Pierik, Perry • Verzet! Swastika onder vuur Facetten van de 
weerstand tegen Hitlers ‘Festung Europa’
ISBN 978-94-6153-333-3 • € 12,50
Pierik, Perry • De ondergang van Hitlers pantserelite. Tussen 
Boedapest en Wenen 1945
ISBN 978-94-6153-423-1 • € 12,50
Pierik, Perry • Anton Verhey tijd, werk, leven
ISBN 978-94-6153-466-8 • € 19,95
Pierik, Perry (red.) Thule en het Derde Rijk. De genesis van 
het nationaalsocialisme
ISBN 978-94-6153-268-8 • € 22,95



Pierik, Perry / Steeman, Peter • Stalingrad. Luchtbrug naar 
de dood 
ISBN 978-94-6153-320-3 • € 19,95
Pierik, Perry • Het onbekende Reich. Minder bekende feiten 
van het Oostfront
ISBN 978-94-6153-566-5• € 12,50
Pierik, Perry / Uslu, Hülya • Troje. Fascinatie en interpretatie 
ISBN 978-94-6153-313-5 • € 18,95
Pierik, Perry • Het rode leger wankelt. Ruslandveldtocht
ISBN 978-94-6153-465-1 • € 12,50
Pierik, Perry • Van Rathenau tot Rechnitz. Verzamelde 
stukken
ISBN 978-94-6153-662-4 • € 19,95
Pierik, Perry • Bloedjaar 1945. De ondergang van de Duitse 
strijdkrachten in het oosten
ISBN 978-94-6153-673-0 • € 12,50
Pierik, Perry / reijmerink, Marcel • Het soldatenleven 
zat ons in het bloed. Karl Ullrich de laatste commandant van 
'Wiking', een bekentenis
ISBN 978-94-6153-674-7 • € 12,50
Pierik, Perry • De Zwarte Magiër. Karl Haushofer, zijn 
invloed op Hitler en de kruistocht voor 'Lebensraum'
ISBN 978-94-6153-676-1 • € 12,50
Pierik, Perry • Himmler, Mordechai en de mythe van het
joodse Bolsjewisme. 
ISBN 978-94-6153-831-4 • € 19,95
Pierik, Perry • Islamitische Staat. Achtergronden -  
(broeder)strijd - helden en beulen - geopolitieke consequenties
ISBN 978-94-6153-761-4 • € 9,95
Pierik, Perry • Gnosis, Swastika, Judaïca en de Protocollen
ISBN 978-94-6153-819-2 • € 12,50

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

Piet, André • 101 bommen en granaten onder het 
traditioneel-christelijke bolwerk. Waarom het Evangelie een 
écht Goed Bericht is 
ISBN 978-94-6153-338-8 € 17,95 
Pikkemaat, Guus • Eleonora van Aquitanië 1122-1204. Een 
bijzondere vrouw in het zomertij der middeleeuwen
ISBN 978-90-5911-510-1 • € 29,95
Pikkemaat, Guus • Jeanne d’Arc
ISBN 978-90-5911-750-1 • € 19,95 
Pikkemaat, Guus • Willem de Troubadour. Hertog van 
Aquitanië 1087-1127. Deugniet en dichter
ISBN 978-90-5911-980-2 • € 19,95
Pikkemaat, Guus •  Een dodelijk liefdesdrama te Nijmegen 
in 1712
ISBN 978-94-6153-484-2 • € 19,95
Pikkemaat, Guus • Bataafse Republiek. Het katholiek-protestans 
dillema
ISBN 978-94-6153-653-2 • € 24,95
Pinckaers, Marja • 16 versie 61
ISBN 978-94-6153-574-0 • € 14,95
Piriac, Jan • Het geldmonster
ISBN 978-90-5911-595-8 • € 14,95
Piriac, Jan • de IJsmaker & de Enun. En andere intrigerende 
verhalen
ISBN 978-94-6153-649-5 • € 14,95
Pisa, Pauline • Het gestolen wijf
ISBN 978-90-5911-616-0 • € 10,95
Plas, Jurgen Van den • De Duitse soldaat in bidprenten uit 

de Tweede Wereldoorlog. ‘Der liebe Gefallene’
ISBN 978-94-6153-846-8 • € 24,95
Pleizier, Alexander • Afnemende aansprakelijkheid. Binden 
en Behouden van de Politieke Achterban. 1950 - 1980
ISBN 978-94-6153-095-0 • € 19,95
Plesman, Albert • Jan Plesman. Een vliegende Hollander
ISBN 978-90-5911-509-5 • € 22,95
Poel, David de • Het verraad
ISBN 978-90-75323-818 • € 9,95
Poel, David de • Het vertrek
ISBN 978-90-75323-740 • € 9,95
Poel, David de • Blauwzeer
ISBN 978-90-5911-445-6 • € 17,95
Poneli, Anselmus • Het toekomst manifest
ISBN 978-94-6153-209-1 • € 14,95
Poneli, Anselmus • De Stam 
ISBN 978-94-6153-308-1 • € 14,95
Poort, Karel • Het mantelpakje 
ISBN 978-90-5911-756-3• € 19,95
Poort, Nicolle • Bevlekt ontvangen
ISBN 978-94-6153-213-8 • € 19,95
Poortinga, Sipco • De Braziliaanse bruid. Over regels en 
liefde
ISBN 978-90-5911-992-5 • € 17,95
Pors, Henk • De Prins van Wieringen
ISBN 978-90-75323-979 • € 9,95
Post, Herman • Papieren vogels
ISBN 978-94-6153-182-7 • € 17,95
Post, Willem • Dollars, macht en idealen
ISBN 978-90-75323-689 • € 12,45
Post, Willem • Keerpunt. Amerika voor, op en na 11 
september
ISBN 90-5911-042-0 • € 14,95
Post, Willem • Het Witte Huis. Het presidentschap en de 
verkiezingen van 2008
ISBN 978-90-5911-633-7 • € 14,95
Post, Willem • Obamawereld. Wat we van de president 
kunnen verwachten
ISBN 978-90-5911-796-9 • € 12,95
Posthumus, Niels • Een hongerbuik is snel gevuld. Voorbij 
de mythes over Afrika
ISBN 978-94-6153-258-9 • € 19,95
Praag, Prof.H.M. van • Joden-haat en zions-haat. Een drama 
in vijf bedrijven Zie CIDI-infomatiereeks
ISBN 978-90-5911-795-2 • € 18,95
Prakke, Bernard • Rivaliteit zonder einde. Over de gebroeders 
Karel en Gerard van het Reve
ISBN 978-90-5911-642-9 • € 12,95
Presser, dr. Jacques • Ondergang. deel 1 en deel 2 
ISBN 978-90-5911-291-9 • € 49,95
Prick, Harry • Een andere Boudewijn Büch
ISBN 978-90-5911-334-3 • € 18,95
Prinz, Alois • De bekoring van het begin. Het leven van 
Hermann Hesse
ISBN 978-90-5911-062-5 • € 25,50
Puchinger, George • Jonge jaren 1921-1945
ISBN 978-90-75323-900 • € 24,95
Quint, Joop • Kind in de oorlog. Angst en avontuur
ISBN 978-94-6153-162-9 • € 14,95
raak, ronald van • Het rijke rooie leven. Met voorwoord Jan 
Marijnissen
ISBN 978-90-5911-125-7 • € 14,95
raak, ronald van / Velden, Sjaak van der (red.) • 
Socialisten. Mensen achter de idealen
ISBN 978-90-5911-781-5 • € 14,95
raak, ronald van • Woorden in de strijd
ISBN 978-90-5911-637-5 • €14,95
rabbani, Mouin / Soesman, Gideon / Diepenbroek, 
André • Neef aan de overkant
ISBN 978-90-5911-131-8 • €19,95
rabbeljee, Marijke • Kindje van de minne
ISBN 978-90-5911-303-9 • € 17,95
rademakers, Jef • Voorgoed voorbij
ISBN 978-94-6153-035-6 • € 12,50
rameijer, Jaap • De geheimen van Rennes-le-Château Deel 1
ISBN 978-90-5911-205-6 • € 19,95
rameijer, Jaap • De geheimen van Rennes-le-Château Deel 2
ISBN 978-90-5911-215-5 • € 19,95
rameijer, Jaap • De geheimen van Rennes-le-Château Deel 3
ISBN 978-90-5911-508-8 • € 19,95
rameijer, Jaap • Leer mij (de) vrouwen kennen
ISBN 978-90-5911-670-2 • € 17,95
rameijer, Jaap • Glastonbury en de heilige graal
ISBN 978-90-5911-932-1 • € 19,95
rameijer, Jaap • Maria Magdalena in Frankrijk
ISBN 978-94-6153-156-8 • € 22,95
rameijer, Jaap • Jamie on his cloud
ISBN 978-94-6153-396-8• € 16,95
rameijer, Jaap • Verschil moet er zijn
ISBN 978-94-6153-255-8 • € 14,95 
rameijer, Jaap • Uit in eigen huis
ISBN 978-94-6153-583-2 • € 17,95
raven Marna • Jij en ik 
ISBN 978-94-6153-315-9 € 18,95
ravenscroft, trevor • De lans van het lot
ISBN 978-94-6153-155-1 • € 19,95
reen, Jan van • Eva Maria. Gravin uit Thorn. 
ISBN 978-94-6153-248-0 • € 19,95
regter, rob • De Adelaar en de Leeuw. 
ISBN 978-94-6153-244-2 • € 19,95

regter, rob • De Welp brult
ISBN 978-94-6153-654-9 • € 19,95
reinders, Ank • Nannerl. De zus van Mozart
ISBN 978-90-5911-879-9 • € 12,95
reijden, Joop van der • Mijn jaren op het Gooise Matras
ISBN 978-90-5911-383-1 • € 22,95
reijmerink, 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, Ingrid • Op zoek naar haar verleden. ‘Ze bleek haar 
moeder niet te kennen’
ISBN 978-94-6153-746-1 • € 18,95
rensen, Marleen • Lijden aan de tijd. Franse intellectuelen in 
het Interbellum 
ISBN 978-90-5911-744-0 • € 24,95
rétyi, Andreas von • Skull & Bones. De geheime macht van 
Amerika’s elite
ISBN 978-90-5911-511-8 • € 18,95
rieschke-Lenfert, Yvonne • Bijzondere ontmoetingen in 
Frankrijk
ISBN 978-90-5911-689-4 • €17,95
rietman, Hélène • De Passant
ISBN 978-90-5911-548-4 • €17,95
rifa’i, Amal / Ainbinder, odelia • Wij willen beiden hier 
leven. Vriendschap onder vuur in Jeruzalem
ISBN 978-90-5911-317-6 • € 16,95
rijkers, Henk / Lemm, robert • Een grote paus
ISBN 978-90-5911-418-0 • € 15,50
rijn, Willem van • Een nieuwe weg
ISBN 978-90-5911-394-7 • € 14,95
rijnders, Alida C. • Susanna Shakespeare. Shakespeares 
dochter Susanna en dokter John Hall
ISBN 978-94-6153-332-6 • € 19,95 
rijthoven, Jan van • De vermogensbeheerder
ISBN 978-94-6153-745-4 • €18,95
rizzuto, Giovanni • Mediale levenskunst. Een interculturele 
polyloog
ISBN 978-90-5718-384-3 • € 24,95
roden, Mary van • Kaddiesj. 
ISBN 978-90-5911-799-0 • € 18,95 
roemer, Astrid • Zolang ik leef ben ik niet dood
ISBN 978-90-5911-319-0 • € 22,95
roemer, Emile • Tot hier en nu verder 
ISBN 978 -90-5911-404-3 • € 10,95
roes, André • Charles Dickens. Het zo gelukkig en toch zo 
ongelukkig bestaan
ISBN 978-94-6153-147-6 • € 19,95
roes, André • De Dans van Scrooge
ISBN 978-94-6153-252-7 • € 14,95 
roest, Maarten van der • Nicolas Sarkozy
ISBN 978-90-5911-602-3 • € 16,95
roest, Maarten • Woordvoerder
ISBN 978-94-6153-435-4 • € 19,95
rondas. Jos • Vlamingen in de kriegsmarine
ISBN 978-94-6153-302-9 € 19,95
rooding, Yvette • Me, Myself en m’n Ego
ISBN 978-94-6153-103-2 • € 19,95
roodt, Evelyn de • Onsterfelijke fronten
ISBN 978-90-5911-122-6 • € 24,95
rooij, rené van • De Benoeming. Een Boardroom roman
ISBN 978-94-6153-593-1 • € 16,95
rooij, rené van • De Handshake. Een Bedroom Roman
ISBN 978-94-6153-681-5 • € 16,95
rooij, rené van • Ad Scheepbouwer. 'Pa, ik heb een 
patatkraam gekocht'
ISBN 978-94-6153-827-7 • € 24,95
roos, A.J. • Vechtscheiding!
ISBN 978-94-6153-706-5 • € 19,95
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 • Sisi, Leven en dood van Elisabeth
ISBN 978-94-6153-732-4• € 19,95
ros, Martin • Vuurnacht Haïti 



ISBN 978-90-5911-967-3 • € 21,95
ross, tomas • Take Care! 
ISBN 978-90-5911-480-9 • € 12,95
rozendaal, Simon • Het is mijn lijf. Een nieuwe revolutie: 
Patient Power
ISBN 978-90-5911-143-1 • € 14,95 
rozendaal, Simon • Een vreemde ziekte. Patienten over 
sikkelcelziekte en thalassemie
ISBN 978-90-5911-624-5 • € 12,95
ruben, Barry / Küntzel, Matthias e.a. • Iran. Opkomst van 
een islamitische grootmacht Zie CIDI-infomatiereeks
ISBN 978-90-5911-385-5 • € 12,95
ruding, onno • Markt en Moraal. Edmund Burkelezing III
ISBN 978-90-5911-378-7 • € 9,95
ruig, rob de • Theodor Lessing
ISBN 978-90-5911-820-1 • € 17,95
ruitenberg, Liesbeth (red.) • De Grote Oorlog en het kleine 
Doorn. Huis Doorn - Plaats van herinnering
ISBN 978-94-6153-617-4 • € 12,50
ruiter, Arie de • Koopman in de Gouden Eeuw
ISBN 978-94-6153-065-3 • € 19,95
ruiter, Arie de • De getrouwde monnik
ISBN 978-94-6153-241-1 • € 19,95
rutting, raymond / Groeneveld, Johan • Tussen twaalf en 
twee
ISBN 90-75323-54-9 • € 19,95
ruijs, Paul • Wij zien u wel in de rechtszaal
ISBN 978-90-5911-011-3 • € 19,95
ruijs, Paul • Medische missers, juridisch gesjoemel
ISBN 978-90-5911-628-3 • € 19,95
ruyter, Nora de • Verborgen gezichten
ISBN 978-94-6153-445-3 • € 17,95
Sakkers, Hans • Enigma en de strijd om de Westerschelde. 
Het falen van de geallieerde opmars in september 1944
ISBN 978-94-6153-001-1 • € 24,95
Sakkers, Hans • Duitse militaire standrechtelijke executies in 
Zeeland. sept-dec 1944
ISBN 978-94-6153-277-0 • € 34,95
Sakkers, Hans / Houterman, Hans • Strijd om Dishoek 
november 1944. Slotfase in de strijd om de Westerschelde
ISBN 978-94-6153-441-5 • € 29,95  (Hardcover)
Sakkers, Hans / Houterman, Hans • Strijd om Dishoek 
november 1944. Slotfase in de strijd om de Westerschelde
ISBN 978-94-6153-642-6 • € 24,95  (Paperback)
Samson, Sigbert • De toekomst wordt anders
ISBN 978-90-5911-753-2 • €18,95
Samson, Sigbert • Grensgebieden. Introductionistische 
oefeningen
ISBN 978-94-6153-839-0 • € 14,95
Sangers, Gerrit • Trance
ISBN 978-94-6153-108-7 • € 14,95
Sangers, Gerrit • Het meisje in de toren
ISBN 978-94-6153-251-0 • € 17,95 
Sangers, Gerrit • Het verlaten station
ISBN 978-94-6153-378-4 • € 12,50 
Sangers, Gerrit • Helens Draegkragt
ISBN 9789461535030 • € 9,95
Sangers, Gerrit • Een glans van paranoia
ISBN 978-94-6153-548-1 • € 14,95
Sangers, Gerrit • Michelle Welt
ISBN 978-94-6153-757-7 • € 17,95
Santosh, D. • Op de keien
ISBN 978-90-5911-692-4 • € 17,95
Saraber, Pierre • Daar zijn de Polen! Op zoek naar een betere 
toekomst 
ISBN 978-90-5911-807-2 • € 16,95
Saraber, Pierre • De sarcofaag van de Sovjet-Unie. 
Reisverhalen uit Tsjernobyl, Oekraïne en Trnsnistria 
ISBN 978-94-6153-069-1 • € 17,95
Schaap, Erik • Averechts. Het verwarrende leven van 
radiopionier, politicus en spion Max Lewin (1919-2011)
ISBN 978-94-6153-584-9 • € 19,95
Schaik, Ad van • Sri Lanka. Een dictionnaire amoureux 
ISBN 978-94-6153-011-0 • € 17,95
Schaik, Ad van • Kerala
ISBN 978-94-6153-289-3 • € 17,95
Schaik, Lot van • Het Europese hert. Een leerboek 
ISBN 978-94-6153-016-5• € 20,00
Schaik, Rob van • Witte vlekken. Over het arresteren, 
verwerken en ophouden 
ISBN 978-94-6153-234-3 • € 19,95
Schalekamp, Jean • Van een eiland kun je niet vluchten
ISBN 978-94-6153-176-6 • € 19,95
Schalkwijk, Emmy van • Boerenkool met salami. Een weg 
naar een gelukkig leven
ISBN 978-94-6153-219-0 • € 18,95 
Schalkwijk, Emmy van • Toen IK wakker werd
ISBN 978-94-6153-278-7 • € 18,95
Scheer, Arnold-Jan • Wild Geraas. Mijn wonderlijke reizen 
met Sinterklaas en Kerstman
ISBN 978-90-5911-901-7 • € 19,95
Schermerhorn-Bendeler, Maja • Oorlog vanaf de zijlijn
ISBN 978-90-5911-592-7 • € 14,95
Schermerhorn, Jaap • De Tirannie van het Vrije Vers
ISBN 978-94-6153-245-9 • € 19,95
Schermerhorn, Jaap • De nachtegaal zo groot als een mens
ISBN 978-94-6153-319-7 € 22,95
Schilders, Ed • Het rijke roomse lezen
ISBN 90-75323-15-8 • € 12,45
Schlingmann, Freek • Koning Willem I

ISBN 978-94-6153-189-6 • € 22,95
Schlingmann, Freek • Oostfront Vesting Holland. Het 
Nationaal Bolwerk
ISBN 978-94-6153-275-6 • € 24,95
Schmitz, Jacques • Ver paradijs
ISBN 90-75323-40-9 • € 14,95
Schoenmaker, Henk • Ik had het liever voor het leger 
gedaan. Brieven uit de Nederlandse Arbeidsdienst januari – 
oktober 1944 
ISBN 978-94-6153-134-6 • € 18,95
Scholtens, Gijs • Taskforce Uruzgan
ISBN 978-94-6153-621-4 • € 19,95
Schortinghuis-Sprangers, Addy • Te weinig tijd voor elkaar?
ISBN 978-90-5911-243-8 • € 15,95
Schrama, Jeroen • De bevroren belofte
ISBN 978-94-6153-469-9 • € 18,95
Schueren, Stefan ridder de van der / Ingen, Jan C. van • 
Van herkenning tot erkenning. Een praktijkhandboek over het 
decoratiestelsel
ISBN 978-94-6153-181-0• € 34,95
Schuit, Gerda • Jeroen. Over het leven en sterven van mijn 
lieve hartenkind
ISBN 978-94-6153-061-5 • € 17,95 
Schulten, Paul • Het was maar een grapje. De humor van de 
Grieken en de Romeinen
ISBN 978-94-6153-651-8• € 19,95 
Schumacher, Peter • De zaak Aernout
ISBN 978-90-5911-897-3 • € 18,95 
Schurgers, Jan • De ondoorgrondelijke wegen naar Popayan
ISBN 978-90-5911-819-5 • € 16,95
Schutten, Anne-Mieke • ‘Geef mij maar een slappe whisky’. 
Freddy Heineken. Een biografische schets
ISBN 978-90-5911-435-7 • € 14,95
Schutten, Anne-Mieke • Stiefen en Exen 
ISBN 978-90-5911-709-9 • € 14,95
Schuurman, Barend • J.S. Bach. Matthäus Passion
ISBN 978-90-5911-716-7 • € 16,95
Schuurman Victoria • Beatrijs. Down is zo gek nog niet
ISBN 978-94-6153-196-4 • € 14,95
Schuurman Victoria • De kus van God en andere 
kerstverhalen
ISBN 978-90-5911-918-5 • € 14,95
Schuurman, Victoria • Tweelingmuziek
ISBN 978-94-6153-739-3 • € 18,95
Scruton, roger • De betekenis van het Conservatisme. 
Edmund Burkelezing-1
ISBN 978-90-5911-021-2 • € 9,95
Seeverens, Harrie • Charles de Gaulle. Op de bres voor Europa
ISBN 978-94-6153-167-4 • € 24,95
Seijbel, Jan • Veblens visie. Het belang van Thorstein Veblens 
ideeën voor zijn en onze tijd
ISBN 978-94-6153-448-4 • € 22,95
Shabahzi, Nikita • Aardappeleters & Allochtonen
ISBN 978-90-5911-450-0 • € 14,95
Shakespeare, William • Hamlet. Vertaald, ingeleid en 
geannoteerd door Willem J. Ouweneel
ISBN 978-90-5911-348-0 • € 22,95
Siebelt, Peter • Econostra. Het netwerk achter Volkert van 
der Graaf
ISBN 978-690-5911-287-2 • € 22,-
Siebelt, Peter • Rara, wie ben ik
ISBN 978-90-5911-099-1 • € 17,50
Siebelt, Peter • Mabel. ‘Koninklijk’ Bal Masqué
ISBN 978-90-5911-329-9 • € 19,95
Siebelt, Peter • De Vierde Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-490-6 • €22,95
Siebelt, Peter • Vissers in troebel water 
ISBN 978-90-5911-114-1 • € 9,95
Siebelt, Peter • Sinistra. Politieke maffiosi op Haags, 
provinciaal en gemeentelijk niveau
ISBN 978-90-5911-525-5 • € 17,95
Sigmund, Anna Maria • Walkuren van het Derde Rijk. De 
vrouwen van de nazi’s
ISBN 978-90-5911-034-2 • € 24,95
Simon, Anna • Oproer tussen Maas en Waal
ISBN 978-94-6153-684-6 • € 18,95
Simons, Dré • Gevangen in zijn eigen geest 
ISBN 978-90-5911-656-6 • € 18,95
Simons, Jelle • Voetbal in Oorlog. Hoe een volkssport vocht 
voor het vaderland
ISBN 978-94-6153-661-7 • € 19,95
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
Sizoo, Hans • 2 x 2 + X. In oude architectuur en nieuwe kunst
ISBN 978-94-6153-702-7 • € 19,95
Slauerhoff, J • De opstand van Guadalajara. Met een nawoord 
van Cees Nooteboom
ISBN 978-94-6153-650-1 • € 17,95
Slauerhoff, J. • Jan Pieterz. Coen. Met nawoord van Wim 
Hazeu
ISBN 978-94-6153-768-3 • € 17,95
Slim, Hans • Typisch Gooisch
ISBN 978-94-6153-588-7 • € 16,95
Slok, Job • Ik vind uw brieven bijzonder nuttig. Darwins 
brieven aan Nederlandse tijdgenoten 
ISBN 978-90-5911-828-7• € 18,95
Slok, Job • Darwin. Biografie
ISBN 978-90-5911-857-7 • € 16,95

Slooff, Adriaan • Vrouwen-emancipatie: doorbraak of 
inbraak? Hoe feministen zichzelf en anderen voor de gek hielden
ISBN 978-94-6153-599-3 • € 19,95 
Slootweg, timo • Bij tijd en wijle
ISBN 978-90-5911-459-3 • € 16,95
Sluijs, Evert van der • Vanavond wil ik wel vrijen, Jan 
ISBN 978-90-5911-780-8 • € 18,95
Smeets, Joris W. • Hemingway. ‘The best writers are liars’
ISBN 978-94-6153-387-6 • € 19,95 
Smelik, Klaas A.D. • De Protocollen van de Wijzen van 
Zion Zie CIDI-infomatiereeks
ISBN 978-90-5911-403-6 • € 18,95
Smelik, Klaas A.D. • Tussen hoop en catastrofe. Tikva of 
Nakba Zie CIDI-infomatiereeks
ISBN 978-94-6153-408-8 • € 19,95 
Smit, reint Jan • Epos Europa Europese Canon- momenten 
die beslissend waren voor ons continent ISBN 978-90-5911-
752-5 • € 24,95 
Smulders, Jan • De ware Graal en zijn valse hoeders
ISBN 978-90-5911-301-5 • € 17,95
Snijders, Arjan • ‘Herinnert u zich deze nog?’ 30 jaar ups en 
downs van Veronica
ISBN 978-90-5911-405-0 • € 34,95
Soesan, Simon • Patatje vrede
ISBN 978-90-5911-533-0 • € 17,95
Soest, Aaldert van • Oorlog op afstand? De betrokkenheid 
vna Iran bij de terreurbewegingen Hezbollah, Hamas en 
Palestijnse Islamitische Jihad Zie CIDI-infomatiereeks
ISBN 978-90-5911-583-5 • € 12,95
Son, Wil van • Bijten in beton
ISBN 978-90-5911-923-9 • € 18,95
Sonck, Gert • Wiskundige basisvaardigheden 
ISBN 978-90-5718-268-6 • €  24,95
Sonneveld, Steven • Geadopteerd zonder identiteit. Het 
verhaal achter mijn adoptie
ISBN 978-94-6153-578-8 • € 18,95
Soukup, Uwe • Ik ben nu eenmaal Duitser. Sebastian Haffner
ISBN 978-90-5911-088-5 • € 26,-
Sparre, Pieter • Gevangen
ISBN 978-94-6153-239-8 • € 19,95
Sparre, Pieter • De Troost van een Lichaam
ISBN 978-94-6153-625-9 • € 19,95
Spinhoven, Marian • Niet te geloven. Ex-priester Eugène 
Guljé over de oorlog, moord op zijn vader, de kerk, drugs, geloof 
en geluk
ISBN 978-90-5911-571-2 • € 16,95
Stadsbader, tania/ Wuyts, Floris • Dizzy me. Leven met 
evenwichtsstoornissen
ISBN 978-90-5718-401-7 • € 24,50
Stabergh / Jonckers • De dag dat alles anders werd
ISBN 978-94-6153-529-0 • € 18,95
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
Stahlecker, Adrian • De Bourbons de Parme
ISBN 978-94-6153-770-6 • € 19,95
Staller, Jack / Boven, Graddy • geschiedenis getekend. 
Vaderlands verleden vereeuwigd in potlood 
ISBN 978-90-5911-964-2 • € 27,95 
Stam, Arthur • De CPN en haar buitenlandse kameraden
ISBN 978-90-5911-206-3 • € 32,-
Stam, Arthur • The Diplomacy of the New Order
ISBN 978-90-5911-436-4 • € 12,50 
Stam, Arthur • Trotzki
ISBN 978-90-5911-451-7 • € 16,95



Starik, F. • De humor van het theezakje
ISBN 978-94-6153-093-6 • € 14,75
Starreveld, Henk • De Olieramp
ISBN 978-94-6153-481-1 • € 18,95
Starreveld, Jacob • Een loos vissertje. en 50 andere verhalen 
van de waterkant
ISBN 978-94-6153-792-8 • € 18,95
Steeman, Peter • Luchthelden van de eerste wereldoorlog. 
Het gebaar van Guynemer
ISBN 978-94-6153-210-7 • € 22,95
Steeman, Peter • De Luchtoorlog van mei 1940 
ISBN 978-94-6153-671-6 • € 19,95
Steenis, Dago • Waarde tijdgenoten. Brieven om over na te 
denken
ISBN 978-94-6153-360-9 • € 17,95 
Steenks, oele • Verbannen uit Zweden
ISBN 978-94-6153-696-9 • € 17,95
Steenvoorden, Monique • Het onzichtbare zien!
ISBN 978-94-6153-157-5 • € 18,95 
Steenvoorden, Monique • Whispers from the heart. Die je 
leven opvrolijken!
ISBN 978-94-6153-491-0 • € 12,95
Stein, George H. • De Waffen SS
ISBN 978-90-5911-705-1 • € 26,95
Steiner, Bram • De toekomst van de mensheid op aarde
ISBN 978-90-5911-851-5 • € 19,95
Stelt, Nataschja van der • Verdriet zonder tranen. De Puttense 
moordzaak
ISBN 978-90-5911-658-0 • € 12,95
Steltenpool, Albert & Arjan (Nes) • Verhalen van de dijk
ISBN 978-94-6153-490-3 • € 14,95
Sternberg, Fritz • Hoe lang kan Hitler oorlog voeren? 
Met een voorwoord van Perry Pierik
ISBN 978-94-6153-830-7 • € 24,95
Stokvis, Willemijn • De verborgen wereld van Eugène 
Brands
ISBN 978-90- 7896-467-4 • € 32,50
Stramm, August • Lekbloed. Gedichten en brieven uit de oorlog
ISBN 978-94-6153-828-4 • € 19,95
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
Strobbe, Guido • Opertum
ISBN 978-94-6153-697-6 • € 18,95
Stuivenga, Marcel • Iers niemandsland
ISBN 978-90-5911-350-3 • € 24,95
Stijnen, Carlie • Maison Perdue
ISBN 978-94-6153-040-0 • € 18,95
Suurenbroek, Martijn • Labouchère’s laatste vriend
ISBN 978-90-5911-568-2 • € 19,95
Swiers, robbert Jan • De Landmeter 
ISBN 978-94-6153-269-5 • € 24,95
Swiers, robbert Jan • Een kwestie van schaal 
ISBN 978-94-6153-412-5 • € 16,95
Swiers, robbert Jan • De taal van het water 
ISBN 978-94-6153-572-6 • € 18,95
Swiers, robbert Jan • Het Achteloze Universum
ISBN 978-94-6153-692-1 • € 18,95
t’sjoen, Yves / Damme, Els van /van melle, Liesbeth • 
Naakt als glas
ISBN 978-90-5718-171-9 • € 12,95
tak, Erik J. • Engel langleve
ISBN 978-94-6153-795-9 • € 18,95
talens, Egbert • Een bijzondere relatie. Het conflict Israël-
Palestina nader bekeken 1897-1993
ISBN 978-90-5911-222-3 • € 32,-
teekens, Inga • Van kramp naar kracht. Model voor 
Persoonlijke Autonomie
ISBN 978-94-6153-716-4 • € 12,50
terhal, Piet • Wegen naar een menswaardige toekomst. 
Pierre Teilhard de Chardin in gesprek met Martin Buber en Jan 
Tinbergen
ISBN 978-94-6153-807-9 • € 18,95
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 
ontbrekende verzetshelden van Groep 2000
ISBN 978-94-6153-483-5 • € 27,95
toonen, Elbert • Jozef Stalin (2de druk)
ISBN 978-90-5911-441-8 • € 16,95
toonen, Elbert • De Russische tragedie onder Gorbatsjov 
en Jeltsin
ISBN 978-90-5911-320-6 • € 27,95
toonen, Elbert • Poetin
ISBN 978-90-5911-221-6 • € 16,95
toorn, Margriet van den • Het verhaal van mijn moeder 
Sebelia
ISBN 978-90-5911-745-7 • € 18,95
toorn, Sylvia van • Balans is het toverwoord. 
Zorg dat je je Balans niet verstoort
ISBN 978-94-6153-820-8 • € 16,95
topper, Jacob • Het IJsselmeerflotielje. De verdediging van 
het IJsselmeer in de meidagen van 1940
ISBN 978-94-6153-122-3 • € 16,95
topper, Jacob • De memoires van Simon Tette Hofstra. 
Sergeant in de Wonsstelling en krijgsgevangene in Stalag iiia 
Luckenwalde
ISBN 978-94-6153-667-9 • € 18,95
toutnu, ton • Het begin, het einde and everything 
inbetween. Onder auspiciën van Dr. anTONius F.W. Morselt
ISBN 978-94-6153-711-9 • € 15,95
trachet, Nick • Culinair Ontdekt
ISBN 978-90-5718-342-3 • € 19,95
tricht, Coen van • Het schimmenrijk van W.F. Hermans
ISBN 978-90-5911-560-6 • €12,95
tricht, Coen van • De Ondergrondse
ISBN 978-90-5911-662-7 • € 19,95
tricht, Coen van • De Koude Oorlog
ISBN 978-90-5911-783-9 • € 24,95
trolsky tymen • Het einde van de eeuwigheid
ISBN 90-75323-91-3 • € 24,95
trolsky, tymen • De Klimmer
ISBN 978-90-5911-046-5 • € 16,95
trolsky, tymen • Karl Marx Universiteit. Roman van een 
revolutie
ISBN 978-94-6153-121-6 • € 22,95
tromp, Bart • Verraad op de Balkan. Een kroniek
ISBN 978-90-75323-146 • € 16,95
tromp, Bart • Tegen het vergeten
ISBN 978-90-75323-238 • € 16,95
tromp, Bart • Karl Marx
ISBN 978-90-5911-180-6 • € 17,95
troost, Erwin • Zoektocht naar mijn ongelijk
ISBN 978-94-6153-434-7 • € 18,95
trotzky, Leon • Stalin. Een biografie
ISBN 978-90-5911-278-0 • € 27,95
tudjan, Branimir • Krav Maga for Life 
ISBN 978-90-5911-928-4 • € 17,95
tulkens, ria • Mijn vriendjes de dieren 
ISBN 978-90-5911-779-2 • € 14,95
Üngör, Uður Ümit • Vervolging, onteigening en 
vernietiging. De deportatie van Ottomaanse Armeniërs tijdens 
de Eerste Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-535-4 • € 14,95
Uslu, Hulya (red.) • Jonkheer de Geer. De melaatse uit 
Londen
ISBN 978-94-6153-480-4 • € 14,95

Uslu, Hulya (red.) • Turkije. En de weg naar democratie
ISBN 978-94-6153-486-6 • € 16,95
Uyl, Bob den • Het graf van Bach. Een oorlogsnovelle
ISBN 978-94-6153-113-1 • € 15,00
Vaanholt, Marleen te • Mijn pad van evolutie
ISBN 978-90-5911-629-0 • € 17,95
Vaartjes, Gé • Herman de Man. Een biografie
ISBN 978-90-75323-412 • € 32,95
Vaessen, Henk • Stille finale (8ste druk)
ISBN 978-90-5911-496-8 • € 19,95
Vaessen, Henk • Piel de heilige
ISBN 978-90-5911-530-9 • € 17,95
Vaessen, Henk • Herfstlicht
ISBN 978-90-5911-740-2 • € 12,95
Vaessen, Henk • De zevende golf
ISBN 978-94-6153-570-2 • € 19,95
Valk, Arno van der • Hermans. Het grootste gelijk buiten 
Nederland
ISBN 978-90-5911-048-9 • € 17,50
Valk, Arno van der • De calvinistische voyeur. Jan Wolkers 
in Zweden
ISBN 978-90-5911-103-5 • € 17,50
Vandamme , Bart • De snelste mens ter wereld. Het verhaal 
van 21 piloten die, door hun jacht op snelheidsrecords, de 
grenzen van de luchtvaarttechnologie hielpen verleggen
ISBN 978-90-5911-860-7 • € 19,95
Vandamme, Bart • Messerschmitt ME 163 'Komet'
ISBN 978-94-6153-447-7 • € 12,50
Vandenbemden, Baud • Teampower. Alchemie van de groep
ISBN 978-94-6153-705-8 • € 24,95
Vangansbeke, Jeannick • Hirohito. De efficiënte buiging van 
de Edelman
ISBN 978-94-6153-680-8 • € 16,95
Vangansbeke, Jeannick • Offenbach. 
minstens 3 liefdesgeschiedenissen
ISBN 978-94-6153-782-9 • € 16,95
Vangansbeke, Jeannick • André Grétry. Ancien régime en 
franse revolutie op muziek gezet
ISBN 978-94-6153-783-6 • € 16,95
Vanvugt, Ewald • Cynthia en haar grote liefde
ISBN 978-90-5911-457-9 • € 16,95
Vanvugt, Ewald • Roofgoed
ISBN 978-90-5911-914-7 • € 27,95
Vanvugt, Ewald • Weerzien met Lucine. Een dag-en nachtboek 
uit de Stille Zuidzee
ISBN 978-90-5911-255-1 • € 16,95
Vanvugt, Ewald • De Bewondering
ISBN 978-90-5911-671-9 • € 17,95
Vastrick, Jan Chr. • Een schijn van vooruitgang. Moraal en 
praktijk achter de vrije markt
ISBN 978-90-5911-654-2 • € 16,95
Veen, Koert ter • Athos, monnikeneiland
ISBN 978-90-5911-024-3 • € 24,95
Veen, Koert ter • Van lammeren naar leeuwen. Over de 
opkomst van het christendom
ISBN 978-90-5911-178-3 • € 24,95
Veen, Koert ter • Protestants fundamentalisme in het 
Groningse Faan
ISBN 978-90-5911-082-3 • € 22,95
Veen, Koert ter • De tempeliers
ISBN 978-90-75323-894 • € 24,95
Veen, Koert ter • De Heilige Graal
ISBN 978-90-5911-461-6 • € 16,95
Veen, Lennaert van • Koningen van de Himalaya. 
Fascinerende ervaringen in Nepal en Tibet
ISBN 978-94-6153-023-3 • € 18,95
Veere, Ernst van • Een eigenaardige broederschap. Episodes 
uit het rechtsleven
ISBN 978-94-6153-201-5 • € 19,95
Veld, Els in ‘t • Levenslang
ISBN 978-94-6153-165-0 • € 22,95
Veld, Hans in ‘t • Chronisch depressief?
ISBN 978-90-5911-390-9 • € 16,95
Veld, Dr. N.K.C.A. In 't • Oorlogsmemoires
ISBN 978-94-6153-569-6 • € 17,95
Veld, J./ Vliet, L. van der • Versteend verdriet. Symbolen en 
gedichten op grafstenen
ISBN 978-90-5911-084-7 • € 17,-
Veldman, Hans • Verscheurd Amerika
ISBN 978-94-6153-139-1 • € 18,95
Veldman, Hans • De perschef als biograaf
ISBN 978-90-75323-962 • € 22,95
Veldman, Hans • De strijd om het Witte Huis.
ISBN 978-90-5911-537-8 • € 17,95
Veldman, Hans • John F. Kennedy. De geschiedenis van een 
imago
ISBN 978-90-5911-862-1 • € 16,95
Veldman, Hans • De Amerikaanse keizer, John McCain
ISBN 978-90-5911-713-6 • € 12,95
Veldman, Hans / Parlevliet, Theo • Spierballentaal en 
cowboylaarzen. Reagan, Bush 1 en Bush II in de context van 
het Amerikaanse conservatisme
ISBN 978-90-5911-446-3 • € 17,50
Veldman, Hans • Het einde van strategie. Een kleine 
geschiedenis van bedrijfskunde in een te snel veranderende wereld
ISBN 978-94-6153-717-1 • € 18,95
Velthoven, Paul van • Raymond Aron. Het verantwoorde 
engagement
ISBN 978-90-5911-492-0 • € 24,95
Velthoven, Paul van • Franstaligen tegen Vlamingen. Hoe 



Belgie als staat mislukte
ISBN 978-94-6153-170-4 • € 18,95
Veltmeijer, Hans • Echo’s uit Rio de Janeiro. Onder familie, 
bandieten, gelovigen en voetballers
ISBN 978-94-6153-576-4 • € 18,95
Verbruggen, rené • Verminnen
ISBN 978-90-5911-761-7 • € 19,95
Verhave, Josien • In de ban van de Vos
ISBN 978-94-6153-285-5 • € 17,95 
Verhey, Anton • Van Babylon tot Bagdad. De infanterist door 
de Eeuwen heen 
ISBN 978-90-5911-742-6 • € 24,95
Verhey, Anton • Taferelen uit de geschiedenis
ISBN 978-90-5911-865-2 • € 27,95 
Verhoef, C.E.H.J. • De slag om de Ginkelse heide
ISBN 978-94-6153-166-7 • € 18,95
Verhoef, C.E.H.J. • Nieuwpoort 1600 
ISBN 978-90-75323-863 • € 19,95
Verhoef, Carel • Inperking vrijheid van onderwijs. De 
maatschappelijke noodzaak tot herziening van artikel 23 van 
de grondwet
ISBN 978-94-6153-595-5 • € 18,95
Verhoeven, H.C.M. • Darwins derde dag
ISBN 978-90-5911-757-0 • € 14,95
Verkerke, Adrian • Cape Town
ISBN 978- 94-6153-075-2 • € 18,95
Verkijk, Dick • Die slappe Nederlanders. Of viel het toch wel 
mee in 1940-1945?
ISBN 978-90-5911-030-4 • € 12,45
Verkijk, Dick • Van pantservuist tot pantservest
ISBN 90-75323-20-4 • € 24,95
Verkijk, Dick • De Sinterklaas razzia van 1944
ISBN 978-90-5911-279-7 • € 22,95
Verkijk, Dick • Harry Mulisch. Fel anti-nazi. Maar sinds 
wanneer?
ISBN 978-90-5911-263-6 • € 9,95
Verkijk, Dick • Bertje was zo’n lief jongetje. De tragische 
ondergang van de familie Sanders
ISBN 978-90-5911-5705 • € 17,95
Vermaat, Emerson • Adolf Eichmann. Technocraat van de 
holocaust
ISBN 978-94-6153-179-7• € 24,95
Vermaat, Emerson • Anton Mussert en zijn conflict met de SS
ISBN 978-94-6153-021-9 • € 24,95
Vermaat, Emerson • ‘Het is allemaal de schuld van Joden en 
Amerikanen’
ISBN 978-90-5911-406-7 • € 14,95
Vermaat, Emerson • Misdaad, migratie en cultuur
ISBN 978-90-5911-150-9 • € 24,95
Vermaat, Emerson • De dodelijke planning van Al Qaida
ISBN 978-90-5911-231-5 • € 22,95
Vermaat, Emerson • De Hofstad-groep. Portret van een 
radicaal islamitisch netwerk
ISBN 978-90-5911-292-6 • € 13,95
Vermaat, Emerson • Nederlandse Jihad 
ISBN 978-90-5911-104-2 • € 22,95
Vermaat, Emerson • De Evangelische Omroep. 
Ontstaans-geschiedenis
ISBN 978-90-5911-547-7 • € 15,95
Vermaat, Emerson • Het Ribbentrop-Molotov pact
ISBN 978-90-5911-805-8 • € 19,95 
Vermaat, Emerson • Nazi’s, communisten en islamisten. 
Opmerkelijke allianties tussen extremisten
ISBN 978-90-5911-721-1 • € 19,95
Vermaat, Emerson • Heinrich Himmler. En de cultus van 
de dood
ISBN 978-90-5911-951-2 • € 22,95
Vermaat, Emerson • Auschwitz. Eindstation van de dood
ISBN 978-94-6153-271-8 • € 24,95
Vermaat, Emerson • Moordenaars achter het front. De 
Einsatzgruppen van de SS
ISBN 978-94-6153-451-4 • € 24,95
Vermaat, Emerson • De haat mag niet overslaan naar onze 
straten. De terreurdreiging door Islamitische Staat
ISBN 978-94-6153-677-8 • € 19,95
Vermeer, robert • Honderd tinten rood. Genetisch seksuele 
aantrekking
ISBN 978-94-6153-545-0 • € 16,95
Vermeer, robert • Anna, een unieke lovestory
ISBN 978-94-6153-793-5 • € 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
Vermeire, Guido • Legendarisch-mysterieus en religieus 
België
ISBN 978-94-6153-328-9 • € 19,95 
Verminck, Marc / Johan Van Looveren • Generositeit 
ISBN 978-90-5718-279-2 • € 26,95
Verrier, Nancy • Afgestaan
ISBN 978-90-5911-544-6 • € 18,95
Verschoren, Alain / Verhaert, Inga / Loght, Bruno De • 
Cookbook
ISBN 978-90-5718-403-1 • € 22,50
Verstraete, Pieter Jan • ‘Trouw en Dietsch’. Vlaamse leiders 
en hun collaboratie
ISBN 978-90-5911-133-2 • € 19,95
Verstraete, Pieter Jan • Joris van Severen

ISBN 978-90-5911-893-5 • € 16,95
Verstraete, Pieter Jan • Le beau Léon / Léon Degrelle
ISBN 978-90-5911802-7 • € 18,95
Verstraete, Pier Jan • Vlamingen aan de Narva. Kampfgruppe 
D'Haese zomer 1944
ISBN 978-94-6153-664-8 • € 19,95
Verstraete, Pieter Jan • Jugendbataillon Langemarck. 
Godendeemstering aan de Oder april 1945
ISBN 978-94-6153-665-5 • € 19,95
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
Veth, Heiltje • Bonjour madame! 
Liefdes ontstaan, conventies verschuiven
ISBN 978-94-6153-800-0 • € 17,95
Videler, Sander • De weg naar je ware zelf. Het pad van de 
gnosis
ISBN 978-94-6153-158-2 • € 18,95
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
Vliegher, Jozef de • De chronologie. Van de oerknal tot heden
ISBN 978-94-6153-652-5 • € 18,95
Vloed, Kees van der • Clara Schumann-Wieck. De pijn van 
het gemis
ISBN 978-94-6153-177-3 • € 18,95
Vogel, Marianne • Gedeelde stad, geheelde stad. Berlijnse 
thriller
ISBN 978-94-6153-249-7 • € 17,95
Vogel, Marianne • In de schaduw van Marlene Dietrich. 
Berlijnse thriller
ISBN 978-94-6153-591-7 • € 17,95
Voorspoels, Sigrid • Een waarde(n)vol geschenk. My Best 
Practice
ISBN 978-94-6153-597-9 • € 22,95
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, 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
Vries, tity de • Een onwrikbaar geloof in zijn gelijk. Sal Tas 
(1905-1976): journalist van de wereld
ISBN 978-94-6153-679-2 • € 27,95
Vrolijk, Suzanne • Geschenk voor Daniel
ISBN 978-94-6153-804-8 • € 17,95
Vugs, reinold • Influenza
ISBN 978-90-75323-726 • € 16,95
Vugs, reinold • In veel huizen wordt gerouwd. De Spaanse 
griep in Nederland
ISBN 978-90-5911-081-6 • € 15,50
Vugs, reinold • Operatie ‘Sneeuwvlok’
ISBN 978-90-5911-270-4 • € 14,95
Vugt, Arno van • Monogamie is voor mietjes 
ISBN 978-90-5911-755-6 • € 12,95
Waar, Marc van • Zijn gelovigen moordenaars?
ISBN 978-94-6153-078-3 • € 18,95
Waard, F. de • Over tweelingen gesproken
ISBN 978-90-75323-849 • € 19,95
Walburgh Schmidt, Haks • Het dertiende peloton
ISBN 978-90-5911-340-4 • € 24,95
Walenkamp, Hans • Wat heet geslaagd. Adopties zoals ze 
bedoeld zijn
ISBN 978-90-5911-997-0 • € 18,95
Walenkamp, Hans • Tussen twee werelden. Hoe 
geadopteerden hun afkomst kleur geven
ISBN 978-94-6153-347-0 • € 18,95 
Wapperom, Hugo • De spinvlieg
ISBN 978-90-5911-676-4 • € 24,95
Wauters, Karel • Hendrik Conscience. Van geboorte tot 

Leeuw 1812-1838
ISBN 978-90-5718-146-7 • € 25,00
Wauters, Marcel • Wie de letters breekt. Poëzie en proza van 
Marcel Wauters (1950-1969)
ISBN 978-90-5718-366-9 • € 25,00
Weber, E.P. • Gedenkboek van het Oranjehotel. Onze 
gevallen verzetshelden, celmuren spreken gevangenen getuigen
ISBN 978-94-6153-612-9 • € 21,95
Weeren, Jan van • Richthofen. Heldenmoed en Herenliefde
ISBN 978-94-6153-253-4 • € 18,95 
Weeren, Jan van • Stuk terug
ISBN 978-94-6153-043-1 • € 14,95
Wehr, Gerhard • Kabbala
ISBN 978-90-5911-241-4 • € 14,95
Weider, Ben • Napoleon. Een andere geschiedenis
ISBN 978-94-6153-097-4 • € 20,00
Weissensteiner, Friedrich • Beroemde zelfmoorden
ISBN 978-90-5911-306-3 • € 27,95
Weitgraven, Elise van de • Gloepend benauwd
ISBN 978-94-6153-118-6 • € 18,95
Weitgraven, Elise van de • Anna een engeltjesmaakster
ISBN 978-94-6153-778-2 • € 17,95
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
Wellinghoff, Karel • Mijn God, dit is het doel! Een 
inzichtelijk overzicht van de spiritualiteit in Nederland
ISBN 978-94-6153-634-1 • € 18,95
Wellinghoff, Karel • Jullie moeten het zelf doen! 
Meer overzicht van de spiritualiteit in Nederland
ISBN 978-94-6153-816-1 • € 18,95
Weltevreden, Henk • Levensvlagen. Radio columns
ISBN 978-90-75323-139 • € 6,95
Weltevreden, Henk • Het balkon
ISBN 978-94-6153-784-3 • € 16,95
Wentholt, Hans • Agnese
ISBN 978-94-6153-`145-2 • € 19,95
Wentholt, Hans • Vrouwenman
ISBN 978-94-6153-482-8 • € 22,95
Wentholt, Hans • Hobo d'amor
ISBN 978-94-6153-838-3 • € 19,95
Werf, Henk van der • Totalitaire ontsporing. Een analyse van 
de beschaving in de waancultuur van het Derde Rijk
ISBN 978-94-6153-563-4 • € 22,95
Werf, Henk van der • De Goddelijke Dimensie. De godsidee 
van Seneca, de christenen en “ietsisten”
ISBN 978-94-6153-811-6 • € 19,95
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 H.W. • Voeding, gedrag en Bijbelse 
heelheid. Weg uit de gedrags- en relatieproblemen van deze tijd 
ISBN 978-94-6153-267-1 • € 19,95
Werkman, Sietse H.W. • De autisme- epidemie en Bijbelse 
heelheid. oorzaken, behandelingen en begeleiding 
ISBN 978-94-6153-399-9 • € 19,95 
Werkman, Sietse H.W. • De scheidings- epidemie en 
Bijbelse heelheid. over huwelijken in verstand en in boosheid
ISBN 978-94-6153-402-6 • € 19,95
Werkman, Sietse H.W. • Hooggevoelig en begaafd, ADHD 
en Bijbelse heelheid. Over-leven tegen de stroom in
ISBN 978-94-6153-704-1 • € 19,95
Wessels, Marije en Merel • Met begerig oog
ISBN 978-90-5911-355-8 • € 12,95
West, Felix • In de Brandhaarden van het Front. De Waffen-
SS, opbouw, strijd en ondergang
ISBN 978-94-6153-675-4 • € 12,50
Westgeest, Paul • Het Groot Teringboek
ISBN 978-90-5911-520-0 • € 14,95
Widemann, reinold • Geld zit in je hoofd. Over Symbolen 
van Waarde
ISBN 978-94-6153-718-8 • € 19,95
Wiegerinck, Stijn • Het commando Pieters. Hollandse SS-ers 
in Brummen en Loosdrecht april-mei 1945
ISBN 978-94-6153-425-5 • € 24,95
Wielaert, Jeroen • Pijn en glorie van de polder. Hollandse 
wieler-legenden
ISBN 978-90-5911-043-4 • € 16,95
Wielaert, Jeroen • Bar-Tabac-Le Sport 
ISBN 978-90-5911-142-4 • € 16,95
Wiele, Door van der • De schaduw van Duvan. 
Adoptieouders A&M de Laat vertellen hun verhaal
ISBN 978-94-6153-714-0 • € 18,95
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
Winkelaar, Piet • Kijken en zien. Over grenservaringen, een 
vergeten erfenis en het ontdekken van de wereld
ISBN 978-94-6153-754-6 • € 18,95
Wissema, Hans • Siberische Lessen over Leven, Liefde en 
Dood 
ISBN 978-94-6153-330-2 • € 18,95 
Witte, Arjan • Oswald Spengler
ISBN 978-90-5911-667-2 • € 17,95
Woelderink, J.G. • De rechtvaardiging uit het Geloof alleen
ISBN 978-94-6153-580-1 • € 18,95
Wolfs, renée • Wereldkind. Praten met je adoptiekind 
ISBN 978-94-6153-056-1 • € 23,50
Wolfs, renée • De Cirkel van Verbinding. Verliesverwerking 
bij adoptie en pleegzorg
ISBN 978-94-6153-294-7 • € 19,95
Wolters-Van trigt, Inge / Visser, tom • Duizend dagen 
Indië
ISBN 978-90-5911-513-2 • € 24,95
Xenzova, Joanna • Het Driedaagse Mysterie
ISBN 978-94-6153-685-3 • € 17,95
Ypma, tjipke • Verloren Kinderen
ISBN 978-94-6153-755-3 • € 18,95
Zaal, Wim • De Buitenbeentjes
ISBN 978-90-75323-047 • € 16,95
Zaal, Wim • De vuist van de paus
ISBN 978-90-75323-078 • € 16,95
Zaal, Wim • Gods Onkruid. Nederlandse sekten en messiassen
ISBN 978-90-5911-198-1 • € 14,95
Zaal, Wim • Een tik van Italië
ISBN 978-90-75323-429 • € 14,95
Zaal, Wim • Jan Toorop. Zijn leven, zijn werk, zijn tijd
ISBN 978-90-5911-155-4 • € 19,95
Zaal, Wim • Zestig jaar in de beschaving
ISBN 978-90-5911-085-4 • € 16,95
Zaal, Wim • Rome een religieuze gids 
ISBN 978-90-5911-358-9 • € 18,95
Zaal, Wim • Moord in het Vaticaan. De mooiste verhalen 
over Rome
ISBN 978-90-5911-282-7 • € 16,95
Zaal, Wim • De Corsicaanse monsters. Napoleon Bonaparte 
en zijn familie
ISBN 978-94-6153-194-0 • € 19,95
Zaal, Wim • God en Zoon
ISBN 978-90-5911-425-8 • € 16,95
Zaal, Wim • Kaspar Hauser
ISBN 978-90-5911-634-4 • € 14,95
Zaal, Wim • Valsheid in geschriften. Literaire vervalsingen en 
mystificaties 
ISBN 978-90-5911-763-1 • € 19,95
Zaal, Wim • Edith Piaf
ISBN 978-94-6153-272-5 • € 16,95
Zaal, Wim • Heilige vaders. Het verhaal van de pausen
ISBN 978-94-6153-806-2 • € 18,95
Zandvliet, Diny • De dame met de paarse hoed. 
Verhalenbundel
ISBN 978-90-5911-915-4 • € 16,95
Zandvliet, Diny • Grauwsluiers en Lichtheid
ISBN 978-94-6153-698-3 • € 17,95
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
Zanetti, Sandro / Jong, Martien J.G. de • Herhaalde 
Geheimen. Een spionne verliefd
ISBN 978-94-6153-646-4 • € 18,95
Zanten, B.o. van • De Sterrengebergte expeditie naar 
Nederlands Nieuw-Guinea in 1959
ISBN 978-94-6153-379-1 • € 22,95 
Zdral, Wolfgang • De Hitlers. De onbekende familie van de 
Führer
ISBN 978-90-5911-432-6 • € 19,95
Zee, Nanda van der • Sprookjes voor kinderen van alle tijden
ISBN 978-94-6153-117-9 • € 14,95
Zee, Nanda van der • De herfst van een voyeur
ISBN 978-90-5911-014-4 • € 9,95
Zee, Nanda van der • De kamergenoot van Anne Frank
ISBN 978-90-5911-025-0 • € 12,45
Zee, Nanda van der • Jacques Presser. Het gelijk van de twijfel
ISBN 978-90-5911-055-7 • € 24,95
Zee, Nanda van der • De Trein
ISBN 978-90-5911-347-3 • € 12,95
Zee, Nanda van der • Weg met de huisarts?
ISBN 978-90-5911-047-2 • € 12,45
Zee, Nanda van der • Westerbork
ISBN 978-90-5911-225-4 • € 14,95
Zee, Nanda van der • Het begrijpen
ISBN 978-90-5911-494-4 • € 11,95
Zee, Nanda van der • Om erger te voorkomen. De 
voorbereiding en uitvoering van de vernietiging van het 
Nederlandse jodendom tijdens de Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-465-4 • € 22,95
Zee, Nanda van der, Prof. Dr. Bob Smalhout • Gesprekken 
in de middag

ISBN 978-90-5911-730-3 • € 16,95
Zee, Nanda van der • De onvergetelijke avonturen van 
Rozepoos en Nannepan
ISBN 978-94-6153-713-3 • € 9,95
Zeeuw, Quinten de • Allemaal fillers
ISBN 978-94-6153-443-9 • € 18,95
Zena, Alexander • De mens, het complot van een duo-
energie
ISBN 978-90-5911-849-2 • € 24,95
Zonneveld, Willem • Defileren, Ontrijden
ISBN 978-90-5911-924-6 • € 19,95
Zuyderwijk, C • Urn vol kinderdromen
ISBN 978-94-6153-411-8 • € 17,95
Zwaan, Karin • De magie van het Tibetaans Boeddhisme 
ISBN 978-94-6153-355-5 • € 18,95 
Zwart, P.J. • Het kwaad straft zichzelf 
ISBN 978-90-5911-803-4 • € 15,95

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

ENGELSE EDItIES
Bakker, Geeri • The Adoption handbook
ISBN 978-90-5911-315-2 • € 19,95
Blom, robert Jan • What Chiropractic can do for you. 
Natural and safe treatment of back, shoulders, headache, 
migraine and many other symptoms
ISBN 978-94-6153-821-5 • € 19,95
Botman, James • Nazis to the bone. The Sassen brothers and 
their anti-Bolshevik crusade in Latin America
ISBN 978-94-6153-823-9 • € 19,95
Brongers, E.H. Lieutenant-colonel • The Battle for The 
Hague 1940.
ISBN 978-90-5911-307-7 • € 24,95
Carotta, Francesco • Jesus was Caesar
ISBN 978-90-5911-396-1 • € 32,-
Doorn, P.A. van • How to save our World. The ultimate 
spiritual society 
ISBN 978-90-5911-870-6 • € 18,95
Dries, Mark van den • Holland drope zone. The crash of an 
American bomber in a Dutch polder
ISBN 978-94-6153-606-8 • € 19,95
Fokkens, Martine & Louise • Meet the Fokkens. At the 
Redlight District
ISBN 978-94-6153-701-0 • € 14,95
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
Koene, Bert • The world of our grandchildren
ISBN 978-94-6153-744-7 • € 18,95
Kursietis, Andries J. • The Wehrmacht at War 1939-1945. 
The Units and Commanders of the German Ground Forces 
during World War II
ISBN 978-90-75323-382 • € 27,95
Kursietis, Andris J • A Lifetime for Hungary. Lieutenant-Field 
Marchal of the Royal Hungarian Army
ISBN 978-94-6153-551-1 • € 19,95
Kursietis, Andries J. • The Imperial Japanese Navy. (Nihon 
Kaigun) 1900 - 1945
ISBN 978-94-6153-604-4 • € 29,95
Kursietis, Andries J. • The fallen Generals. The destruction of 
the German Officer Corps in World War II and its aftermath
ISBN 978-94-6153-605-1 • € 29,95
Liefrink, Aloka • Abandoned. Adopted and left behind again
ISBN 978-94-6153-343-2 • € 17,95 
Linden, Henk van der • The Live Bait Squadron. Three 
massgraves off the Dutch coast, 22 september 1914
ISBN 978-94-6153-260-2 • € 18,95
Luijten, Dr. Jan • Canada and Noord-Brabant. An Eternal 
Bond
ISBN 978-90-5911-071-7 • € 14,95
Marácz, Dr. L.K. • Hungarian Revival. Political Reflection on 
Central Europe
ISBN 978-90-75323-115 • € 22,95
Pierik, Perry • Hungary 1944-1945. The Forgotten Tragedy
ISBN 978-90-75323-108 • € 22,95
Pierik, Perry • From Leningrad to Berlin. Dutch volunteers in 
the service of the German Waffen-SS 1941-1945 (2de druk)
ISBN 978-90-5911-004-5 • € 27,95
Pierik, Perry • Tannenberg. Erich Ludendorff and the Defence 
of the Eastern German Border in 1914
ISBN 978-90-5911-106-6 • € 12,50
Pierik, Perry • The Crimea. Assault - Siege - Conquest - 
Occupation and Murder 1941 - 1942
ISBN 978-94-6153-640-2 • € 14,95
Pierik, Perry • The Unknown Reich. Less Known Facts of the 
Eastern Front
ISBN 978-94-6153-643-3 • € 14,95
Pierik, Perry • Geopolitics of the Third Reich
ISBN 978-94-6153-849-9 • € 29,95
Poortman, IJ Editor • The increasing Role of Nutrition and 
Genomics in the Prevention and Management of Disease
ISBN 978-90-5911-407-4 • € 17,50
rameijer, Jaap • Jamie on his cloud

ISBN 978-94-6153-204-6 • € 12,95
rijnders, Alida C. • Susanna Shakespeare. Shakespeare's 
daughter and doctor John Hall
ISBN 978-94-6153-607-5 • € 19,95
rozendaal, Simon • It’s My Life. A new revolution: Patient 
Power
ISBN 978-90-5911-538-5 • € 16,-
ruitenberg, Liesbeth (red.) • The Great War and the small 
village of Doorn. Huis Doorn - Place of remembrance
ISBN 978-94-6153-619-8 • € 12,50
Somerwil-Ayrton, Katie • The train that disappeared into 
history. The Berlin-to-Bagdad Railway and how it led to the 
Great War
ISBN 978-90-5911-573-6 • € 24,95
Stam, Arthur • The Diplomacy of the New Order. The Foreign 
Policy of Japan, Germany and Italy: 1931-1945
ISBN 978-90-5911-436-4 • € 12,50
Steenis, Dago • Dear Contemporaries, Letters to set you 
thinking
ISBN 978-94-6153-400-2 • € 17,95
Vaessen, Henk • Silent Final
ISBN 978-90-5911-839-3 • € 19,95
Veen, Koert ter • The Templars
ISBN 978-90-5911-374-9 • € 19,95
Verhoef, C.E.H.J. • The Battle for Ginkel Heath near Ede. 
17 and 18 September 1944
ISBN 978-90-5911-386-2 • € 14,95
Vermeer, robert • Hundred shades of red. Genetic sexual 
attraction
ISBN 978-94-6153-608-2 • € 16,95
Vermeer, robert • Anna. A unique love story
ISBN 978-94-6153-842-0 • € 18,95
Walburgh, Schmid, Haks • No return flight
ISBN 978-90-5911-881-2 • € 24,95
Winkelaar, Piet • Observation & Perception. 
Experiences beyond bounderies, discovering the world and it’s 
forgotten inheritance
ISBN 978-94-6153-822-2 • € 19,95
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
Hertog, Peter den • Die Geschichte eines Widerstandskämpfers. 
Das Schicksal eines jüdischen Mädchens im Zweiten Weltkrieg in 
den Niederlanden
ISBN 978-94-6153-727-0 • € 18,95
Leeuwe, Prof. dr. Hans de • Theater is Grenzenlos 
ISBN 978-90-5911-202-5 • € 29,95
ruitenberg, Liesbeth (red.) • Der Große Krieg und das kleine 
Doorn. Huis Doorn - Ort der Erinnerung
ISBN 978-94-6153-618-1 • € 12,50
Stempel, Joachim • Wir müssen ran, wir greifen an!
ISBN 978-94-6153-493-4 • € 19,95

GrootLEttErBoEKEN
Beemster, Ben • De moeder van het Parelhoen
ISBN 978-94-6153-719-5 • € 39,95
Berg, Jaap van den • Eindeloos Italië
ISBN 978-94-6153-547-4 • € 22,95
Berg, Jacqueline van de • Vermist, waarschijnlijk dood
ISBN 978-94-6153-844-4 • € 29,95
Boudier-Bakker, Ina  • De klop op de deur. Boek 1 en boek 2
ISBN 978-94-6153-725-6 • € 59,95
Bloy, Léon  • De ziel van Napoleon
ISBN 978-94-6153-721-8 • € 24,95
Chateaubriand  • De melancholie van het graf
ISBN 978-94-6153-722-5 • € 22,95
Clemen, Sam van  • Harry S. Truman. President van Amerika 
in bewogen tijden
ISBN 978-94-6153-621-1 • € 29,95
Doorn, Marga van • Ik heb u liever lief. Een moeder, dochter 
en Alzheimer
ISBN 978-94-6153-601-3 • € 22,95
Defares, James • Superjacht.
ISBN 978-94-6153-736-2 • € 34,95
Fontijn, Linda • Bezoedeld
ISBN 978-94-6153-536-8 • € 24,95
Francois, Leon • Q-sleutel. De ontdekking van de mysterieuze 
bron Q, de historische basis van de bijbelse evangeliën en het 
Christendom
ISBN 978-94-6153-525-2 • € 24,95
Franssen, Yvonne • Talio
ISBN 978-94-6153-509-2 • € 24,95
Franssen, Yvonne • De Genius
ISBN 978-94-6153-508-5 • € 24,95
Franzen, Geurt • Duiveldans
ISBN 978-94-6153-629-7 • € 34,95
Glaeser, Ernst • Jaargang 1902. jeugd tussen traditie en 
revolutie
ISBN 978-94-6153-535-1 • € 24,95
Gortworst, Johan • Zilver in bruikleen. Dilemma’s van een 
verpleegster in oorlogstijd
ISBN 978-94-6153-505-4 • € 24,95
Hertog, Peter den • De Baron. de geschiedenis van een 



verzetsstrijder
ISBN 978-94-6153-726-3 • € 21,95
Hommes, Marlène • Cirkels in het zand
ISBN 978-94-6153-631-0 • € 21,95
Kikkert, J.G. • De drie Oranje koningen. Willem I, Willem II 
en Willem III
ISBN 978-94-6153-723-2 • € 29,95
Koene, Bert • De wereld van onze kleinkinderen
ISBN 978-94-6153-600-6 • € 24,95
Kunz, trudy • Kroniek van een bange liefde
ISBN 978-94-6153-500-9 • € 24,95
Lemm, robert • Eén Rembrandt voor vijfentwintig levens. 
Het overlevingsverhaal van David Cohen
ISBN 978-94-6153-540-5 • € 22,95
Leuw, Bertje • Kleine Maurits. Een oorlogsverhaal in gebaren
ISBN 978-94-6153-826-0 • € 22,95
Mann, Thomas • Schopenhauer en Nietzsche
ISBN 978-94-6153-626-6 • € 22,95
Marres, rené • Frederik Weinreb. Verzetsman en groot 
schrijver
ISBN 978-94-6153-524-5 • € 22,95
Marres, rené • De verdediging van het vrije woord. De 
kwestie Wilders en de demonisering van een debat
ISBN 978-94-6153-630-3 • € 22,95
Marres, rené • Vermoord en Verbannen. De aanvallen 
op Pim Fortuyn en Ayaan Hirsi Ali en hun verdediging van 
westerse waarden
ISBN 978-94-6153-644-0 • € 24,95
Meinsma, Jaap • Konvooi naar Moermansk. Een kwestie van 
overleven
ISBN 978-94-6153-506-1 • € 24,95
Nieuwenhuizen, Bert van • Weiger het werk niet. Wim Eijk, 
aartsbisschop van Utrecht
ISBN 978-94-6153-557-3 • € 22,95
reen, Jan van • Eva Maria gravin uit Thorn
ISBN 978-94-6153-724-9 • € 27,95
rooij, rené van • De benoeming. Een Boardroom roman
ISBN 978-94-6153-627-3 • € 24,95 
rooij, rené van • De Handshake. Een Bedroom roman
ISBN 978-94-6153-738-6 • € 29,95 
ruyter, Nora de • Verborgen gezichten
ISBN 978-94-6153-633-4 • € 29,95
Schaik, Lot van • Het Europese Hert
ISBN 978-94-6153-541-2 • € 22,95
Slim, Hans • Typisch Gooisch
ISBN 978-94-6153-735-5 • € 34,95
Starreveld, Jacob • De olieramp 
ISBN 978-94-6153-720-1 • € 24,95 
Starreveld, Jacob • Een loos vissertje. En 50 andere verhalen 
van de waterkant
ISBN 978-94-6153-824-6 • € 29,95 
Strobbe, Guido • Ultio 
ISBN 978-94-6153-623-5 • € 29,95 
Strobbe, Guido • Odium 
ISBN 978-94-6153-622-8 • € 24,95 
Strobbe, Guido • Deceptio 
ISBN 978-94-6153-632-7 • € 24,95 
Vaessen, Henk • De zevende golf
ISBN 978-94-6153-759-1 • € 39,95 
Vermeer, robert • Honderd tinten rood. Genetisch seksuele 
aantrekking
ISBN 978-94-6153-602-0 • € 22,95 
Vermeer, robert • Anna. Een unieke love story
ISBN 978-94-6153-843-7 • € 29,95 
Zaal, Wim • Edith Piaf
ISBN 978-94-6153-523-8 • € 22,95
Zaal, Wim • Corsicaanse monsters Napoleon Bonaparte en 
zijn famillie
ISBN 978-94-6153-546-7 • € 24,95
Zee, Nanda van der • Om erger te voorkomen
ISBN 978-94-6153-825-3 • € 34,95

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
Elzen, Arthur van den • Koningsdrama in Mexico
ISBN 978-94-6153-728-7 • € 9,95
Franssen, Yvonne • Genius
ISBN 978-94-6153-494-1 • € 4,95
Franssen, Yvonne • Talio
ISBN 978-94-6153-497-2 • € 4,95
Krijbolder, Wouter • Een Parijse oktoberdag
ISBN 978-94-6153-495-8 • € 4,95
rameijer, Jaap • De Orb evolutie
ISBN 978-94-6153-611-2 • € 4,95
roest, Maarten • Woordvoerder
ISBN 978-94-6153-610-5 • € 4,95
Strobbe, Guido • Odium 
ISBN 978-94-6153-498-9 • € 4,95
Strobbe, Guido • Deceptio

ISBN 978-94-6153-609-9 • € 4,95
Strobbe, Guido • Ultio
ISBN 978-94-6153-499-6 • € 4,95
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