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Beste lezers en vrienden van Aspekt,
 
Slauerhoff reisde de literatuur letterlijk achterna. Doen wij 
lezers dat niet eigenlijk allemaal, al is het vaak in een boek?

Voor u de nieuwe voorjaarscatalogus van uitgeverij 
Aspekt. Fictie en non-fictie zijn weer rijkellijk voor han-
den. Ook zijn er weer veel interessante titels van onze 
Vlaamse partners opgenomen en stonden we met één 
van de grootste Nederlandse stands op de Boekenbeurs 
in Antwerpen. Actualiteit, verdieping, spanning en ver-
maak volgen elkaar op. Ook bouwt Aspekt verder aan 
de theologische lijn, waar veel media aandacht voor 
is. Kortom een rijke aanbieding, van boeken die er toe 
doen.
 
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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De opstand van Guadalajara
Met een nawoord van Cees Nooteboom
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isbn 9789461536501 

nur 300

13 x 21 cm 

ca. 212 pagina’s 

Paperback 

april 2015

prijs € 17,95

literair / fictie

‘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.

De opstand van Guadalajara
Met een nawoord van Cees Nooteboom

J. Slauerhoff
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Geschiedenis

isbn 9789461536419

nur 720 

13 x 21 cm

208 pagina’s 

Paperback 

verschenen

prijs € 18,95

In april 1988 stond het Vaticaan een staal af van de Lijkwade van Turijn voor een wetenschap-
pelijke ouderdomsbepaling van het vermeende graflinnen van Jezus Christus. De laboratoria van 
Oxford, Zurich en Tucson dateerden de miraculeuze afdruk van Jezus’ verrijzenislichaam tussen 
de jaren 1260 en 1390 ná Christus... 

Aangenomen dat het Turijnse doek toen werd geweven, zijn hiermee dan al de vragen van vóór 
de koolstofdatering beantwoord? Verre van, zo blijkt uit de talloze publicaties die er sindsdien 
in vakbladen en in de populaire pers zijn verschenen. 

Dit boek biedt een nieuwe kijk op de herkomst van het omstreden textiel. Gelovers herkennen in 
het opzienbarende beeld meteen het ‘stempel’ van de Galilese mirakelwerker, maar ontkende 
Jezus al niet het unieke karakter van zijn wonderen? Immers, ‘Wie geloof oefent in mij zal ook 
zelf de werken doen die ik doe.’ (Joh. 14:12)

De Turijnse Wade is ‘gefabriceerd’ in de 13de of 14de eeuw. Niet door een handige zwende-
laar, maar door iemand die toen ‘oren had om te horen’ (Mk. 4:23)… 

Ludo Noens

Subliem licht op de 
lijkwade van turijn
Ware herkomst van een omstreden 
middeleeuwse relikwie aspekt

Subliem licht op de lijkwade van Turijn
Ware herkomst van een omstreden middeleeuwse relikwie

Ludo Noens
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Geschiedenis

Paul Schulten

Het was maar een grapje   
De Humor van de Grieken en de Romeinen

aspekt

isbn 9789461536518

nur 680 

13 x 21 cm 

ca. 248 pagina’s 

Paperback 

maart 2015

prijs € 18,95

Wie of wat waren favoriete mikpunten voor spot in de Oudheid en waarom? In dit boek worden 
niet alleen deze vragen beantwoord, maar ook nog een aantal belangrijke andere. Wat waren 
de functies van humor en hoe valt te verklaren dat men zeer terughoudend was in het gebruik 
ervan, althans in theorie? Welke humor werd passend gevonden en welke niet? Dacht men dat 
vrolijkheid en lachen om grappen een positieve invloed op de gezondheid hadden? Aan de 
hand van klassieke bronnen zoals komedies, anekdotes, satiren en humoristische graffiti worden 
in verschillende hoofdstukken de komische uitingen van de Grieken en de Romeinen beschreven 
en hun eigen commentaar daarop. Humor is een heel bijzondere manier om een waarheid te 
vertellen en daarmee te amuseren. Dat kan sociaal succes opleveren, maar ook ontstemming 
veroorzaken en soms zelfs bittere vijandschap. Het geeft in ieder geval goed zicht op sommige 
essentiële kenmerken van de klassieke beschaving.

Het was maar een grapje
De Humor van de Grieken en de Romeinen

Paul Schulten
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Geschiedenis

Jozef de Vliegher

De Chronologie
aspekt

van de oerknal tot heden 

Dit boek is ingedeeld in miljarden, miljoenen jaren en jaren geleden, en vóór en vanaf onze 
jaartelling. Slechts in een beperkt aantal gevallen moeten we het doen met slechts één datering, 
maar meestal kunnen we ons baseren op twee of meer tijdsaanduidingen. Dateringen, vooral 
voor de vroegste tijden, zijn meestal slechts globale tijdsaanduidingen. Aangezien er verschil-
lende methoden gebruikt  worden om de tijd te meten, lopen deze metingen weleens uiteen. In 
dit boek neemt de auteur ons mee naar de fascinerende wereld van datering, feiten, feitjes en 
discussies. Een prachtig naslagwerk voor liefhebbers en fijnproevers.

isbn 9789461536525

nur 680 

13 x 21 cm

ca. 278 pagina’s 

Paperback 

maart 2015 

prijs € 18,95

De Chronologie
van de oerknal tot heden

Jozef de Vliegher
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Geschiedenis

isbn 9789461536532 

nur 680 

15 x 23 cm 

ca. 378 pagina’s 

Paperback 

april 2015

prijs € 24,95

Guus Pikkemaat werd landelijk bekend om zijn alom geprezen biografie van Eleonore van 
Aquitanië. Daarna publiceerde hij ook nog een goed ontvangen biografie over Jeanne d ‘Arc 
en ander historisch werk, dat zich kenmerkt door een schat aan informatie en een uitstekende 
leesbaarheid. Nu buigt Pikkemaat zich over de Bataafse tijd en schetst hij deze bijzondere 
periode uit de vaderlandse geschiedenis op zijn bekende, prettige wijze. Aan de hand van de 
voorvallen in Nijmegen indertijd wordt deze bijzonder periode, eerder onderdeel van Pikke-
maats proefschrift,  in beeld gebracht.

Guus Pikkemaat

Bataafse Republiek

aspekt

Het katholiek - protestans dilemma

Bataafse Republiek
Het katholiek-protestants dilemma

Guus Pikkemaat
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Waterloo, 18 juni 1815. De avond valt. De slag is voorbij. De geallieer-
den hebben gewonnen, de strijd is echter nog niet gestreden. Napoleon 
heeft het slagveld weten te ontvluchten; zolang hij op vrije voeten is, 
dreigt er gevaar. Gevaar voor Europa, gevaar voor het kersverse Ko-
ninkrijk der Nederlanden. Dan is er ook nog maarschalk Grouchy, die 
ergens ronddoolt met zijn 30.000 soldaten. Elk moment kan hij de over-
winnaars in de rug aanvallen.
 
Thomas van Maurik, luitenant in het regiment huzaren van het Koninkrijk 
der Nederlanden, is moegestreden.  De strijd brengt hem naar Parijs, 
waar hij ongewild betrokken raakt bij een meedogenloos gevecht om 
de macht. Een complot is gaande, de prins van Oranje – de held van 
Waterloo – wordt ervan verdacht één van de leiders te zijn. Als dit 
waar is, dreigt een scheuring in het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden. 
Maar is de prins werkelijk betrokken? Zal Napoleon het tij nog kunnen 
doen keren?

De welp brult is de tweede roman van Rob Regter. Eerder verscheen bij 
Aspekt De Adelaar en de Leeuw.

‘Ik sterf voortijdig, vermoord door een huurmoordenaar in opdracht van 
de Engelse oligarchie.’

Deze profetische woorden sprak Napoleon in 1821 in zijn nadagen. 
Als geen ander weet auteur Paul Dentz de sfeer van het meeslepende 
leven van de keizer te treffen, zoals hij dat ook al eerder deed in Na-
poleon Bonaparte in Egypte. In de loop van bijna twee eeuwen hebben 
onnoemelijk veel schrijvers geprobeerd een beeld van hem te vormen en 
steeds weer blijkt dat facetten van Bonaparte onderbelicht blijven, dat 
negatieve beoordelingen weer gevolgd worden door grote waardering, 
dat sarcastische uitspraken teniet worden gedaan door zijn grandioze 
successen. De geest van Napoleon, zijn ambitie, zijn geloof in de groots-
heid van de ziel, zijn tomeloze energie, zijn veelomvattende interesses, 
zijn macht, de genereusheid, zijn veldheerschap, zijn intuïtie maar ook 
zijn ongeduld, zijn misstappen en zijn opportunisme vormen een fascine-
rend conglomeraat dat generatie na generatie zal blijven boeien. Dentz 
schift, herordent en kiest, opdat wij Nader tot Napoleon komen.

de welp
brult

ASPEKT

Historische 
roman

Rob Regter

isbn 9789461536556 | nur 680 
15 x 23 cm | ca. 230 pagina’s 
Paperback | april 2015 
prijs € 19,95

isbn 9789461536549 | nur 300
13 x 21 cm | ca. 312 pagina’s 

Paperback | april 2015
prijs € 19,95

NapoleonNader   tot 
Paul Dentz

aspekt

Nader tot Napoleon
Paul Dentz

De welp brult
Historische roman

Rob Regter
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Een gans continent ondergedompeld in kruitdampen, kanonnensalvo’s en 
bloed. Dat alles ten bate van de eerzucht en de onstilbare honger naar 
nieuwe veroveringen van slechts een enkele man, Napoleon Bonaparte. 
Zo treedt de keizer van weleer nog vaak naar voren in de populaire 
beeldvorming. Maar was Napoleon eigenlijk wel de oorzaak van de 
‘Napoleontische oorlogen’? Schrijvers Michel Franceschi en Ben Weider 
vinden alvast stellig van niet.

Ze wijzen op de Europese contrarevolutie, waarin de conservatieve 
krachten van Europa zich verenigden om de erfgenaam van de - al ge-
louterde - Franse Revolutie neer te halen en aldus de Revolutie zelf uit te 
wissen. Zodoende konden monarchen, andere lieden met blauw bloed 
en menig geestelijke dromen van een zalige terugkeer naar de goede 
oude tijd, het Ancien Régime.isbn 9789461537294 | nur 680 

13 x 21 cm | ca. 320 pagina’s 
Paperback | april 2015 
prijs € 19,95

Napoleon, martelaar voor de vrede
De oorlogen tegen Napoleon
vertaald door: Tim Van Dyck / Wim Sanders

Michel Franceschi / Ben Weider

Eerder verschenen over Napoleon

isbn: 9789461532442

prijs: € 19,95

isbn: 9789461530974

prijs: € 20,-

isbn: 9789059119437

prijs: € 18,95

isbn: 9789461531940

prijs: € 19,95
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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 30

Essays over de Eerste Wereldoorlog

DE GROTE OORLOG

Geschiedenis

isbn 9789461536563

nur 680 

15 x 23 cm

ca. 278 pagina’s 

Paperback 

januari 2015 

prijs € 24,95

Nederland kende een historische achterstand met betrekking tot de publicatie van boeken over 
de Eerste Wereldoorlog. Het groeiende inzicht dat de geschiedschrijving over de Eerste We-
reldoorlog in directe relatie stond met de in Nederland veel bekendere Tweede Wereldoorlog, 
ook wel aangeduid als de ‘korte twintigste eeuw’, heeft hierin veel verandering gebracht. In 
samenwerking met de Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog kan uitgeverij Aspekt nu met 
trots het 30ste deel in de serie presenteren. Ook hierin wederom bijdragen van eigen auteurs, 
van Nederlandse en Vlaamse bodem. De delen kunnen onafhankelijk van elkaar gelezen wor-
den. De serie zal regelmatig worden uitgebreid.

De Grote Oorlog
Kroniek 1914 - 1918 l 30

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

ASPEKT

KRONIEK 1914-1918 l 26

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

KRONIEK 1914-1918 l28

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 

ASPEKT

KRONIEK 1914-1918 l 29

Essays over de Eerste Wereldoorlog

DE GROTE OORLOG



ASPEKT

KRONIEK 1914-1918

Essays over de Eerste Wereldoorlog

ONDER REDACTIE VAN  HANS ANDRIESSEN, MARTIN ROS 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

ASPEKT

KRONIEK 1914-1918 l 11

Essays over de Eerste Wereldoorlog

ONDER REDACTIE VAN  HANS ANDRIESSEN, MARTIN ROS EN PERRY PIERIK 
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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.

ASPEKT

KRONIEK 1914-1918 l 16
ONDER REDACTIE VAN  HANS ANDRIESSEN, MARTIN ROS EN PERRY PIERIK 

DE GROTE OORLOG

Essays over de Eerste Wereldoorlog

ASPEKT

KRONIEK 1914-1918 l 2
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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.

ASPEKT

KRONIEK 1914-1918 l 7

Essays over de Eerste Wereldoorlog

ONDER REDACTIE VAN  HANS ANDRIESSEN, MARTIN ROS EN PERRY PIERIK 
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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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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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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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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.

In 1914 was het nog heel spannend hoe het met Limburg zou aflopen. 
Zouden de Duitsers erdoorheen trekken of niet? Ze deden het niet, maar 
Limburg met haar uitzonderlijke ligging, ver in België en tegen Duitsland 
aan, bleef een lastige provincie voor neutraal Nederland. Vluchtelingen, 
gedeserteerde militairen, smokkel, spionnen, de Dodendraad. 

In deze bundel wordt een overzicht gegeven van wat er in Limburg pas-
seerde, met vele foto’s.

isbn 9789461536570 | nur 680 
15 x 23 cm | ca. 248 pagina’s 
Paperback | juni 2015 
prijs € 19,95

isbn 9789461535115 | nur 680 
15 x 23 cm | 278 pagina’s 

Paperback | juli 2015
prijs € 19,95

De Eerste Wereldoorlog in het 
Brabantse land

Henk van der Linden / Pauline 
Onderwater / Ton Sas

Limburg en de Eerste Wereldoorlog
Henk van der Linden / Eugéne Rosier
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isbn 9789461534781 | nur 680 
15 x 23 cm | ca. 348 pagina’s 

Paperback | mei 2015
prijs € 19,95

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

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 
raasde, was het een gebied waar honderdduizenden vluchtelingen hun 
toevlucht zochten. Later bleven er voortdurend grensincidenten, met 
smokkelaars, deserteurs, ontsnapte krijgsgevangenen, spionnen, onschul-
dige burgers, met de Dodendraad veelal als scherprechter. Zeeland 
dreigde ook enkele malen zelf slagveld te worden, door de mogelijk-
heid 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 dicht bij was bleek bij 
vergissingsbombardementen 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.

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. 

ZEELAND
en de Eerste
Wereldoorlog

Henk van der Linden / Leo van der Vliet

aspekt

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

Ron Blom / Henk van der Linden
Amsterdam en de Eerste Wereldoorlog
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isbn 9789461536587

nur 680 

12,5 x 19 cm

246 pagina’s 

Paperback 

januari 2015 

prijs € 18,95

Maarschalk Foch behoort tot de beroemdste generaals van de Eerste Wereldoorlog en hoort 
thuis in het rijtje Pétain, Joffre, Haig en Hindenburg. In verschillende functies stond hij in de 
brandhaarden van De Grote Oorlog, 1914-1918. Hij voerde het bevel over diverse legers, en  
in maart 1918 kreeg hij het bevel van de coördinatie van de verschillende Entente legers in de 
eindfase van de oorlog. Dit was het hoogtepunt van een opzienbare militaire carrière, die met 
de heruitgave van dit boek wederom glans krijgt tijdens de herdenkingen van 1914-1918.

Maarschalk Foch aan het woord
Uit het Frans vertaald door Albert Vogel

Charles Bugnet
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isbn 9789461536594 

nur 300 

13 x 21 cm 

ca. 278 pagina’s 

Paperback 
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De Duitse schrijver Hans Carossa is op een enkel werk na bijna vergeten, maar zijn “Rumänisches 
Tagebuch” uit 1924 is nog steeds een van de belangrijkste 300 oorlogsromans met autobiogra-
fische elementen, die tussen 1818 en 1933 in Duitsland zijn verschenen. De roman behandelt 
de tijd van 4 oktober tot 15 december 1916, toen Carossa als bataljonsarts aan de zware 
wintergevechten in Roemenië deelnam. De pers beoordeelde dit werk destijds als een bagatel-
lisering van de oorlog, maar niets is minder waar. Inderdaad geen verheerlijking van de oorlog, 
maar wel een beschrijving van de zinloosheid, de beslommeringen en de offers van de soldaten 
en de burgerbevolking in deze oorlog. Het boek is vele malen herdrukt en vertaald, in 2005 
verscheen er nog een Amerikaanse uitgave, maar een Nederlandse vertaling bleef tot nu toe 
uit. In deze lacune is nu voorzien.

Alfred Krans, die eerder ondermeer Hermann Hesse vertaalde, nam de vertaling voor zijn re-
kening.

Roemeens oorlogsdagboek
vertaling Alfred Krans

Hans Carossa



Huis Doorn, als woonplaats van de laatste Duitse keizer Wilhelm II, 
speelt een belangrijke rol in de nasleep van de Eerste Wereldoorlog. In 
deze tijden van herdenking van het conflict van 1914-1918, speelt Huis 
Doorn een gidsrol. Niet alleen is de fysieke erfenis van de keizer er te 
zien, ook is het een plaats van vaste en wisselende exposities en lezin-
gen geworden over dit thema. Ingeleid door Prof. Wim Klinkert geeft De 
Grote Oorlog en het kleine Doorn een prachtige inkijk in de wereld van 
destijds. Rijk geillustreerd en met heldere tekst draagt dit boek, lever-
baar het Nederlands, Engels en Duits, bij aan een dieper begrip voor 
dit dramatische verleden.

isbn 9789461536174 | nur 680 
21 x 21 cm | 74 pagina’s 
Paperback | verschenen

prijs € 12,50
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De Grote Oorlog en het kleine Doorn 
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Ook verkrijgbaar in het Engels en Duits

isbn: 9789461536198

prijs: € 12,50

isbn: 9789461536181

prijs: € 12,50

De Grote Oorlog en het kleine Doorn
Huis Doorn - Plaats van herinnering

Liesbeth Ruitenberg (red.)

H
uis D

oorn             Place of rem
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brance

The Great War and the small village of Doorn
        

a s p e k t         u i t g e v e r i j  a s p e c t         

H
uis D

oorn             O
rt der Erinnerung

Der Große Krieg und das kleine Doorn 
        

a s p e k t         
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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 te werk gesteld aan de Berlijn-Bagdad spoorlijn. Na drie en 
een half jaar kwam hij in juni 1919 terug. Hij was een van de weinigen.

Zijn kleinkind heeft aan de hand van Regimentsdagboeken, archie-
ven in Engeland en Duitsland, dagboeken van lotgenoten, internet en 
informatie van familie een verhaal geschetst over George in deze dra-
matische episode van het Britse Midden-Oosten Front.

isbn 9789461536617 | nur 680 
15 x 23 cm | ca. 248 pagina’s 

Paperback | april 2015 
prijs € 19,95

Voetbal in 
oorlog

Hoe een volkssport vocHt voor Het vaderland

Jelle simons

aspekt

isbn 9789461536600 | nur 680 
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Paperback | april 2015 
prijs € 24,95

Toen Groot Brittannië zich in 1914 in de Eerste Wereldoorlog stortte, 
bracht het niet alleen haar strijdkrachten maar ook haar favoriete sport 
in stelling. Grote clubs als Chelsea, Liverpool en Manchester United za-
gen hun sterspelers vertrekken naar het front. Voetbalstadions veran-
derden van de ene op de andere dag in militaire exercitieterreinen en 
honderdduizenden supporters verruilden hun clubkleuren voor het uni-
form.  

Voetbal in Oorlog vertelt het verhaal over de mobilisering en militarise-
ring van een volkssport in oorlogstijd. Welke rol speelde de sport in het 
leven van Britse soldaten en hoe zette de Britse legerleiding de voet-
balgekte onder haar manschappen in om hen beter te laten vechten? 
Aan de hand van indrukwekkende verhalen van spelers en supporters 
legt het boek uit hoe ‘the beautiful game’ de Britten hielp de oorlog te 
winnen. 

Voetbal in Oorlog
Hoe een volkssport vocht voor het vaderland

Jelle Simons

Vermist, waarschijnlijk dood
1915 Gallipoli - Mesopotamië - Anatolië 1919

Jacqueline van den Berg
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Wat begon als de bestudering van een geluidsband met daarop de 
stem van SD-o ffcier Friedrich Knolle, leidde tot het schrijven van dit ont-
hullende boek. Knolle had gewaarschuwd dat er over zijn persoon ‘niet 
veel te vinden zou zijn’. Als Duitse inlichtingenman tijdens de Tweede 
Wereldoorlog kende hij zijn vak en wist zijn sporen uit te wissen. Hoe-
wel hij betrokken was bij beruchte zaken, zoals het neerslaan van de 
Februaristaking, diverse gijzelingen en executies, kwam het nimmer tot 
een veroordeling. Maar er kwam nog veel meer boven tafel. Een her-
nieuwde discussie over de vermeende spionage van premier Hendrikus 
Colijn, welke haaks stond op de Nederlandse vooroorlogse neutraliteits-
politiek en ons land in groot gevaar had kunnen brengen. Ook wordt 
voor het eerst duidelijk dat Colijn banden had met het verzet, zoals de 
Stijkelgroep, welke mede door naïviteit van Colijn succesvol door het 
netwerk Knolle werd opgerold. Tientallen verzetslieden lieten het leven.

In Van Rathenau tot Rechnitz zijn de belangrijkste essays van de hand 
van historicus/uitgever Perry Pierik verzameld. Het gaat hier om stukken 
over de Tweede Wereldoorlog. De onderwerpen zijn divers en behan-
delen zowel politieke als militaire zaken. Aan bod komen o.a. Albert 
Speer en zijn rol in de Holocaust, Thule en de Germanenbond, operatie 
‘Wintergewitter’, de bevrijdingspoging van Stalingrad, de strijd tegen  
partizanen en ‘Beutepanzer’.

van Rathenau 
tot Rechnitz

verzamelde stukken

Perry Pierik

aspekt

isbn 9789461536631 | nur 680 
13 x 21 cm | ca. 372 pagina’s 
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prijs € 19,95
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Sicherheitsdienst! 
Friedrich Knolle
Betekenissen van een SD-officier

Perry Pierik

Van Rathenau tot Rechnitz
Verzamelde stukken

Perry Pierik
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In juni 1944 lanceerde het Rode Leger in het centrum van het Duits-
Russische front zijn grote zomeroffensief. In een mum van tijd werden 
de zwakke Duitse stellingen doorbroken. Niet alleen waren de Duitse 
legereenheden uitgeput, maar ook de uitrusting liet te wensen over en 
de bevoorrading liep, onder meer door partizanenacties, overal mank. 
Meteen en in totale improvisatie werden versterkingen naar het Oost-
front gezonden. Uit de SS-Stormbrigade Langemarck, nog in opbouw 
na de vernietigende winter- en voorjaarsgevechten, werd in allerhaast 
een gevechtseenheid samengesteld. Deze Kampfgruppe werd naar het 
front aan de Estlandse rivier de Narva gezonden, waar ook talrijke 
Europese, onder andere Nederlandse, vrijwilligers vochten. Tussen 25 
en 28 juli 1944 bemande de Vlaamse Kampfgruppe drie belangrijke 
heuveltoppen. Niettegenstaande verwoede Sovjet-aanvallen hielden de 
Vlamingen stand. De ene na de andere Duitse officier sneuvelde. Op 
een bepaald moment bestaat de eenheid haast uitsluitend uit Vlamingen 
en is na tweeëneenhalf jaar Vlaamse strijd aan het Oostfront een Vla-
ming, Georg d’Haese, de bevelvoerende commandant.

Op 30 maart 1945 vertrok het Hitler-jeugdbataljon van de 27. Waf-
fen-SS-Grenadierdivision Langemarck vanuit de Lüneburger Heide naar 
het front aan de rivier de Oder nabij de stad Stettin. Het overgrote deel 
van de manschappen bestond uit Vlaamse jongens van amper zestien en 
zeventien jaar. Bij hun afscheid kregen ze veelkleurige paaseieren mee. 
Door hun herkomst, meestal uit Vlaams-nationalistische families, school-
opleiding en lichamelijke geschiktheid, behoorden ze op dat tijdstip tot 
het kruim van de Vlaamse jeugd. Allen waren geselecteerd om later een 
officiers- of een onderofficierenopleiding aan een militaire school van 
de Waffen-SS te volgen. Alleen de officieren en de kaders waren van 
iets oudere leeftijd en beschikten over frontervaring.

De bloedjonge soldaten waren totaal niet voorbereid op wat komen 
zou en beschikten niet over zware wapens. Ze werden nabij de stad 
Prenzlau als kanonnenvoer in de strijd geworpen. Ondanks hun leeuwen-
moed waren ze geen partij voor de massale aanvallen van de Sovjet-
strijdkrachten. De meeste jongens van het Jugendbataillon betaalden 
hun inzet met hun leven of werden tijdens hun vlucht gevangen genomen. 
Slechts enkelen overleefden de Rode goelag. De slag aan de Oder was 
een van de gruwelijkste van heel de Tweede Wereldoorlog.

isbn 9789461536655 | nur 680 
13 x 21 cm | ca. 248 pagina’s 

Paperback | april 2015 
prijs € 19,95
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Paperback | april 2015 
prijs € 19,95

Jugendbataillon Langemarck
Godendeemstering aan de Oder april 1945

Pieter Jan Verstraete

Vlamingen aan de Narva
Kampfgruppe D’Haese zomer 1944

Pieter Jan Verstraete
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Sinds de komst van de geluidsfilm in 1928 maakte de filmbranche niet 
zo’n ingrijpende verandering mee als met de recente overstap van ana-
loge naar digitale bedrijfsvoering. Economische belangen lagen daar-
aan ten grondslag. Digitaal produceren, zonder 35mm-film, gaat sneller 
en het is goedkoper dan via het analoge proces. Hetzelfde geldt voor 
het projecteren, dat stukken eenvoudiger is geworden dan met 35mm-
film. Kodak, decennia lang wereldwijd leverancier van tienduizenden 
kilometer onbelicht filmmateriaal per jaar, ging er aan failliet. En met 
Kodak verdwenen geruisloos fabrikanten van filmcamera’s, laborato-
riumapparatuur, filmmontagetafels, printmachines, optische banken en 
filmprojectoren. Van de cinema van vroeger met ‘hand made movies’ die 
zonder tussenkomst van computers tot stand kwamen, is niets meer over. 
De opdracht: ‘Cut and print!’ wordt niet langer gehoord in studio’s. Dit 
boek wil de lezer meenemen op een nostalgische reis, naar Hollywoods 
Gouden Jaren.

Op 10 mei 1940 viel Duitsland België aan. In de daaropvolgende da-
gen ging de Belgische Staatsveiligheid over tot de internering van Duit-
sers die in het onbezette gebied woonden. Ook nazigezinde Belgen 
werden opgepakt, evenals communisten. Ze werden allen weggevoerd 
naar Frankrijk. Nauwelijks bekend is dat veruit de meeste gearresteer-
den Joden waren, die in de jaren 1930 nazi-Duitsland waren ontvlucht! 
België maakte blijkbaar geen onderscheid.

Deze publicatie volgt het lot van de Joodse gedeporteerden vanaf mei 
‘40. Hun lot valt samen met dat van Joden die België in 1940-1944 ont-
vluchtten. Vanuit Drancy en elders werden zo’n 5.850 Joden uit België 
gedeporteerd. Haast niemand keerde in 1945 levend terug.

Hun namen zijn vergeten, hun gelaat is vervaagd. Het onderzoeksteam 
van Kazerne Dossin gaat in een ruim geïllustreerde tekst uitvoerig in 
op hun verhaal. Daarna volgen niet minder dan 4.300 teruggevonden 
foto’s. De publicatie sluit af met een uitvoerige namenindex.

Drancy-Auschwitz 1942 - 1944
Joden uit België gedeporteerd vanuit Frankrijk

Herman Van Goethem

‘Cut and Print!’
De analoge jaren van Hollywood

Thomas Leeflang
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JACOB TOPPER

DE MEMOIRES VAN

SIMON TETTE HOFSTRA
Sergeant in de Wonsstelling en 

krijgsgevangene in Stalag IIIA Luckenwalde

aspekt
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De ‘afgrijselijkste’ misdrijven die zij ooit onder ogen hadden gekregen. 
Dat waren volgens de hoogste Nederlandse rechters de oorlogsmis-
drijven van SS-Jagdkommando Zeppelin: een groep van Nederlandse, 
Duitse en Belgische SS’ers die in april 1945 neerstreek in Brummen en 
Loosdrecht. De commandant was een Nederlander: SS-Unter sturmführer 
Andries Jan Pieters. Hij was de laatste Nederlandse oorlogsmisdadi-
ger die de kogel kreeg. Journalist en historicus Stijn Wiegerinck deed 
uitgebreid onderzoek naar Pieters, de andere commandoleden, hun 
misdrijven en de naoorlogse processen tegen hen. Het resultaat is een 
bloedstollend verslag over de belevenissen van dit com mando en het 
lot van de bijna tachtig Nederlandse burgers die, met de bevrijding in 
zicht, de zwartste dagen van hun leven doormaakten. Negen van hen 
overleefden het niet. Dit boek, nu in tweede druk, werd goed ontvangen 
in de pers.

Nadat de militairen in het vak Wons de strijd moesten staken, trokken zij 
terug naar Makkum met de bedoeling om per schip het IJsselmeer over 
te steken. Echter, alle schepen waren weg en zij trokken te voet in zuide-
lijke richting, alwaar zij ter hoogte van het dorpje Gaast krijgsgevangen 
werden gemaakt. De sergeant S.T. Hofstra beschrijft in zijn dagboek zijn 
ervaringen vanaf de aankomst in Makkum, het krijgsgevangen gemaakt 
worden door de Duitsers en zijn transport naar en verblijf in het Duitse 
krijgsgevangenkamp Stalag IIIa bij Luckenwalde, zuidelijk van Berlijn.

Na terugkeer uit krijgsgevangenschap benaderde hij door middel van 
een rondzendbrief zijn niet naar Duitsland afgevoerde sectiegenoten 
om hun belevenissen te ervaren. Velen waren nog als krijgsgevangene 
afgevoerd naar Groningen, terwijl ook een aantal zich aan krijgsge-
vangenschap wist te onttrekken door in burgerkleding het gebied te 
verlaten. 

Het dagboek maar ook de brieven schetsen een duidelijk beeld van de 
diverse ervaringen na afloop van de strijd om de Wonsstelling.

Het Commando-Pieters
Hollandse SS’ers in Brummen en Loosdrecht april - mei 1945

2de druk

Stijn Wiegerinck

De memoires van Simon Tette Hofstra
Sergeant in de Wonsstelling en krijgsgevangene in Stalag 
IIIA Luckenwalde

Jacob Topper
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Terwijl de wereldpolitiek afkoerst op diepe conflicten (militair: Europa ver-
sus Rusland, economisch: het Westen versus China, religieus: Occident ver-
sus Islam) worden we nog steeds geregeerd door polderpolitici die uitblin-
ken in pappen en nathouden. Tegelijkertijd groeit een generatie jongeren 
op die voelt dat de pluizige idealen waarmee zij zijn grootgebracht – het 
geloof in economische groei, culturele diversiteit en verheven noties van 
“soulmates” en romantiek – stuklopen op de keiharde realiteit van concur-
rentie 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. Europese volkeren zoeken 
naar hun identiteit en zullen opnieuw moeten leren wat machtspolitiek is.
 
Sid Lukkassen (1987) studeerde geschiedenis en filosofie.

isbn 9789461536709 
nur 612/680/600 

15 x 23 cm | ca. 348 pagina’s 
Paperback | april 2015

prijs € 19,95

Toen de Duitsers in mei 1940 Nederland binnenvielen, was de verde-
diging in staat van paraatheid, maar de kwaliteit van het materieel 
had geleden onder jaren van bezuinigingen. De opgave voor de lucht-
vaartafdeling van het leger was daarom vanaf het begin af aan ho-
peloos. Maar de vliegers traden de Duitse overmacht met heldenmoed 
tegemoet en presteerden daarbij boven verwachting. Dit is het verhaal 
over hoe de Nederlandse luchtverdediging het in de vijf dagen van de 
oorlog de Duitsers moeilijk maakte.

Avondland en Identiteit
Sid Lukkassen

aspekt

De Luchtoorlog
van mei 1940

Peter Steeman

aspekt

De Luchtoorlog van mei 1940
Peter Steeman

Avondland en Identiteit
Sid Lukkassen
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Jacoba van Tongeren is waarschijnlijk de enige vrouw die een verzets-
groep, Groep 2000,  heeft geleid. Jacoba was maatschappelijk werk-
ster bij de Bijzondere Kerkelijke Gezinszorg. Deze ‘camouflage’ maakte 
dat ze overal heen kon reizen en een goede dekmantel had, terwijl 
ze hulp voor onderduikers zocht, kontakten met andere groepen legde 
of voedselbonnen vervoerde - ze werd de ‘Bonnenkoningin’ genoemd, 
omdat ze een corset had waarin ze duizenden voedselbonnen kon ver-
voeren. Zij en haar groep waren meteen al in 1940 gestart; de eer-
ste nummers van Vrij Nederland zijn op de familie typemachine getypt. 
Groep 2000 had twee machtige beschermers op de achtergrond: de 
Hervormde Kerk en de Orde van de Vrijmetselarij. Haar levensgeschie-
denis is bijzonder en dwingt grote bewondering af. Ook is er in het boek 
aandacht voor de interne machtsstrijd binnen de groep en de rol van 
Van Randwijk.
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13 x 21 cm | ca. 278 pagina’s 
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Voor veel mensen is het werk van de Criminele Inlichtingen Eenheid een 
onbekend terrein. Doordat er allerlei ideeën en beelden zijn over het 
specialistische werk van de CIE, die binnen de politieorganisatie als een 
bijna zelfstandige afdeling opereert, blijft er altijd iets geheimzinnigs 
rond deze eenheid hangen. Een inlichtingendienst die vaak heimelijk en 
gesloten te werk gaat. En dat is bijzonder, want hoewel de CIE geregeld 
in het nieuws is geweest en in de meest spraakmakende zaken tekst en 
uitleg heeft moeten geven, blijft die zweem van geheimzinnigheid rond 
zijn werk bestaan. In dit boek neemt de auteur u mee in de vraagstukken 
waarmee deze eenheid wordt geconfronteerd en zal daarmee inzicht 
verschaffen in het werk van de Criminele Inlichtingen Eenheid. Hij belicht 
de vele facetten van het CIE-werk zoals die van de Chinese triades, de 
onderling strijdende motorgangs, de Turkse maffia, de kroongetuige en 
de vele liquidaties binnen de Nederlandse netwerken. De auteur geeft 
u letterlijk een kijkje achter de schermen.

Jacoba van Tongeren
En de ontbrekende verzetshelden van Groep 2000

Paul van Tongeren

Criminele Inlichtingen Eenheid
De Spin in het web

Gerard Mak



Walcheren vormde in het najaar van 1944 de laatste hoeksteen van de 
Duitse verdediging van West-Europa buit en het eigen grondgebied. De 
geallieerde opmars liep vast nadat operatie Market-Garden was mis-
lukt. In deze fase van de Tweede Wereldoorlog was Walcheren, als de 
‘sleutel’ van Antwerpen, van beslissend belang om Duit sland te kunnen 
verslaan. De geallieerden moesten in een moeizame strijd de toegang 
tot Antwerpen veroveren om zo hun logistieke problemen op te kun-
nen lossen. De Duitse verdedigers waren doordrongen van het gevaar 
dat dit betekende voor hun vaderland. De slotfase van deze ruim twee 
maanden durende strijd, die begon in Zeeuws-Vlaanderen en Noord-
Brabant, vond plaats in de duinen van Valkenisse en Dishoek. Voor-
afgaande aan het strijdgewoel vonden luchtbombardementen plaats, 
werd Walcheren onder water gezet en werden de duinen bestookt met 
artillerie vanaf zowel land als zee. Beslissend was een bloedig gevecht 
van Britse en Ned erlandse commando’s tegen Duitse soldaten, waarbij 
tientallen doden vielen. Dit prachtige boek is nu in paperback beschik-
baar.

isbn 9789461536426 | nur 680 
15 x 23 cm | 504 pagina’s 

Paperback | verschenen
prijs € 24,95

Geschiedenis

Dit waargebeurde verhaal is één van de allerlaatste ooggetuigenver-
slagen. De Duitse Erich Kremer is tien jaar als de Tweede Wereldoorlog 
uitbreekt. In 1943 moet het gezin wijken voor de geallieerde bombar-
dementen op Bochum. Zijn vader, als industrieel ondernemer onmisbaar 
voor de Duitse oorlogsindustrie, blijft achter; zijn moeder, vier zusjes, 
broertje, grootouders en Erich zelf belanden in een dorpje in het uiterste 
oosten van Polen. Daar neemt hij de vaderlijke taken op zich. Maar het 
Derde Rijk wankelt en de Russen komen steeds dichterbij. In het laatste 
oorlogsjaar belandt Erich, die tankgrachten moet graven, in het bom-
bardement van de stad Königsberg en raakt zijn familie kwijt. Nadat hij 
weer met hen herenigd is wordt Erich, vijftien jaar oud, naar het Oost-
front gestuurd om tegen de Russen te vechten. Het lukt hem te overleven 
en hij probeert voor de tweede keer zijn familie terug te vinden. Als hij 
maanden later weer thuis komt in Bochum krijgt hij het onvoorstelbare te 
horen: hij moet toch weer terug de Russische zone in. Terug voor het ta-
felzilver. Dit is een verbijsterend verhaal over weerzin en weerzien. Erich 
heeft bijna vier en half duizend kilometer afgelegd en er zich doorheen 
gesleept onder het eeuwige  motto ‘immer überleben’. 
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Terug voor het tafelzilver

Floris 
van Dijk

1945: immer űberleben
Terug voor het tafelzilver
1945: immer überleben

Floris van Dijk

Strijd om Dishoek november 1944
Slotfase in de slag om de Westerschelde 

2de druk

Hans Sakkers / Hans Houterman
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Lou Heynes

DE OORLOGSGOUVERNEUR VAN LIMBURG
Maximiliaan

graaf de Marchant et d’Ansembourg

aspekt

Met veel feitenmateriaal construeert de auteur – in zelfverklarende kracht – een veelzijdig 
portret van Nederlands meest bekende ‘landverrader’ van hoge adel. Het ‘zwarte graafje’ 
(schwart graöfke) uit Amstenrade, prominent deelgenoot in beide wereldoorlogen, ontwikkelt 
zich uit rancune, maar ook door familiale ‘besmetting’, tot één van de fascistische en antisemi-
tische boegbeelden van de NSB. Het adellijk adagium ‘wat ik niet wil zien, bestaat niet’ werd 
in zijn leven tot het uiterste doorgedreven. Wegkijken of negeren bij het vernemen van de 
wandaden van NSB en het Hitlerregime waaraan hij zich als ‘oliesmeermannetje’ bewust had 
uitgeleverd. Confronterende feiten die in het belang van het adellijke zelfbeeld graag vergeten 
worden, komen hier aan de orde, evenals een blik in de ‘Zwarte Canon’ van de Nederlandse 
adel. Het portret is aangevuld met een ‘verantwoording’ van de graaf, gedaan kort voor zijn 
veroordeling in 1946.

De oorlogsgouverneur van Limburg
Maximiliaan graaf de Marchant et d’Ansembourg 

Lou Heynes



In de jaren negentig van de vorige eeuw reizen twee jonge historici af 
naar Boedapest. Maar in Beieren slaat het noodlot toe, de accu begeeft 
het. Als de auto tot stilstand komt bevinden zij zich in Bad Reichenhall, 
woonplaats van Karl Ullrich, een van de bekendste commandanten van 
de  beruchte Waffen-SS divisies ‘Totenkopf’ en ‘Wiking’. Een niet ge-
plande ontmoeting mondt uit in een meerdaags interview, hetgeen een 
unieke inkijk geeft in het bijzondere leven van deze officier. Hij vertelt zo 
openhartig over het verleden dat het geheel aandoet als een bekentenis.
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Hitler sprak graag over zijn ‘Festung Europa’, maar het was een ves-
ting ‘zonder dak’. Vooral de westelijke geallieerde luchtvloot bestookte 
nazi-Duitsland onophoudelijk. Na de voor Duitsland mislukte zomerslag 
bij Koersk in 1943, de landing in Normandië en de ineenstorting van de 
legergroep ‘Mitte’ in 1944,  was het duidelijk dat Hitler de oorlog mili-
tair en productietechnisch verloren had. Desondanks streed men verder, 
tegen beter weten in.

Dit boek staat stil bij verschillende aspecten van het ‘Bloedjaar 
1945’.  Zoals we zullen zien, onder andere in Hitlers dagbevel van 16 
april 1945, hielden de nazi’s tot het laatst toe vast aan hun eerder inge-
nomen standpunten. Hitler richtte in die fase vooral zijn aandacht op het 
oostfront, want de strijd tegen wat hij noemde ’het joods-bolsjewisme’ 
bleef tot het laatste moment prioriteit houden.
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Perry Pierik
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Het Soldatenleven 
zat ons in het bloed

Perry Pierik / Marcel Rijmerink

aspekt

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

Het soldatenleven zat ons in het bloed
Karl Ullrich de laatste commandant van ‘Wiking’ 
Een bekentenis

Perry Pierik / Marcel Reijmerink

Bloedjaar 1945
De ondergang van de Duitse strijdkrachten in het oosten

Perry Pierik
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Perry Pierik

Felix West

De Zwarte Magiër
Karl Haushofer, zijn invloed op Hitler en de kruistocht 

voor ‘Lebensraum’

In de Brandhaarden van het Front
De Waffen-SS, opbouw, strijd en ondergang

‘Lebensraum’ (levensruimte in het oosten) en ‘Heim ins Reich’ (alle Duit-
sers binnen een grens) waren gestaalde begrippen in het jargon van de 
nazi’s. De geestelijk vader hiervan was de Münchener professor Karl 
Haushofer. In dit boek staan zijn geopolitieke gedachten centraal en hoe 
deze de nazi’s en Hitler hebben beïnvloed. Voor velen is hij onbekend 
gebleven, maar sommige ingevoerden menen dat hij de ‘Karl Marx van 
het nationaal-socialisme’ was, de ‘zwarte magiër’ die Hitler z’n ideeën 
influisterde. Feiten en mythen worden op een rij gezet. Dit boek is een 
bundeling van de belangrijkste componenten van een proefschrift van 
de auteur over dit thema.

De Waffen-SS werd vaak de ‘Feuerwehr’ van het front genoemd. Daar 
waar de brandhaarden waren doken de divisies op. Vanaf Stalingrad 
wantrouwde Hitler het gewone leger. De politiek betrouwbare Waffen-
SS maakte furore. Maar ook zij konden geen ijzer met handen breken en 
de overhaast uitgebouwde divisies van deze elite gingen ten onder aan 
de verschillende fronten. Dit boek geeft in kort bestek, per jaar geor-
dend, de belangrijkste gebeurtenissen weer, tot de ondergang in 1945.
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Kernwapens in Nederland werden altijd met geheimzinnigheid omge-
ven. In dit boek worden de feiten op een rijtje gezet. Eind jaren vijftig 
kreeg de veldartillerie twee atoomtaken. Voor de opslag van de kern-
wapens werden in het diepste geheim twee opslagplaatsen gebouwd, 
die als sites werden aangeduid. Het beheer van de wapens, nucleaire 
artilleriegranaten en kernkoppen voor raketten, was de exclusieve ver-
antwoordelijkheid van kleine detachementen van het Amerikaanse le-
ger. De directe verantwoordelijkheid voor de beveiliging was een taak 
van eenheden van de Koninklijke Landmacht. Nu de Koude Oorlog 25 
jaar achter ons ligt, werd het mogelijk het verhaal over de sites van 
binnenuit te vertellen. Voor het eerst waren oud-beroepsmilitairen, die 
verantwoordelijk waren voor de beveiliging, bereid te praten en was 
er archiefmateriaal beschikbaar dat voorheen als geheim werd geclas-
sificeerd.
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De situatie in Noord-Irak, Syrië en Gaza leidt in ons land tot spannin-
gen en tot gevoelens van onmacht en onveiligheid. De haat die elders 
in de wereld mensen in het verderf stort, mag niet overslaan naar onze 
straten.’ Dit zei koning Willem-Alexander op 16 september 2014 in 
de Troonrede. Wat hij zei heeft niet alleen betrekking op Nederland, 
maar ook op België en andere westerse landen. Dankzij de aanwe-
zigheid van snelgroeiende migrantengemeenschappen van moslims 
worden de conflicten uit de herkomstlanden steeds meer naar Europa, 
Amerika en Australië geëxporteerd. Vooral de jonge generatie mos-
lims voelt zich sterk aangetrokken tot de zogenaamde ‘heilige oorlog’ 
of ‘jihad’ in Syrië en Irak. Vanuit Nederland bedroeg dat aantal in 
november al 160. Bij terugkeer kunnen ze gemakkelijk een aanslag 
plegen. Belgische en Nederlandse ‘jihadisten’ hebben in Syrië en Irak 
al zelfmoordaanslagen gepleegd.

DE HAAT 
MAG NIET 

OVERSLAAN 
NAAR ONZE 

STRATEN

Emerson Vermaat
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De haat mag niet overslaan 
naar onze straten

De terreurdreiging door Islamitische Staat

Emerson Vermaat



Een Nederlandse politie-inspecteur 
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Een Nederlandse politie-inspecteur 
verindischt nooit

Het lot van een famillie verbonden met de Indische politie

Tineke Bennema

In Een Nederlandse politie-inspecteur verindischt nooit beschrijft historica 
Tineke Bennema de rol van de Nederlands-Indische politie aan de hand 
van de geschiedenis van haar grootvader, die in de jaren dertig en 
veertig inspecteur van politie was op Java en Sumatra. Het boek schetst 
op persoonlijke wijze de opkomst van de Nederlandse politie tussen 
1914 en de Japanse bezetting. In 1919 was het politieapparaat ge-
reorganiseerd en ongeveer 1500 Nederlandse commandanten en in-
specteurs, onder wie Cornelis Bennema, probeerden met Indonesische 
agenten in de gehele archipel de orde te handhaven. 

Opvallend in het boek is dat de Nederlandse politie de eerste maanden 
na de Japanse inval nauw samenwerkte met deze bezetters in opdracht 
van het Nederlands-Indische bestuur. Het was de laatste fase voor de 
volledige implosie van het politieapparaat.

Schrijver Rende van de Kamp diende tussen 1978 en 1992 in vier ver-
schillende legers. Vandaag zijn de Nederlandse vrijwilligers die naar 
Syrië en Irak vertrekken om mee te vechten met islamitische strijdgroe-
pen zeer omstreden. Toen Van de Kamp vertrok naar Zuid-Libanon in 
1982, om mee te vechten aan de kant van de christelijke milities, werd 
dat nog afgedaan als een avontuur. Ook later, toen de schrijver diende 
in het Kroatische leger en daar zelfs officier werd in een speciale een-
heid, was de algemene gedachte in Nederland dat het avontuurlijk was 
of zelfs voor de goede zaak. Wat een enorm verschil met vandaag. On-
der vreemde vlag vertelt het verhaal van een vroegtijdige schoolverlater 
die een enorme drang had om te reizen en oorlog te voeren. Van de 
Kamp diende eerst in het Nederlandse leger en was met Unifil in Liba-
non. Later diende hij in de Sinaï-woestijn en na zijn diensttijd in Neder-
land diende Van de Kamp bij het Free Lebanon Army van de christelijke 
majoor Haddad. Hij was betrokken bij het beramen van een invasie in 
Suriname en hij diende zeven jaar in het Franse Vreemdelingenlegioen. 
Tijdens de oorlog in voormalig Joegoslavië diende Van de Kamp in een 
eenheid van de Special Forces.
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Anton Kruft / Perry Pierik

CIDI-INFORMATIEREEKS

Rusland, Oekraïne en de Krim
Historische wortels van een conflict

Israel en de Palestijnse gebieden
Feiten en cijfers

De nieuwe spanningen in het oosten houden de wereld  al weer enige 
tijd in de greep. Poetins geopolitieke plannen hebben het westen ver-
rast. Waar komen al die sentimenten vandaan. In deze bundel  onder 
redactie van Anton Kruft en Perry Pierik buigen zich meerdere kenners 
over deze zaak. Er ontvouwt zich een breed historisch palet dat samen 
de nieuwe complexe werkelijkheid heeft doen ontstaan, fascinerend, in-
trigerend en actueel.

De kranten staan er vol van en veel Nederlanders hebben een mening 
over het Israelisch-Palestijnse conflict, maar...

Hoe groot is Israel eigenlijk? Van wie waren de Gazastrook en de 
Westelijke Jordaanoever vroeger? Hoeveel Israeli’s en hoeveel Pales-
tijnen wonen er in Israel, in de Gazastrook en op de Westoever? Hoe 
zit het land staatsrechtelijk in elkaar en hoe zit het met verkiezingen in 
de Palestijnse gebieden? Op al deze en meer vragen geeft dit boekje 
antwoord. 

CIDI verzamelde feiten en cijfers over de bevolking en maatschappij, de 
geografie, staatsinrichting, economie, veiligheidsdiensten en gewapende 
groeperingen in Israel, de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook. 
Zoveel mogelijk zijn objectieve en wetenschappelijke bronnen gebruikt 
van instanties met verschillende invalshoeken.

Het resultaat kan dienen als naslagwerk of als kennismaking met het 
gebied.
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Historische wortels van een conflict
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Rond Sal Tas, activist, politiek essayist en journalist, was het zelden stil. In zijn jonge jaren propa-
geerde hij de socialistische revolutie, op latere leeftijd maakte hij furore als tolk van de zwijgende 
meerderheid bij de TROS. Als (reis)redacteur van dagblad Het Parool verruimde hij de wereld van 
zijn lezers met reportages over actualiteiten in Frankrijk, Afrika, Amerika en Zuidoost-Azië. Zijn 
politieke analyses en zijn radicale anticommunisme vielen ook bij een Amerikaans publiek in goede 
aarde en Amerikaanse organisaties en overheidsdiensten maakten graag gebruik van zijn dien-
sten.  In deze biografie wordt het leven en werk van Tas geschetst in de context van de turbulente 
twintigste eeuw. Zijn geldingsdrang en eigenzinnigheid, zijn vriendschap met Jacques de Kadt, zijn 
haat-liefde relatie met Het Parool, zijn politieke en journalistieke ontwikkeling en zijn internationale 
betekenis vormen de hoofdbestanddelen van dit levensverhaal. 

Tity de Vries werkt als universitair docent bij de afdeling Geschiedenis van de Rijksuniversiteit 
Groningen. Het zwaartepunt van haar onderwijs en onderzoek is de post-1945 geschiedenis van 
Nederland en de Verenigde Staten, in het bijzonder de transatlantische culturele contacten tussen 
beide landen.
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De 20ste eeuw was de eeuw van de sjoa, waarbij Europeanen spontaan 
denken aan de judeocide. Ook in Japan staat de eeuw bekend onder 
de naam sjoa, maar hier slaat dit op de regeerperiode van keizer Hi-
rohito en betekent het begrip vrede en harmonie.  Zeker in Nederland 
doet dit ongetwijfeld de wenkbrauwen fronsen. Niemand is het zinnetje 
van Wim Kan vergeten:

En toch leeft er nog altijd één die het navertellen kan;
Die de geschiedenis kent als geen: de keizer van Japan.

Toch begon Hirohito in de jaren twintig een liberale koers te varen. 
Vanaf 1931 begonnen militairen op eigen houtje die koers te saboteren. 
De oorlog kon hij niet verhinderen, er een einde aan maken deed hij wel, 
zo verklaarde Hirohito voor de geschiedenis. Klopt dit zelf gecreëerde 
beeld? En amerikaniseerde Douglas MacArthur als een moderne shogun 
Japan, of stond Hirohito toe dat zijn land veramerikaniseerde en verhin-
derde hij door de capitulatie een verdeling naar Koreaans voorbeeld?  
Op deze vragen geeft historicus Jeannick Vangansbeke (°1967), auteur 
van De vacante troon van Pilatus en Monnaie d’échange? Belgisch Congo 
in de internationale politiek in dit boek antwoord.
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Hirohito
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Hoe vergaat het de CEO van een multinational die meteen na zijn benoeming 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 Amerikaanse advocaten? Hoe 
verdedigt hij zich tegen rattenstreken in de bestuurskamer? 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 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, 2014, maar kan als zelf-
standige roman worden gelezen. De Handshake is fictie, maar geschreven tegen de achtergrond 
van de meer dan dertigjarige 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.

De HanDsHake
René van Rooij

Aspekt

Een Bedroom Roman
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Kleurrijk en betrokken
 
‘Draaiende curven
  van schoonheid
  en verleiding,
  spiegelen
  een
  horizon
  buiten bereik.’
 
Dit is de eerste strofe van het openingsgedicht Lilith door Perry Pierik, voor het tweede nummer 
van Bühne. Het gedicht gaat over verleiding, die van de oervrouw, de Oudtestamentische Eva, 
maar ook in bredere zin: verleiding als drive voor overgave, die nooit zonder gevaar is.

In het maart/aprilnummer van Bühne zal het gaan over Roald Dahl door Maran Olthoff, die 
jarenlang zijn vaste redacteur was voor Nederland. Hans Kooger levert een verhaal uit zijn re-
cente 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.

De site van Bühne:  http://www.letterenvoorbuhne.blogspot.nl

Bühne op facebook: http://www.facebook.com/literatuurencultuurvanaspekt

 
tijdschrift van Aspekt voor literatuur en cultuur

onder redactie van Magreet den Buurman en Perry Pierik
No. 2 - 2015

Bühne
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Een historische roman over een veelal onderbelicht stukje Nederland-
se geschiedenis: de Plooierijen. In de onrustige tijden van het Tweede 
Stadhouderloze Tijdperk en de Spaanse Successieoorlog vindt in 1702 
een lokale revolutie plaats: het gemeentebestuur van Nijmegen wordt 
afgezet door de opgezweepte bevolking. Later verspreiden de Plooi-
erijen zich over meer steden. In de geschiedenisboeken is met name de 
interpretatie van de machtige provincie Holland terechtgekomen, in wier 
ogen het niet meer was dan een oproer van lawaaischoppers. Maar er 
was meer aan de hand. 

De centrale persoon van het boek is Willem Vonk, een jonge Nij-
meegse schipper zonder enige politieke ervaring. Hij raakt vanaf het 
begin betrokken in deze verwikkelingen, en wordt gerekend tot één van 
de aanvoerders van de opstandige ‘Nieuwe Plooi’ in Nijmegen. 

Het waargebeurde verhaal wordt verteld vanuit verschillend per-
spectief, gebruikmakend van talloze extracten uit brieven, notulen, pam-
flettten en getuigenverklaringen afkomstig uit verschillende archieven. 

Deze autobiografische ontwikkelingsroman is in columns geschreven. 
Soms gebruikt de auteur symbolische schuilnamen. Het verhaal begint in 
Brabant, om al snel te vervolgen in Limburg te Roermond in een kinder-
internaat; (vroeger in de opvatting van de nozems van het stadje: ‘de 
hunkerbunker’.)

Hoe is het om je vaak ongelukkig te voelen in een pleeggezin, als je ou-
ders weliswaar in een psychiatrische inrichting resideren, maar je houdt 
zo veel van ze, dat je niet kunt zien dat ze getekend zijn. Hoe is het 
om je studie als sociaal werker in het zicht van de eindstreep, niet te 
halen. Maar vooral ook welke rol spelen de omstandigheden die je lot 
zo markeren, zoals het uit idealisme meedoen aan de kraakbeweging 
in Maastricht, de solidariteit, maar ook de teleurstelling tot psychose 
toe. De ontploffing bij de chemische fabriek DSM markeert het moment 
dat het lijntje gaat breken. Er is ook een ondertoon in het boek: Zonder 
vriendschap, liefde en humor is overleven nauwelijks mogelijk.

De     7evende 

ENGEL
Frans van Heeswijk

aspekt

Oproer tussen Maas en Waal
Anna Simon

De zevende Engel
Frans van Heeswijk
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Als Alex Wolters, een ambitieuze uitvinder, zich naar de belangrijk-
ste vergadering van zijn leven haast, wordt hij achtervolgd door een 
bijzondere persoon. Er volgt een verrassing die zijn plannen helemaal 
verstoort en zijn en andere levens mogelijk in gevaar brengt. Welke 
keuzes zal hij moeten maken: doorgaan met de grootste uitvinding van 
zijn leven, alles opgeven en wegrennen? Het lijkt allemaal abnormaal. 
Wat is nu de waarheid en wie kan hij nog vertrouwen?

Op dezelfde dag gebeurt er tevens een mysterieus raadsel in hartje 
Amsterdam. Het betreft een jonge dame die verwikkeld is in haar eigen 
zoektocht.

Hebben die twee gebeurtenissen iets met elkaar te maken? Lukt het Alex 
het ogenschijnlijk bovennatuurlijke raadsel op te lossen? Hij heeft niet 
veel tijd. 

Als ‘de Pruis’, de oud-prefect van de katholieke jongenskostschool 
Waerdinge, na vijftien jaar de uitgetreden priester Teugen weer te-
genkomt, gaan zijn gedachten terug naar de jaren zestig waarin zijn 
kostschool met grote veranderingen te maken krijgt. 

De megalomane priester Swaben zal het eeuwenoude Waerdinge de 
nieuwe tijd binnenloodsen. Hij laat een multifunctioneel recreatie-oord 
aanleggen, dat onder leiding komt te staan van de priesters van de 
kostschool. Maar die geven zich steeds meer over aan drank en vrouwen. 
De jonge priester Teugen raakt verliefd op een leerlinge van het College 
waartoe Waerdinge behoort en vertrekt. Het gebouw Waerdinge raakt 
intussen steeds verder in verval. 

De Pruis komt alleen te staan in zijn strijd tegen de verloedering. De 
onverwachte ontmoeting met Teugen geeft hem alsnog de kans om af te 
rekenen met de man die voortijdig uit Waerdinge is vertrokken. 

Waerdinge is een roman over verdwijnend gezag en twijfel aan in het 
leven gemaakte keuzes. 

Harmen Malderik

Waerdinge
aspekt

roman

Joanna Xenzova
Het Driedaagse Mysterie

Waerdinge
Harmen Malderik
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Heeft ooit iemand een kind zo liefgehad als Oom Gerrit? Terwijl de 
kleine Julia niet eens familie van hem is?

Werd ooit een belofte van een kind zo nagekomen als de natuur en de 
‘Meneer met de lange armen’ dat ingaven? Een belofte over vrede en 
vergeven…

Scharrelboertje Gerrit Willemszoon tekende Julia’s ideeën op in dit ver-
haal Een liefde in Zeeland en Julia zelf gunt ons een kijkje in haar dag-
boek.

Wieke Mulier heeft een uiterst onderhoudende novelle geschreven, met 
oog voor decor, het menselijke tekort en de grote beloftes van het leven.

In dit boek wordt de lezer meegenomen naar absurde situaties, soms 
gewoon omdat Jan daar zin in heeft, soms omdat het een doel dient. 
Het moet de lezer naar de zin worden gemaakt, maar niet teveel, an-
ders slaat de verveling toe. De verhalen in deze bundel maken deel uit 
van een groter geheel en krijgen naar het einde toe een verrassende 
wending. Dus niet meteen het einde lezen! Lees het vlot en laat je mee-
voeren.

Jan Piriac begon in 2007 met het schrijven van verhalen en publiceerde 
in dat jaar zijn eerste boek Het Geldmonster. Van huis uit is hij jurist en 
daarom komen er af en toe juridische elementen terug in zijn werk. Jan 
weet zijn boodschap met weinig woorden helder aan de lezer over te 
brengen en hanteert een nuchtere, vlotte schrijfstijl. Liever had de uit-
gever gezien dat Jan meer pagina’s nodig had voor zijn verhaal, maar 
daaraan weigert Jan te voldoen. “Het gaat er immers om de lezer met 
zo min mogelijk letters tot het einde van het verhaal te boeien.” 

isbn 9789461536495 | nur 300 
13 x 21 cm | ca. 102 pagina’s 
Paperback | januari 2015 
prijs € 14,95

isbn 9789461536990 | nur 301 
13 x 21 cm | ca. 148 pagina’s 

Paperback | maart 2015
prijs € 11,95

Jan Piriac

en andere intrigerende 
 verhalen

over zaken die u:
• nog net kunt hebben
• aan het denken zetten
• nog niet eerder heeft gelezen
• graag wilt lezen
• tijd besparen

de IJsmaker
& de Enun

aspekt

de IJsmaker & de Enun
en andere intrigerende verhalen

Jan Piriac 

Het verhaal Julia, een liefde in Zeeland
Wieke Mulier
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isbn 9789461532282 | nur 130 
13 x 21 cm | ca. 228 pagina’s 

Paperback | mei 2015 
prijs € 19,95

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

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

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

isbn 9789461536464 | nur 300 
13.5 x 21.5 cm | 226 pagina’s 
Paperback | verschenen 
prijs € 18,95

Een geschiedenis die leek te eindigen op 29 april 1945, toen aan het 
afdak van een benzinepomp de geschonden lijken hingen van de dicta-
tor Mussolini en van zijn minnares Claretta. Daags nadien vond de ‘on-
dergang’ plaats van zijn bondgenoot Adolf Hitler die, eveneens verge-
zeld van zijn maïtresse, een gewelddadige dood vond, maar nu in een 
onderaardse bunker.  De geschiedenis herhaalt zich met varianten. Ook 
in de jaren zeventig, toen historici en terroristen met leugens en geweld 
camoufleerden en herhaalden wat geheim moest blijven in de laatste 
jaren van de Tweede Wereldoorlog. Het lijkt een fantastische thriller die 
niet terugschrikt voor onwaarschijnlijkheden en romantische overdrijving. 
Het is desondanks historische waarheid. Sandro Zanetti laat die histo-
rische waarheid verwerken door een schrijver die dertig jaar later de 
achtergronden van de feiten wil achterhalen. Evenals ander werk van 
Sandro Zanetti werd deze spannende historische roman vertaald door 
Martien J.G. de Jong. Hij voegde een groot aantal verklarende noten 
en illustraties toe.

Sandro Zanetti / 
Martien J.G. de Jong

( Een spionne verliefd )

Italië 1943-1973

HERHAALDE GEHEIMEN 

aspekt

De Opportunist
Bart Mulder

Herhaalde Geheimen
Een spionne verliefd

Sandro Zanetti / Martien J.G. de Jong



Men wilde in Ernest Hemingway een reusachtige jager op wilde dieren, een rebelse oorlogscor-
respondent, een keiharde visser op zeemonsters, een liefhebber van stierenvechten, een pri-
mitieve bokser, een onverzadigbare, een monument van viriliteit, een gewelddadige en een 
alcoholist zien.

Met al dit soort uitspraken trachtte men hem te omschrijven. Hij klaagde vaak: ‘Ik heb liever 
dat men mijn oeuvre analyseert dan mijn delicten,’ of hij zei: ‘Ik wil gewoon een schrijver zijn en 
dat men mij daarop beoordeelt.’ 

Hans Dütting heeft de ambitie een deel van de waarheid te achterhalen die achter de het 
romantische beeld van de auteur van The Old Man and the Sea schuilging. Hemingway was een 
krachtig romanschrijver, een geweldig journalist, een uitzonderlijk schrijver van echte en oprechte 
verhalen, geobsedeerd door heldere zinnen en het exacte woordgebruik. Hij luisterde naar zijn 
persoonlijke demonen, die men ‘intuïtie’ of ‘de zin van het leven’ zou kunnen noemen, hij gaf een 
zeer persoonlijke reactie op zijn tijd. Zijn taalgebruik was die van de vrijheid. Ja, maar ook die 
van de eenzaamheid waar een schrijver iedere dag mee wordt geconfronteerd. Hij schreef voor 
de eeuwigheid of voor de afwezigheid ervan.

aspekt

Ernest Hemingways
Bloedbruiloft

Hans Dütting

Benadering van een mythe
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isbn 9789461536860

nur 321 

15 x 23 cm

ca. 378 pagina’s 

Paperback 

april 2015 

prijs € 24,95
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Ernest Hemingways bloedbruiloft
Benadering van een mythe

Hans Dütting
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2 november/ Jawel, ik ben zijn minnares, maar daarnaast ook jour-
naliste. Met een missie nog wel, want ik wil de vergetelheid ontstijgen 
door mensen in hun ziel te raken, net zoals Kwint dat ambieert met zijn 
schilderijen. Daarin trekken we als een tandem samen op in spiegelende 
bewegingen, onvoorspelbaar maar uiteindelijk meeslepend. Zo cool for-
muleerde hij het zelf, niet ik. We hebben elkaar absoluut nodig, maar 
wanneer hij vaag blijft over specifieke periodes in zijn leven, daagt mij 
dat uit om daarin te graven.

Jitze Nijdam († 2014), bij leven redacteur, over Zwijgen:
Een uitstekend opgebouwde roman in een prachtige stijl waarin je wordt 
meegezogen naar het even bizarre als verrassende einde van het verhaal.

André Nuyens, kinder- en jeugdboekenschrijver en dichter:
Een intrigerend boek met aanstekelijke humor dat bovendien in grote vaart 
geschreven is.

isbn 9789461536372 | nur 300 
13 x 21 cm | 284 pagina’s 

Paperback | verschenen 
prijs € 19,95

isbn 9789461536877 | nur 300 
13 x 21 cm | ca. 312 pagina’s 
Paperback | april 2015 
prijs € 19,95

Japan. Zeventiende eeuw. Sommige samoerai waren levenskunstenaars, 
enkele waren zelfs dichter, beeldend kunstenaar, kalligraaf, schrijver en 
filosoof. Mannen met een ijzeren wilskracht, en toch, in bepaalde situa-
ties, overgevoelig. Altijd gereed om te sterven. Bloeddorstig in het har-
nas, te paard, op het slagveld, sereen en lucide aan de schrijftafel: de 
samoerai. Deze roman gaat over de eigenzinnige samoerai (en latere 
rechtvaardige rechter) Sasaki Kojiro in de tijd van de militaire dictator, 
shogun Everzwijn. Na de slag bij Sekigahara in 1600, brak in Japan een 
tijdperk van rust en voorspoed aan. De Japanners leefden in harmonie 
en vrede met elkaar, bijna iedereen kreeg dagelijks voldoende te eten. 
Samoerai, wijzen en dwazen behoorden goed gekleed te gaan. Maar in 
werkelijkheid was het in sommige huizen een ware hel; in één van deze 
huizen kwam de held van deze geschiedenis, Sasaki Kojiro, ter wereld, 
die op een dag zelfs shogun Everzwijn de les zou lezen. Deze span-
nende roman gaat niet alleen over samoerai, maar ook over wellustige 
vrouwen, kunstenaars, de jacht, piraten, rechtspraak, rechtvaardigheid, 
zwervers, fantasierijke fantastische vertellers, kunst, kalligraferen, de 
kunst van het bloemschikken, theeceremonie en begrijpelijke, praktische 
filosofie.

DE EIGENZINNIGE SAMOERAI

Hans Dütting

roman

ASPEKT

Zwijgen
Roman

Bert Kaag

De eigenzinnige Samoerai
Roman

Hans Dütting
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Adam en Eva leven vandaag. Ze hebben heimwee. Ergens moet het pa-
radijs toch zijn. 

Ze gaan op zoek naar bronnen, naar zingeving, naar hun bestemming.
Eva ontmoet in haar herberg en langs de rivier bijzondere vrouwen en 
mannen van alle tijden, allemaal met hun eigen verhaal en hun eigen 
geloof.  

Adam reist door de geschiedenis van godsdienst en filosofie. Van Lao 
Tsé uit China tot Jezus van Nazareth.  Hij vraagt en luistert naar leraren. 
Hij tast in het duister, loopt vele wegen en vindt nieuwe vergezichten.

Zullen Adam en Eva hun bestemming vinden?

Zullen ze elkaar vinden?

Een topambtenaar op een ministerie komt een geheim vegetarisch com-
plot op het spoor. Maar naarmate hij hier meer over te weten komt, 
raakt hij verstrikt in een netwerk van vegetarisch extremisme. Welke 
keuzes moet hij maken? En hoe zal er door zijn superieuren op zijn ont-
dekkingen worden gereageerd?
 
Door een even absurde als hallucinante opeenvolging van gebeurtenis-
sen komt de geschiedenis van de twintigste eeuw in een geheel nieuw 
daglicht te staan. Wat bespraken Wittgenstein en Russell in het Haagse 
hotel Pomona? Wat was de werkelijke reden voor de vlucht van Rudolf 
Hess naar Engeland? Waarom gingen de Beatles uit elkaar? En wat ver-
klaart het wereldwijde succes van Apple?
 
De lezer van Vegetarische onderzoekingen wordt getrakteerd op een 
nooit vermoede geschiedenis, die zich op humorvolle en duizelingwek-
kende wijze ontvouwt.

Vegetarische onderzoekingen: voor vegetariërs én vleeseters!

isbn 9789461536891 | nur 300 
13 x 21 cm | ca. 248 pagina’s 
Paperback | april 2015 
prijs € 18,95

isbn 9789461536884 | nur 300 
13 x 21 cm | ca. 278 pagina’s 

Paperback | maart 2015
prijs € 18,95

Vegetarische 
onderzoekingen

Willem Brinkman

aspekt

Roman

Adam & Eva spelen
Johannes de Elfde

Vegetarische onderzoekingen
Willem Brinkman
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Niets is zo onverankerbaar en ongrijpbaar als de liefde. Desalniettemin 
kennen de letteren een eewige ode aan cupido. In Wat blijft is herinnering 
staat de liefde  en de warme terugblik op wat ooit was centraal. Als wegen 
scheiden, en het alledaagse de koers weer bepaalt, zijn het  herinneringen 
die we koesteren. Alleen liefde van mensen voor elkaar, maakt dit korte 
leven draaglijk. Beide auteurs publiceerden eerder bij uitgeverij Aspekt.

isbn 9789461536471 | nur 306 
15.5 x 23.5 cm | 60 pagina’s 

Paperback | verschenen
prijs € 12,95

Op 63-jarige leeftijd neemt Peter afscheid van de school, waaraan hij bijna 
40 jaar als leraar scheikunde verbonden is geweest. Tal van vrienden en 
bekenden zijn bij zijn afscheid aanwezig, onder wie ook de vrouwen met 
wie hij ooit een relatie had. Op één na.

Het afscheid confronteert hem met de vraag wie hij geworden is en wat 
voor hem de zin of de essentie van het leven is. Welke van zijn vroegere 
idealen hebben de tand des tijds doorstaan? Waar kan of durft hij nog in 
te geloven, of zich hard voor te maken? Hoe eerlijk zijn de vrienden waar-
mee hij zich omringd heeft en tegen wie hij heeft opgekeken? En hoezeer 
heeft hij zichzelf laten leiden door de waan van de dag of een plotseling 
opvlammende begeerte?

Pas laat in zijn leven beseft hij hoe zijn drang te breken met zijn Zeeuws 
gereformeerde achtergrond en deel uit te maken van een milieu van links-
activistische leeftijdgenoten hem heeft verwijderd van zichzelf en zijn eigen 
innerlijke kompas. Een verwijdering met een voor hem wel heel ingrijpend 
gevolg. Wie is hij, als het meest essentiële in het leven hem ontnomen is?

isbn 9789461536259 | nur 300 
13 x 21 cm | 350 pagina’s 
Paperback | verschenen
prijs € 19,95

Pieter Sparre

DE TROOST 
VAN EEN 
LICHAAM

ASPEKT

roman

De Troost van een Lichaam
Roman

Pieter Sparre

Wat blijft is herinnering
Sylvia Duijm / Jan Best de Vries
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In Transit neemt auteur Hans Kooger ons wederom mee naar zijn ‘bin-
nenwereld’. Het is een bestaan waarin de auteur zich gretig verliest 
in de wereld van de auteurs. Nostalgie, ontdekkingen, romantiek, het 
leven, het trekt allemaal voorbij, waarbij het decor moeiteloos verschuift 
van Nanking naar Istanbul en verder. Namen als Armanio, James En-
sor, Marten Toonder, Ingmar Bergman en Kafka brengen de lezer van 
Binnen-Mongolië tot de Witte Jaderivier. Welkom in de wereld van Hans 
Kooger.

isbn 9789461536396 | nur 300 
13 x 21 cm | 184 pagina’s 

Paperback | verschenen
prijs € 16,95

ASPEKT

Transit
Hans Kooger

verhalenbundel

Transit
verhalenbundel

Hans Kooger

isbn: 9789461533838

prijs: € 17,95

isbn: 9789461532022

prijs: € 17,95

isbn: 9789059118942

prijs: € 16,95

Eerder verschenen van Hans Kooger
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Wat heeft een tonnetje Witte Reus te maken met een lafhartige dorps-
moord in Afrika, en een onhandige ontmaagding met een proefrit in 
een Volvo Amazon? En hoe houden een krat Raak Up, Hunter sigaret-
ten, een snoepwinkeltje en een hilarische seksuele voorlichtingsavond 
verband met een afschuwelijk gezinsdrama? Het valt allemaal samen in 
Ouallavag’gi, de debuutroman van Paul Peijnenburg. 

Midden jaren zeventig. Het zijn de hoogtijdagen van de verloren ge-
neratie; een tijd van Puchposters boven je jongensbed, visnetten aan je 
slaapkamerplafond en vozen in het fietsenhok. Bram Bloemers en Mieke 
Pluk leren elkaar kennen en beleven een amour fou die leidt tot een 
opeenstapeling van verwikkelingen. 

Wanneer ze in rustiger vaarwater belanden en als ouders van Sijm hun 
beste jaren beleven, slaat plotseling het noodlot toe. Na verloop van tijd 
neemt Mieke een afschuwelijke beslissing. Vanaf dat moment verdrinkt 
Bram zijn verdriet. Als hij ruim een decennium later vriendschap sluit met 
de Soedanese vluchteling Kgosi Ngane, lijkt zijn troosteloze bestaan een 
wending te nemen. Lukt het hem zich te hervinden?

isbn 9789057181818 | nur 300 
17 x 22 cm | 272 pagina’s 

Paperback | verschenen
prijs € 35,-

isbn 9789461536907 | nur 300 
13 x 21 cm | ca. 278 pagina’s 
Paperback | april 2015 
prijs € 18,95

This volume of the BDMP analyses the genesis of one of Beckett’s most 
important works, the novel L’Innommable / The Unnamable, written in 
French in 1949–50 and translated into English by Beckett in 1956–8. 
Through an examination of the surviving manuscripts and typescripts, as 
well as the French and English pre-book-publication extracts, this study 
locates the novel within Beckett’s developing aesthetic, especially his in-
terest in Fritz Mauthner’s ‘critique of language’ (Sprachkritik). It aims to 
show that the compositional processes of both the original French ver-
sion and the English translation of L’Innommable reflect, in their different 
ways, Beckett’s attempt to achieve what he famously describes as a 
‘literature of the unword’.

The making of Samuel Beckett’s 
L’innomable/ The Unnamable

Dirk Van Hulle / Shane Weller

Oallavag’gi
Roman

Paul Peijnenburg
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isbn 9789461536914 | nur 300 
13 x 21 cm | ca. 148 pagina’s 

Paperback | april 2015
prijs € 16,95

Het Achteloze
Universum

Robbert Jan Swiers

ASPEKT

Verhalenbundel

Kleine
Maurits 
een oorlogsverhaal in gebaren

Bertje Leuw

aspekt

isbn 9789461536921 | nur 300 
13 x 21 cm | ca. 178 pagina’s 
Paperback | april 2015 
prijs € 16,95

Het Achteloze Universum is de derde bundel met vijfentwintig verhalen 
van Robbert Jan Swiers. In deze bundel is gekozen voor fantastische ver-
tellingen en verontrustende vergezichten. Nieuwe verhalen van Charles 
de la Croix zijn opgenomen, evenals een afgerond aantal verhalen rond 
Het Achteloze Universum. Kolonisatie op exoplaneten zijn te vinden in de 
serie Wie aan de deur klopt… en door de bundel heen is een aantal 
vervreemdende verhalen opgenomen, zoals Nieuwe oogst en Een in-
schattingsfout. Swiers weet opnieuw zijn vele invallen en associaties op 
een aansprekende en onderhoudende wijze tot verhalen te verwerken.

Het is 1943. Kleine Maurits, doofgeboren kind in een Amsterdams Joods 
gezin, is elf maanden oud als hij thuis weg moet om te kunnen onderdui-
ken. 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 Wereld-
oorlog. 

Wanneer hij al volwassen is, schrijft zijn moeder speciaal voor hem 
op wat hun gezin en naaste familie tijdens de Jodenvervolging is over-
komen. 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, haar broers ‘spre-
kende’ gebarentaal op het toneel volgend. En al vertellende herinnert 
zij zich de gebeurtenissen uit hun kinderjaren.

Het Achteloze Universum
verhalenbundel

Robbert Jan Swiers

Kleine Maurits
Een oorlogsverhaal in gebaren

Bertje Leuw
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In december 2011 luisterde Rita Knijff-Pot naar de geschiedenis van 
Robert, een man op leeftijd. Robert vertelde haar over zijn verblijf op 
het eiland Ameland in de Tweede Wereldoorlog. Niet alleen hij, maar 
vele kinderen hadden op jonge leeftijd ver van huis weken, maanden of 
jaren doorgebracht op Ameland tijdens de oorlog, opgevangen door 
eilandbewoners. Er was geen groter contrast denkbaar dan het verblijf 
op het eiland in die tijd en de thuissituatie op het vasteland. Het zou een 
allesbepalende invloed op hun leven hebben. Rita Knijff-Pot heeft het 
verhaal van Robert in een bredere context geplaatst. De geschiedenis 
van kinderen in oorlogstijd en de jaren die volgden. 

In alle dorpen op Ameland, Hollum en Ballum, Nes en Buren, werden 
kinderen uit de grote steden van West-Nederland ondergebracht. In het 
verhaal Retour Ameland speelt Hollum een prominente rol. 

Een poging tot verwijderen van denkbeelden en hulpmiddelen tussen 
de mens en zijn directe omgeving. De verwondering die een kind van 
nature heeft, wordt doodgeslagen door overal antwoord op te geven 
en een betekenis op te plakken. Want zo gauw men antwoord geeft, zo 
gauw men zaken gaat verklaren, verdwijnt de verwondering, maar ook 
het denken zelf.

In deze reis willen we graag weer als een kind woordeloos verwonderd 
worden door alles wat om ons heen gebeurt. We willen liefst weer alles 
aanraken alsof we het voor de eerste keer zien. Met onze handen de 
dingen om ons heen voelen hoe stroef of juist glad het is. En misschien 
trekken we de handen er snel weer vanaf, omdat we schrikken hoe koud 
de oppervlakte is.

We willen nog een herkansing, we willen nog één keer alles opnieuw 
beleven en de oude betekenissen eraf krabben. Ja, we gaan nog een 
stap verder: we willen  aan alles snuffelen en er misschien wel aan likken 
en weer weten hoe het proeft.

isbn 9789461536945 | nur 300 
13 x 21 cm | ca. 278 pagina’s 

Paperback | april 2015 
prijs € 18,95

isbn 9789461536938 
nur 730/736/300 
15 x 15 cm | ca. 212 pagina’s 
gebonden | april 2015 
prijs € 27,95

ASPEKT

RETOUR 
AMELAND

Rita Knijff-Pot

roman

Robert Kromhof

De belevingsreis van 
baarmoeder tot kist

ASPEKT

Retour Ameland
Rita Knijff-Pot

De belevingsreis van baarmoeder 
tot kist

Robert Kromhof



literair / fictie

literair / fictie

48

Bezoek aan mijn jeugd is gebaseerd op de autobiografische aantekenin-
gen van Eugénie Oussakovskaïa (1897-1997) en beschrijft het leven van 
een adellijk meisje in het Rusland van de laatste tsaar. Met winters vol 
vertier en feestgedruis in Sint-Petersburg, afgewisseld door lange, lome 
zomers op het familielandgoed in Samara. Alles komt voorbij: de eerste 
baljurk, de tango-rage, etiquette, hofmakerij, slederitten en boottochtjes 
op de Wolga. Ondertussen doet de moderne tijd zijn intrede met elek-
trisch licht, telefoon en auto’s die koetsjes verdringen. Tijdens copieuze 
diners wordt openhartig gediscussieerd over de noodzaak van politieke 
hervormingen en de intriges van Raspoetin aan het hof van Nicolaas II.  
De Eerste Wereldoorlog en de revolutie van 1917 maken voorgoed een 
einde aan het geprivilegieerde bestaan van de Russische adel. 

Terwijl bekenden en vrienden van de hoofdpersoon sneuvelen aan het 
front, assisteert zijzelf als verpleegster in de operatiekamer bij de am-
putatie van ledematen. Na de machtsovername van de communisten 
komt zij in de gevangenis terecht, waar Lenins geheime politie haar als 
informante probeert te werven. Als zij vrijkomt neemt zij samen met haar 
geliefde het besluit om via Siberië het land uit te vluchten.

isbn 9789461536952 | nur 300 
13 x 21 cm | ca. 248 pagina’s 

Paperback | april 2015
prijs € 19,95

isbn 9789461536204 | nur 300 
12.5 x 20 cm | 47 pagina’s 
Paperback | verschenen
prijs € 9,95

“Ooit was ik, net als Ege nu in Turkije, reisgids op een bus in Bulgarije 
geweest. Op verzoek van een aantrekkelijke deelneemster aan de reis 
had ik op de Tracische woonheuvel van Plovdiv heel wat scherven van 
diverse aardewerksoorten verzameld. Zij vond het een goed idee dat ik 
als archeoloog die op mijn kamer eerst onder de kraan ging wassen en 
dan alleen voor haar zou determineren: “Ik ben toch zó in archeologie 
geïnteresseerd!”... Ik was net in mijn privatissimum over gewassen scherf 
drie begonnen, toen ze mij bij de hand pakte en richting bed trok. “Maar 
je bent toch getrouwd?”, bracht ik – toen ook net single – nog zwakjes in, 
“heb je dit al eens eerder gedaan?” “Ja, vijf keer al”, zei ze trots en trok 
vliegensvlug haar slipje omlaag en haar rok omhoog. Ook toen had ik 
die avond de tevreden gewaarwording ondervonden dat ik in elk geval 
als een echte gentleman bij haar naar binnen ging. Het werd daarna 
trouwens nog een spannende nacht, want op de hotelgangen waarden 
van overheidswege aangestelde oude vrouwtjes in blauwe werkkleding 
rond die erop moesten toezien dat personen van verschillend geslacht ’s 
nachts niet van kamer wisselden.”

aspekt

Bezoek aan mijn jeugd

Eugénie 
Oussakovskaïa

Herinneringen van een 
Russische adelsdochter

After Midnight
Egeïsche nachten

Jan Best de Vries

Bezoek aan mijn jeugd
Herinneringen van een Russische adelsdochter

In samenwerking met bv. imprint Strengholt

Eugénie Oussakovskaïa

literair / fictie
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Verbannen
uit Zweden

Oele Steenks

aspekt

roman

Wat drijft een jonge Zweedse vrouw uit societykringen in de armen van een straatarme Hol-
landse tuinder? Waarom geeft Elisabeth, met de looks van een fimster, een zekere toekomst in 
kringen van wetenschap, literatuur, film, top industrie en het koninklijk huis in Stockholm op voor 
Johnny, een Nederlandse avonturier met een oorlogswond? Wat begint als een exclusieve safari 
in Kenia, verzandt voor Elisabeth in een slepend huwelijk, in een vruchtbare streek pal achter 
de Hollandse duinen, waar het kwaad al door voorgaande generaties is gezaaid. Oliver, de 
eerste zoon, ziet hoe een idyllle verwordt tot een drama van overspel, verslaving en agressie. 
Het lieve blonde ventje met vreemde trekjes, wordt inzet van een machtsspel dat de lezer in een 
beklemmende greep houdt. Oliver doet een meeslepend, verfijnd en rijk ingekleurd verslag van 
wat hij ziet, hoort, voelt, ruikt en vooral ontdekt. Riemen vast, want als Johnny en Elisabeth vol 
gas geven in hun legendarische Ford Customline, wordt de lezer meegesleurd in een wervelende 
achtbaan van liefde, passie, teleurstelling, lust, bedrog, dreiging en verslaving. 

literair / fictie

isbn 9789461536969 

nur 330
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Verbannen uit Zweden
Roman

Oele Steenks
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Ruben heeft een antiekzaak en koopt in Eupen een hele inboedel op. 
Dat is het begin van een reeks aanslagen en intimidaties.

In het ‘plaatselijke dorp’ worden twee vrouwen vermoord en inspecteur 
Soetaert tast in het donker wat betreft de dader. Tot plots alle bewijzen 
richting Ruben De Meier wijzen. Robert Soetaert confronteert de man 
met de feiten en er volgt een huiszoeking. Er wordt opnieuw een bewijs 
gevonden, maar Ruben vlucht tijdens de huiszoeking.

In White Sands, New Mexico, wordt de zaak nauwlettend in de gaten 
gehouden. Vijf man kregen de opdracht ter plaatse alles te volgen en 
desnoods in te grijpen.

De jacht op Ruben De Meier is ingezet!

De schrijver bracht eerder ULTIO, ODIUM en  DECEPTIO uit. Dit is zijn 
vierde boek.

isbn 9789461536976 
nur 300/330 

13 x 21 cm | ca. 278 pagina’s 
Paperback | april 2015

prijs € 18,95

Opertum
Thriller

Guido Strobbe

isbn: 9789461531537

prijs: € 19,95
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prijs: € 18,95

isbn: 9789461533036

prijs: € 18,95

Eerder verschenen van Guido Strobbe
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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.

isbn 9789461536983 | nur 300 
13 x 21 cm | ca. 178 pagina’s 

Paperback | april 2015 
prijs € 17,95

isbn 9789059119154 | nur 300 
13 x 21 cm | ca. 178 pagina’s 
Paperback | april 2015 
prijs € 16,95

Grauwsluiers 
en Lichtheid

Diny Zandvliet

aspekt

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 ge-
zin. Er was weinig tijd voor liefdevolle aandacht, omdat een opvolgend 
jongste kind alweer aan moeders rokken hing. Daarentegen was zij nooit 
alleen. 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 dew lagere school en werd je daarna klaar 
gestoomd om als huisvrouw - zonder seksuele voorlichting - te zorgen 
voor een kinderrijk huwelijk. 

Grauwsluiers en Lichtheid
Roman

Diny Zandvliet

De dame met de paarse hoed
Verhalenbundel

Diny Zandvliet



Na haar tragische plotselinge overlijden liet Nanda van der Zee een uniek manuscript achter.  
In De onvergetelijke avonturen van Rozepoos en Nannepan neemt een komisch meisjesduo de 
jonge lezers direct op sleeptouw. Hierbij worden naast veel vrolijke noten ook maatschappelijke 
kwesties aangeroerd. Het boek werd prachtig geillustreerd door Dr. A.J.M.Karthaus Sr. Nanda 
van der Zee was van huis uit historica en publiceerde een reeks boeken die landelijke aandacht 
kregen, zoals Om erger te voorkomen.

e onvergetelijke avonturen 
van Rozepoos en NannepanD

Nanda van der Zee

aspekt

De onvergetelijke avonturen 
van Rozepoos en Nannepan
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Nanda van der Zee

literair / fictie
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Een journalist bezoekt het merkwaardige land Transvilië. In de gehele wereld wordt er veel 
stemming gemaakt tegen dit hertogdom, waar geen democratie heerst en waar – o, gruwel 
– een standenmaatschappij bestaat. Daar moet de bevolking wel verschrikkelijk lijden, is de 
algemene overtuiging. Onze journalist krijgt een fotograaf mee, die niet opvalt door enige 
beschaving, maar wel precies denkt wat je zo denken moet. Vervelend wordt het als deze foto-
graaf, al kort na aankomst in Transvilië, een lompe en op z’n minst tactloze actie uitvoert om zijn 
ideeën te demonstreren. Hij komt in de gevangenis terecht en lijkt daar nog wel even te moeten 
blijven. In Transvilië is men niet van zijn optreden gediend. Het is voor de wereldpers directe 
aanleiding om het voor hem op te nemen en hem af te schilderen als een martelaar voor onze 
politieke verworvenheden.
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Mijn heilstaat
Boudewijn van Houten
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Martine & Louise Fokkens

Martine & Louise Fokkens

Ouwehoeren
Alle dagen Feest

Meet the Fokkens
At the Redlight District

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!

The Fokkens are well-known, both in our own country and internationally. 
In their previous work we got acquainted with ‘the garden gnome’, and 
learned about other exciting details from their sex room. In this book the 
ladies leave nothing out, allowing the reader to learn about Holland’s 
most famous neighborhood: the Red Light District. With their stories they 
enlighten us about, for instance, the ‘Bon Bon eater’, ‘Pimmetje the Run-
ner’, ‘the Fucker’, and ‘the Turd’.

isbn 9789461537010 | nur 680 
13 x 21 cm | ca. 210 pagina’s 
Paperback | februari 2015 
prijs € 14,95

isbn 9789461536457 | nur 740 
13.5 x 19 cm | 102 pagina’s 

Paperback | verschenen
prijs € 12,50
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District de boom optuigen!
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De cirkel, het vierkant, de gelijkzijdige driehoek, de regelmatige veel-
hoek, de gulden snede en hun ruimtelijke equivalenten: al sinds de pira-
miden van Egypte wist zulke eenvoud zowel architecten als kunstenaars te 
inspireren tot in de architectuur en de kunst van onze eigen tijd. Met dit 
boek voert de kunsthistoricus en essayist Hans Sizoo de lezer mee langs 
achtereenvolgens een viertal bloeiperioden van de geometrische esthe-
tiek in de architectuur van Europa, hetzij religieus danwel werelds geïn-
spireerd, en naar het atelier van twee moderne kunstenaars die elk vanuit 
het eigen motief de simpele geometrie waren toegedaan. 

Naast de bouwkundige en artistieke resultaten van de fascinatie met 
deze wereld van de vorm, komen enige algemene en meer persoonlijke 
achtergronden aan de orde. Een afsluitend hoofdstuk oppert wat deze 
achtergronden aan motiveringen suggereren.  
 
Hans Sizoo (1942) publiceerde een tweehonderdtal inleidende teksten 
over het werk van moderne kunstenaars in boeken, catalogussen en tijd-
schriften, en daarnaast de essaybundel De Verspreiding van een Abuis 
(2010) en het essay Beckmann, Perseus en Beckmann (2012), de twee 
laatste uitgegeven door Aspekt.  

Maatschapij

Maatschapij
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isbn 9789461537027 | nur 640 
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Paperback | mei 2015 
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2 x 2 + X
In oude architectuur en nieuwe kunst

Hans Sizoo
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Paperback | verschenen 
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Wat kan de pit van een vrucht nou in vredesnaam doen tegen één van 
de meest gruwelijke ziekten van deze tijd: kanker, terwijl daar toch een 
leger aan zeer geleerde dames en heren voor zijn, met de meest prach-
tige bullen en verklaringen van kundigheid. Wat kan men daar tegenin 
brengen? Die simpele abrikozenpitten? Ja, die simpele abrikozenpitten, 
zijnde een onderdeel van de natuur, door de scheppende hand van God 
vervaardigd en voorzien van de meest geneeskrachtige stoffen voor de 
mensheid. Hoe je zo gezond mogelijk kunt leven dankzij de abrikozenpit 
legt dit boek duidelijk en inzichtelijk uit.

Het antwoord op Kanker?!
Het geheim van de abrikozenpit

Carine Franssen
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Mijn G d, 
dit is het doel!
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Het ‘spirituele’ met zijn kennisveld, meditatietechnieken en het bonte gezelschap van leraren, 
lijkt op een rijk bebost land, met paden die allemaal 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 om volledig ‘ja’ te kunnen zeggen tegen iets dat de kern van ons 
wezen raakt, is geen peulenschilletje. 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.

Karel Wellinghoff onderzocht tal van groepen, tradities, etc., niet als buitenstaander, maar in 
veel gevallen als deelnemer. Daarom is in dit boek geen sprake van zweverig gepraat. Er wordt 
geprobeerd om de kern van de omschreven bewegingen, in vraaggesprekken met de deelnemers, 
weer te geven. Ook wordt aandacht besteed aan de zogeheten ‘nieuwe spiritualiteit’.

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

Karel Wellinghoff
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Het fenomeen scheiden of iets zachter uitgedrukt, maar net zo erg: het 
uit elkaar gaan, heeft in de laatste decennia epidemische vormen aan-
genomen. Het aantal slachtoffers veroorzaakt door deze epidemie is 
ongekend groot, alsook het leed en de wonden die het bij jong en oud 
heeft veroorzaakt.

Dit boek beschrijft één van de grootste aanvallen vanuit de voor ons 
onzichtbare geestelijke wereld die de Bijbel ‘de machten en krachten in 
de lucht’ noemt. Deze is ingezet om het huwelijk als Gods basisconcept 
voor liefde en heelheid en daarmee onze gezinnen, die de kern van de 
samenleving vormen, kapot te maken.

Doordat het ‘ik’ centraal staat is er een verkillingsproces aan de gang, 
waardoor liefde en trouw verdwijnen, eenzaamheid, angst en geweld 
toenemen en het vaderbeeld, dat is afgeleid van het Godsbeeld, wordt 
verdonkerd.

Sietse H.W. Werkman is gedragsspecialist en pastoraal werker.

Hooggevoeligheid en hoogbegaafdheid, wat nogal eens in combinatie 
met bepaalde vormen van ADHD voorkomt, zijn prachtige talenten die 
tot grote zegen kunnen zijn voor de persoon zelf en voor de samenleving.

Velen echter ondervinden moeilijkheden in het omgaan met deze gaven 
doordat er weinig kennis over is, ook in het onderwijs. Daar komt bij dat 
gebrek aan goede voeding gedrag negatief kan beïnvloeden.

Vanuit zijn praktische en theoretische kennis en ervaring, alsmede met 
het helende en bevrijdende Woord van God, weet de schrijver op dui-
delijke wijze inzicht te geven in wat hooggevoeligheid en hoogbegaafd-
heid is en reikt hij handvatten aan voor de persoon zelf en voor zijn 
omgeving 

Sietse H.W. Werkman is gedragsspecialist en pastoraal werker.

SietSe H.W. Werkman aspekt
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SietSe H.W. Werkman aspekt

Hooggevoelig en 
begaafd, adHd

en 
bijbelse HeelHeid

over-leven 
tegen de 
stroom in

isbn 9789461537041 | nur 320
15 x 23 cm | ca. 278 pagina’s 

Paperback | april/mei 2015 
prijs € 19,95

isbn 9789461534026 | nur 320 
15 x 23 cm | ca. 312 pagina’s 
Paperback | april/mei 2015 
prijs € 19,95

De Scheidings - epidemie en 
Bijbelse heelheid
over huwelijken in verstand en in boosheid

Sietse H.W. Werkman

Hooggevoelig en begaafd, ADHD 
en Bijbelse heelheid

Over-leven tegen de stroom in

Sietse H.W. Werkman
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Het Zakboek dierenwelzijn is voor iedereen die dieren een warm hart 
toedraagt. Op overzichtelijke wijze zijn de belangrijkste zaken voor 
dierenwelzijn bijeen gebracht, zoals dierenvermaak, dieren organisa-
ties, wat doet de politiek, maar ook zaken als dierenmishandeling en 
wetgeving op dit gebied. De auteur staat zowel stil bij het binnenland 
als bij het buitenland, zoals de facetten van het dierenleven in Neder-
land, in Europa en rond thema’s als het zwerfdierprobleem in met name 
Zuid-Europa. Ook is er oog voor situatie en misstanden in Azië. Particu-
lieren, instanties, studenten, middelbare scholieren en eigenlijk iedere 
dierenliefhebber kan zijn hart ophalen bij het lezen van dit veelzijdige 
en informatieve zakboek.

De auteur is praktiserend psycholoog. Hij gaf jarenlang adviezen op 
het gebied van intermenselijke contacten en relatieproblemen. Dit boek 
gaat over zijn ervaringen als raadgever op dit gebied. Zijn motief is  
gebaseerd op het feit dat veel mensen vaak denken alleen te staan met 
hun specifieke probleem. Die gedachte versterkt het beleven van het 
probleem in negatieve zin. Om dit effect te voorkomen of te verzach-
ten beschrijft hij in dit boekje het standaardpatroon dat in ieders leven 
voorkomt. Inclusief de universele basisproblematiek die zich in elke le-
vensfase manifesteert, zij het met ontelbare variaties daarop. Hij heeft 
het leven ingedeeld in leeftijdsfasen die zich kenmerken door de daarin 
optredende specifieke problemen. Het inzicht dat daaruit volgt kan een 
positieve invloed hebben op de verwerking en de oplossing van de re-
lationele en emotionele problemen waarmee men worstelt. Het aloude 
adagium:  – gedeelde smart is halve smart – is hierop van toepassing. 
Geen psychologische hoogdraverij, maar eenvoudige, begrijpelijke taal 
in dit handzame  boek.

isbn 9789461536358 | nur 730 
13 x 21 cm | 142 pagina’s 
Paperback | verschenen 
prijs € 14,95

isbn 9789461537034 | nur 430
13 x 20 cm | ca. 178 pagina’s 

Paperback | april 2015 
prijs € 16,95

Zakboek Dierenwelzijn
Nancy de Heer

Het leven is echt niet zo kwaad
Als je de kunst maar verstaat

Jan de Koning
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‘Het verhaal geeft niet alleen een heel eigen kijk op een bepalend tijd-
bestek, 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 gelukkig vaak tastend en grillig, zodat er voor de lezer ook nog 
genoeg te overwegen en in te vullen valt. De personages zijn geloof-
waardig, hun karakter wordt duidelijk door wat ze zeggen en doen, niet 
door onnodig gepsychologiseer van buitenaf. Ze overschreeuwen zich-
zelf 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 
onverwacht manier samen.’

‘We voelden de goede energie in de groep’. Of: ‘Er was geen chemie 
tussen de spelers’. Iedereen die met groepen mensen werkt, als docent, 
trainer, begeleider, coach of manager, herkent deze woorden. Als er 
‘goede energie’ is, dan loopt het groepsproces goed. Is die energie er 
niet, dan stokt het. Soms lijkt het alsof we als leider geen invloed hebben 
op deze groepsenergie. Maar dat is een misvatting. In dit boek krijg je 
inzicht in de werking van bewustzijnsenergie, individueel en in groepen, 
en leer je hoe je deze als leider kunt aansturen.

Teampower combineert twee methoden, wat tot een unieke werkwijze 
leidt. Energiewerk op basis van taoïstische principes, en Thema Gecen-
treerde Interactie (TGI), een leiderschapsmethode gericht op groeps-
processen. Door deze combinatie leert iedere leider niet alleen zijn 
eigen energie te ervaren en te verwoorden, maar ook praktisch in te 
zetten. Het boek leert niet alleen de theorie, maar biedt ook praktische 
voorbeelden, persoonlijke ervaringen en oefenmethoden. Baud Vanden-
bemden heeft jarenlang ervaring met het faciliteren van groepstrans-
formaties.
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VECHTSCHEIDING!

A. J.   Roos
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TEAMPOWER
ALCHEMIE VAN DE GROEP

Baud VandenBemden

aspekt

Vechtscheiding!
A.J. Roos

Teampower
Alchemie van de groep

Baud Vandenbemden
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Eeuwige liefde en onvoorwaardelijke trouw: wie is er niet naar op zoek? 
Vaak zijn we ervan overtuigd het geluk te hebben gevonden in een ide-
ale levenspartner. We gaan samenwonen of trouwen met elkaar. Maar 
na enkele jaren blijkt de liefde te slijten, het romantische gevoel wordt 
minder en op zeker moment besluiten we te scheiden. Voor vele ge-
scheiden paren ontstaan er dan problemen, vooral als er kinderen zijn. 
Er moet gedacht worden aan boedelscheiding, alimentatie en bezoek-
regelingen. Er komen advocaten, notarissen, rechters, hulpinstanties aan 
te pas. En er is eenzaamheid, schuldgevoel en spijt. In dit boek praten 
gescheiden mannen en vrouwen over hun ervaringen. Een boeiend docu-
ment waarin velen zich zullen herkennen.

Soms is die er plotseling, soms al meerdere jaren: angst om de straat op 
te gaan, angst om dingen aan te raken, angst voor mensen of dieren. 
Soms is een fobie nadrukkelijk aanwezig, soms is het een latente angst, 
bijvoorbeeld voor grote hoogten, om te vliegen of om in een kleine lift te 
staan. In dit boek wordt het ontstaan van een fobie uitgelegd maar ook 
de manieren waarop je er vanaf kunt komen. En welke fobieën zijn er 
eigenlijk? Ook praten we met mensen die er dagelijks last van hebben, 
psychiaters en therapeuten. Een compleet boek gericht op het ontstaan 
van een fobie en de behandeling ervan.

Robert Jan Blom

aspekt

Openhartige gesprekken met 
gescheiden mannen en vrouwen

GESCHEIDEN!

FOBIEËN, ANGSTEN 
EN DWANGNEUROSES

RobeRt Jan blom

aspekt

Welke soorten zijn er?
Hoe ontstaan fobieën en angsten?
Je komt er snel vanaf!

Fobieën, Angsten en Dwangneuroses
Welke soorten zijn er? Hoe ontstaan fobieën en angsten?

Robert Jan Blom

Gescheiden!
Openhartige gesprekken met gescheiden mannen en 
vrouwen

Robert Jan Blom
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In 400 jaar Groninger theologie in het publieke domein staan de auteurs 
stil bij de relatie tussen de bezinning aan de theologische faculteit in 
Groningen en de maatschappelijke context. In elke eeuw uit de geschie-
denis van de Groningse universiteit kreeg de theologiebeoefening een 
eigen gezicht. Het wapen van de Rijksuniversiteit Groningen bevat een 
opengeslagen Bijbel met de tekst: “Het woord van de Heer is een lamp 
voor onze voet”.

In de zeventiende en achttiende eeuw leidden spanningen in de kerk tot 
de vraag of bepaalde onderwerpen misschien beter niet aan de orde 
konden komen. Sinds de scheiding van kerk en staat en de secularisering 
van de universiteit is het steeds meer de vraag of theologie eigenlijk wel 
een wetenschap is en of het niet beter is om alleen godsdienstweten-
schap aan een openbare universiteit te bedrijven. 

Deze bundel laat zien hoe theologen en godsdienstwetenschappers zich 
steeds bewogen hebben in het spannende veld tussen de kerk en het 
publieke domein.

Het geloof, brengt zijn eigen zekerheid mede. Dit schrijft prof. Herman 
Bavinck zo rond de vorige eeuwwisseling. Dit beslist pastoraal te noe-
men boekje wortelt in Bavincks zo eigen gedegen dogmatiek.

Bavinck weet, de Christen heeft daarbij ook behoefte aan de zekerheid 
des heils.. Deze beide soorten van zekerheid zijn, hoewel onderscheiden, 
niet van elkaar gescheiden: de ene bestaat niet zonder de andere.

Deze nieuwe uitgave is anders dan de tot heden verschenen edities. 
Bavinck kenner prof.dr.Henk van de Belt herschreef het manuscript in 
hedenendaags Nederlands.

Ook publiceert hij in deze uitgave zijn uitvoerige analyse over de dog-
matische positie welke Herman Bavinck in het boek inneemt.

We citeren nog eens een oude recensie van 1901 “Wij wederhouden 
ons nauwelijks af van meer te schrijven, elke bladzijde is het waard ge-
lezen en herlezen te worden”.

dr. H. van den Belt
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400 jaar Groninger theologie in het publieke domein 

Herman Bavinck

De zekerheid 
van het geloof

ingeleid en geannoteerd door 
dr. H. van den Belt
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400 jaar Groninger theologie in het 
publieke domein

dr. H van den Belt

De zekerheid van het geloof
ingeleid en geannoteerd door dr. H. van den Belt

Herman Bavinck
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Willem J. Ouweneel
Stof tot Nadenken

WAT IS EEN DING ? Wat is de aard van de werkelijkheid? Er zijn slechts 26 letters in het alfabet. 
Maar met de 26 letters kunnen meer dan een miljoen Nederlandse woorden worden gevormd. 
Beta-studenten zijn vertrouwd met de scheikundige elementen. Twee deeltjes waterstof en een 
deeltje zuurstof vormen samen water. Zonder dat houdt het leven op. Basiselementen zijn onmis-
baar voor het verwerven van kennis. Zij zijn de stalen balken waamee het gehele kennispara-
digma wordt geconstrueerd.

Maar wist u dat bijna niemand de zestien (16) verschillende wijzen kent waaruit alle dingen 
(entiteiten) op aarde bestaan? Dit boek verschaft u een heldere uitleg van de 16 verschillende 
manieren waarin alle dingen functioneren. Willem Ouweneel neemt de lezer op briljante wijze 
stap voor stap mee, door wat de “16 modaliteiten” worden genoemd. Willem schreef dit boek 
vanuit de veronderstelling dat de meeste lezers onbekend zijn met waar de goddelijk gestruc-
tureerde eenheid en verscheidenheid van de werkelijkheid uit bestaat. Na het lezen van dit 
boek zult u een beter begrip en waardering voor de schepping en de vindingrijkheid van uw 
Schepper hebben!
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Het begin, het einde and everything in between is het nieuwe en wederom 
originele boek van Ton Toutnu, die al eerder bij Aspekt publiceerde. 
In het vorige boek stond het geloof centraal, in dit boek draait het om 
het leven zelf. Het boek geeft een eigenzinnige kijk op het leven in een 
woelige tijd, waar de man in de jaren 50 en 60 een Hero was, om in 
de huidige dagen te transformeren tot een Zero, neergeveld door de 
feministische golven.  Dit boek is een reis naar de diepste krochten van 
een mannelijk brein. Reist u mee, leeft u mee.

De rechtszaak Lucia de B was ‘het monsterproces van de eeuw’. De 
Haagse verpleegkundige Lucia werd voor vele moorden veroordeeld 
tot levenslang en TBS. Negen jaar na het begin van het proces wordt zij 
vrijgesproken. Er zijn helemaal geen moorden gepleegd.

In deze rechtszaak ging veel mis. Roddels werden feiten, angst werd 
waarheid. Kansloos vocht Lucia tegen vooroordelen en beschuldigingen. 
Zonder enig tastbaar bewijs. Aanleiding voor een ommekeer in het pro-
ces was een simpel telefoontje. Verpleeghuisarts Metta de Noo uit Die-
penheim begon toen een moeizame speurtocht naar de gebeurtenissen 
rond de haar onbekende Lucia. Niets was nog zeker.

‘Als het wel waar is, waar ik bang voor ben, dan zit Lucia voor niets in 
de bak.’ Zachtjes voeg ik daar aan toe: ‘Als het wel waar was, wat zij 
in het ziekenhuis denken, waren er misschien meer kindertjes vermoord.’ 
Het was een dilemma hoe met deze bange vermoedens om te gaan. Een 
openbare actie had ook voor haar eigen familie grote gevolgen. Maar 
zwijgen en de zaak Lucia laten rusten was geen optie meer. Na vele onder-
zoeken en juridische procedures blijkt dat Lucia ten onrechte in de bak zat.
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Metta de Noo

De klok, de klepel en de 
klokkenluider 

Er werd mij 
verteld, over 
Lucia de B. 
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Het begin, het einde and everything 
in between
Onder auspiciën van Dr. anTONius f.w. Morselt

Ton Toutnu

Er werd mij verteld, over Lucia de B.
De klok, de klepel en de klokkenluider (2de druk)

Metta de Noo
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Onder deze titel gaat een spreekwoord schuil waarmee het volk van 
de TIKAR in Kameroen zichzelf bedoelt en zijn tradities. Ben Beemster 
uit Zwaag, missionaris van Mill Hill en bijna 25 jaar verkerend onder 
deze Tikar, woonde tien jaar bij hen en leerde ook hun taal. Even zal de 
lezer denken aan de oude kampvuren langs de evenaar, die Paul Julien 
ontstak toen hij, ook in Kameroen, tachtig jaar geleden schreef over de 
Baka pygmeeën.
 
De auteur  presenteert ons de Tikar als bescheiden mensen, behept met 
aanstekelijke humor. Honderden spreekwoorden doorspekken hun con-
versaties en woordspelletjes.

De moeder van 
het Parelhoen

Ben Beemster

aspekt
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Sinds 1 december 2012 is de Convention on Cybercrime in België van 
kracht. Een bijzonder moment om ook de wet van 28 november 2000 
inzake informaticacriminaliteit in de kijker te zetten. Met deze wet wer-
den reeds in 2001 vier nieuwe misdrijven aan het Strafwetboek toege-
voegd, samen met een arsenaal aan nieuwe procedurele instrumenten.
Ondanks deze vernieuwende nationale en supranationale wetgeving en 
de ver doorgedreven digitalisering van onze maatschappij, diende er 
te worden vastgesteld dat er nog geen handboek bestond over het di-
gitale strafrecht en het digitale strafprocesrecht, over de informaticacri-
minaliteit of over het fenomeen cybercrime in al zijn facetten. Nochtans 
is dit onmiskenbaar het strafrecht van heden en toekomst.

Het handboek ‘Cybercrime’ slaagt in de ambitieuze betrachting om een 
handig en alles overschouwend werk te bieden waarmee cybercrime 
kan worden aangepakt.

De moeder van het Parelhoen
Ben Beemster

Cybercrime
Jan Kerkhofs / Philippe Van Linthout
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In de tien jaar dat Marcel en Angelique proberen om een emotionele band aan te gaan met hun 
Colombiaanse adoptiezoon Duvan, gaat het van kwaad tot erger. Door zijn gedrag lopen waar-
devolle vriendschappen stuk en hun huwelijk hangt aan een zijden draadje. Ze trekken  langs een 
stoet van hulpverleners en geven een goedlopend bedrijf op. Wanneer Marcel vechtend met zijn 
puberzoon over de keukenvloer rolt, is een uithuisplaatsing onafwendbaar. Observatiecentrum 
De Hondsberg brengt duidelijkheid: Duvan heeft een verstandelijke beperking en een reactieve 
hechtingsstoornis. Hij kan niet leven in een gezin.

De schaduw van Duvan gaat over een vurige kinderwens die overmoedig maakt, over een 
onuitvoerbare opvoeding, maar ook over veerkracht. Wanneer er thuis wat rust ontstaat, komen 
vragen bovendrijven. Hoe kon de adoptieorganisatie zo blind vertrouwen op de informatie 
vanuit Colombia? De ouders gaan in gesprek met adoptiedeskundigen en zien hun bange ver-
moedens bevestigd.

Marcel & Angelique de Laat vertellen in De schaduw van Duvan op openhartige wijze hun ver-
haal. Met dit boek stellen zij adoptie ter discussie en benadrukken het belang van specialistische 
jeugdzorg.

De schaduw van Duvan
Adoptieouders A&M de Laat vertellen hun verhaal

Door van der Wiele



Emotionele kramp is een nog onbesproken fenomeen. We kennen het wel, bijvoorbeeld toen we 
er pijnlijk getuige van waren hoe Job Cohen er in schoot tijdens een tv-interview. Het betekende 
meteen het einde van zijn politieke carrière.

Of oud voetballer Ruud van Nistelrooy die in een tv-interview over zijn onbeheersbare uit-
barstingen zei: “Mijn hersens deden het even niet.”

Dichtslaan (Cohen) of ontploffen (Van Nistelrooy) zijn de kenmerken van de kramp. We ken-
nen allemaal onze eigen variant ervan.

Het krampgedrag staat niet in relatie tot wat er gebeurt. Een gewone vraag waardoor je 
helemaal dichtslaat of een neutrale opmerking waardoor je zomaar razend wordt. Gedrag dat 
je niet in de hand hebt, dat je gewoon overvalt en dat ook nog schade veroorzaakt? Dat moet 
wel een diepere oorzaak hebben.

Die oorzaak zit in de werking van het oudste deel van je hersenen, het reptielenbrein, dat 
zorgt voor vechten, vluchten of bevriezen. Op het moment dat je (onbewust) schrikt omdat je 
emotioneel geraakt wordt, grijpt het reptielenbrein de macht en valt de werking van een ander 
deel van je hersenen weg. Juist dat deel waardoor je niet meer logisch of samenhangend kunt 
denken, voelen of handelen. De schade die een emotionele kramp veroorzaakt, staat carrières 
en persoonlijk welbevinden in de weg. Volkomen onnodig.

Het Model voor Persoonlijke Autonomie (MPA) is ontwikkeld om die kramp effectief aan te 
pakken zodat je onder alle omstandigheden autonoom, vanuit een eenheid van denken, voelen 
en handelen, kunt reageren..

Na een succesvolle carrière in public relations en marketing werkte Inga Teekens als manage-
mentadviseur, coach en trainer. In haar advieswerk in organisaties heeft zij zich ontwikkeld tot 
een expert op het gebied van complexe werkverhoudingen, conflictbemiddeling en intermense-
lijke communicatie.
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Van kramp naar kracht
Model voor Persoonlijke Autonomie

Inga Teekens
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In dit tweede boek van Harry J. van Grieken leest u hoe het bedrijf na 
1970 stormachtig groeit en de cultuurschok verwerkt van kleine melkslij-
ters naar alsmaar groter wordende supermarktketens. Door geleidelijk 
aandelen te verkopen aan melkcoöperaties lukt het nog twee en twintig 
jaar onder eigen merk te opereren. De laatste tien jaar als Menken van 
Grieken. Deze combinatie van de laatste twee grote familie melkbedrij-
ven ontstaat als verstandshuwelijk in 1988. Deze processen zijn open-
hartig en levendig beschreven. Tien jaar later haalt Campina de stekker 
er uit.  In 2008 komt de fusie tot stand tussen de laatste twee grote coö-
peratieve melkbedrijven in Friesland Campina. Het lukt de schrijver – als 
voormalig insider- het ontstaan van deze fusie en de huidige gang van 
de zuivel op wereldschaal, zodanig persoonlijk kleurrijk en spannend 
te beschrijven, dat het een mooie afsluiting vormt van de door hem be-
schreven 115 jaar Nederlandse zuivelgeschiedenis. Beide boeken zijn 
daarnaast boeiend en verrassend leesbaar als het levensverhaal van 
de schrijver en zijn familie.

OVER LEVEN 
IN DE MELK

BOEK 2
1971-2015

Harry  J. van  Gr ieken

ASPEKT

Met  een  voorwoord van Harm Sc he lhaas

en  daarnaas t

Overleven in de melk en daarnaast
1971 - 2015

Harry J. van Grieken
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Alles van importantie is strategie! Sinds de Tweede Wereldoorlog is 
het vakgebied van strategische management bezig met een glorieuze 
opmars. Uitgangspunt van het vakgebied is dat de wereld van morgen 
weliswaar moeilijk te duiden is, maar dat met een weloverwogen strate-
gische benadering de stip op de horizon geplaatst kan worden. 

In Het Einde van Strategie beschrijft Hans Veldman hoezeer strategie 
een politiek gedreven vakgebied is. Ideologische overtuigingen en uit-
gesproken politieke voorkeuren liggen ten grondslag aan menig bekend 
strategisch analysemodel dat in de boardroom van de grote corpora-
ties gebruikt wordt. In het boek maakt hij duidelijk hoezeer strategisch 
management een Amerikaans vakgebied is en trouwens  pas echt po-
pulair werd toen maffiabaas Tony Soprano aan zijn psychiater vertelde 
dat hij voor zijn bendeoorlog altijd even keek in het boek The Art of 
War van Sun Tzu.

Het einde van strategie
Een kleine geschiedenis van bedrijfskunde 

in een te snel veranderende wereld

Hans Veldman

Maatschappij
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Lang voordat bepaalde goederen als geld dienden en er munten gingen circuleren, droegen 
mensen al geld mee in hun hoofd. Geld is namelijk geen ding, maar een idee, een schuldidee. 
De eerste mensen die elkaar goederen en diensten leverden, rekenden op een tegenprestatie 
van gelijke waarde. Zij schiepen daarmee geld. Dat was een vorm van krediet. Krediet is de 
bron van het geld. De afspraak om een schuld in de toekomst te voldoen is geld. Zo’n schuld-
afspraak werd oorspronkelijk mondeling gemaakt en onthouden. Pas later is men daarvoor ge-
heugensteuntjes gaan gebruiken in de vorm van dingen en notities. Die ‘dingen’ varieerden van 
schelpen en vee tot klompjes goud en bankbiljetten. Maar wat wij gewoonlijk voor geld aanzien, 
zijn alleen maar de symbolen van dat geldidee. Dit boek vertelt wat geld is, waar het vandaan 
komt en waar het is opgeslagen. Het verhaal van het geld wordt in dit boek verteld vanuit het 
perspectief van de verschillende waarde-ideeën die de mensen vanaf het begin der tijden in 
hun hoofd hebben. 

Geld zit in je hoofd
Over Symbolen van Waarde

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

De Benoeming
Een Boardroom Roman
Grootletterboek

René van Rooij

Grootletterboeken
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Onder deze titel gaat een spreekwoord schuil waarmee het volk van 
de TIKAR in Kameroen zichzelf bedoelt en zijn tradities. Ben Beemster 
uit Zwaag, missionaris van Mill Hill en bijna 25 jaar verkerend onder 
deze Tikar, woonde tien jaar bij hen en leerde ook hun taal. Even zal de 
lezer denken aan de oude kampvuren langs de evenaar, die Paul Julien 
ontstak toen hij, ook in Kameroen, tachtig jaar geleden schreef over de 
Baka pygmeeën.
 
De auteur  presenteert ons de Tikar als bescheiden mensen, behept met 
aanstekelijke humor. Honderden spreekwoorden doorspekken hun con-
versaties en woordspelletjes.

Door een breuk in een supertanker stroomt olie naar de stranden van 
Walcheren in Zeeland. Het hele eiland is in rep en roer.  Niemand had 
verwacht dat zo’n olieramp ook in ons land kon gebeuren. Radio en te-
levisie berichten erover. Met alle macht wordt geprobeerd de olievlek 
tegen te houden. Maar dat lukt niet. Het strand wordt zwart van de olie. 
Vele honderden vogels en zeehonden raken besmeurd met olie en ster-
ven een verschrikkelijke dood. Zoveel mogelijk zieke vogels worden nog 
uit de smurrie gered. Maar het is onbegonnen werk. Een groep scho-
lieren van een Walcherse school komt in opstand tegen deze vreselijke 
vervuiling. Mark Verburg is de aanvoerder tegen wil en dank. Maar er 
is tegenstand. Van het oliebedrijf, van de schoolleiding, van de politie. 
Samen met een Iraans meisje, dat uit haar land naar Nederland is ge-
vlucht, weet Mark door te zetten.

 

Jacob Starreveld woont in Zeeland en schreef meerdere boeken. 

Jacob Starreveld
De Olieramp

Grootletterboek

De moeder van het Parelhoen
Grootletterboek

Ben Beemster

de 
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11 april 1934 - Er wordt ingebroken in de   Sint-Baafskathedraal van Gent.

2012 - Wat hebben de moorden op de familieleden van Robert Soetaert 
in Oostenrijk te maken met de sluipschuttermoorden in België? Robert 
Soetaert brengt een kleine agenda mee uit  Oostenrijk. Die levert hem 
heel wat problemen op  en brengt zelfs zijn eigen gezin in gevaar. Het 
politieapparaat is ondertussen in rep en roer en alle zeilen worden bij-
gezet om de sluipschutter in te rekenen.

isbn 9789461536228 | nur 300 
17 x 24 cm | 370 pagina’s 
Paperback | verschenen
prijs € 24,95

Odium
Grootletterboek

Guido Strobbe

Ultio gaat over de renovatie van het Atomium, en over de angst van 
een parlementslid dat ontdekt zal worden dat er in 1956 op grote 
schaal gefraudeerd is met het aluminium. Vijf mannen waren destijds 
verantwoordelijk voor het geknoei met de aluminiumlegering. Eén voor 
één worden zij nu vermoord tot er nog twee overblijven, waaronder het 
louche parlementslid. 

Dit alles vormt het decor van dit spannende en meeslepende boek, 
waarbij naast de grote verhaallijn ook persoonlijke verwikkelingen van 
de hoofdfiguren een adembenemende rol spelen.

isbn 9789461536235| nur 300 
17 x 24 cm | 640 pagina’s 

Paperback | verschenen
prijs € 29,95

Ultio
Grootletterboek

Guido Strobbe
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Tine is secretaresse voor een makelaar, een advocaat en een kunstenares. 
Ze regelt vooral privézaken voor haar werkgevers; de makelaar en de 
advocaat hebben elk nog een secretaresse voor de zakelijke belangen.

Alle drie hebben ze het komende weekend een  belangrijke gebeurtenis: 
de advocaat heeft een  inauguratiediner, de kunstenares een vernissage 
in een kasteel en de makelaar een plechtig communiefeest.

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

Harry S. Truman (1884-1972) was president van de Verenigde Staten 
van 1945 tot 1953. Hij begon zijn leven in de staat Missouri als de zoon 
van een eenvoudige landbouwer, zonder diploma’s. Als oorlogsveteraan 
lanceerde hij een indrukwekkende politieke carrière, die hem via de se-
naat en het vicepresidentschap op 12 april 1945 in het Witte Huis zou 
brengen, na het onverwachte overlijden van Franklin D. Roosevelt. Deze 
formidabele opgang maakte van Truman de verpersoonlijking van de 
‘American Dream’. 
 
Trumans krachtige leiderschap als president is van groot belang ge-
weest. Zijn beslissing om de atoombom tegen Japan in te zetten bezorg-
de de geallieerden de eindoverwinning. De conferentie van Potsdam en 
de Truman Doctrine hadden een enorme impact op het verloop van de 
beginnende Koude Oorlog. Truman geldt daarom tegenwoordig als één 
van de beste en belangrijkste presidenten uit de 20ste eeuw. 

isbn 9789461536211| nur 680 
17 x 24 cm | 464 pagina’s 

Paperback | verschenen
prijs € 29,95

Harry S. Truman
President van Amerika in bewogen tijden

Grootletterboek

Sam van Clemen

isbn 9789461536327 | nur 300 
17 x 24 cm | 400 pagina’s 
Paperback | verschenen
prijs € 24,95

Deceptio
Grootletterboek

Guido Strobbe
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isbn 9789461536310 | nur 300 
17 x 24 cm | 294 pagina’s 

Paperback | verschenen
prijs € 21,95

Elyse Ballieu gaat met vrienden een rondreis maken door Australië. Ze 
heeft een zware tijd achter de rug. Een tijd van rouw, verlies, geboorte 
en dood. Tijdens de vakantie spelen onverwerkte zaken weer op. Ze 
wordt geconfronteerd met eronder liggende conflicten. Ze wordt ziek en 
haar vrienden laten haar achter in een holistisch gezondheidscentrum in 
Tannum Sands.

Daar begint de verwerking van verborgen trauma’s en het loslaten 
van oude zaken die geen nut meer hebben om plaats te maken voor 
vernieuwing. Een helingsproces dat leidt naar transformatie.

Marlène Hommes (1941) won in 1999 de Peter Kempkens Literatuur-
prijs met het verhaal: Het Einde van de Tijd. In haar werk staat de mens 
centraal die in zijn eenzame strijd, ondanks tegenwerkingen, zijn unieke 
levensweg volgt en zich losmaakt van valse denkbeelden en negatieve 
overtuigingen, die niet de waarheid weerspiegelen.

Zijn gehele leven heeft Thomas Mann (1875 - 1955) zich met culturele, 
maatschappelijke en politieke vraagstukken beziggehouden en zijn 
gedachten en standpunten in een indrukwekkend aantal essays vastgelegd, 
die altijd in de schaduw van zijn grote en bekende romans hebben gestaan. 
Niettemin moeten zijn essays over Schopenhauer en Nietzsche worden 
gerekend tot het belangrijkste essayistische werk ooit in  Duitsland verschenen. 
Het is immers niet alleen de haarscherpe analyse van het werk en denken 
van beide filosofen die zijn essays tot een hoogtepunt maken, maar ook 
zijn daarin verwekte betrokkenheid bij de in Duitsland heersende politieke 
situatie op het moment waarop hij deze essays schreef, namelijk kort voor en  
kort na de Tweede Wereldoorlog.

Thomas Mann was nog vrij jong toen hij de denkwereld van 
Schopenhauer en diens leerling Nietzsche binnentrad. Hun denkbeelden 
maakten echter een enorme indruk op de jonge schrijver en lieten 
duidelijke sporen in zijn literaire werk na. Daarom zijn juist deze essays 
onontbeerlijk voor een beter begrip van zijn grote romans.

isbn 9789461536266 | nur 630 
17 x 24 cm | 256 pagina’s 
Paperback | verschenen 
prijs € 22,95

Thomas Mann
Schopenhauer en Nietzsche
Grootletterboek

Cirkels in het Zand
Grootletterboek

Marlène Hommes
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Napoleon als heraut van de Heilige Geest: dat zegt zijn profeet die de 
historische feiten tegen het licht van de voorzienigheid houdt. Hij komt 
om de zweep te leggen over het hypocriete Engeland, dat zijn ziel aan 
de Mammon verkocht; het achterlijke Spanje, dat de Nieuwe Wereld 
onvoldoende heeft gekerstend; het schismatieke Rusland; het alleen in 
naam nog katholieke Oostenrijk; het Zweden van Judas Bernadotte. Bloys 
biograaf Maurice Bardèche zag in De ziel van Napoleon (1912) ‘niet 
alleen gedicht, een tijdloze legende, maar een verbluffend, hallucinerend 
avontuur’. Jorge Luis Borges, die dat avontuur heeft ingedronken, prees 
de ‘grote verbeelding’. Guy Dupré noemde Napoleon ‘de ziel van Bloy’ 
in de figuur van wat de wereld mag verwachten nadat de Allerhoogste 
zich achter de coulissen heeft teruggetrokken, of de noodzaak van 
de middelmaat om nog erger te voorkomen. ‘Pieter van der Meer de 
Walcheren viel voor ‘weergaloze stijl’. In Vloekgezant, Léon Bloy contra 
Friedrich Nietzsche (2002) portretteerde Robert Lemm de ‘pelgrim 
van het Absolute’ als de verguisde oerkatholiek die de goddeloze 
Übermenche voor zijn bewonderaars kan bezweren.

isbn 9789461537218 | nur 680 
17 x 24 cm | ca. 312 pagina’s 
Paperback | maart 2015 
prijs € 24,95

Voelt ze iets? Nee, ze voelt niets. Wat is een mens meer dan een worm 
die in de aarde woelt? Maar er is wel een beeld dat opdoemt. Het bleke 
gezicht van een Joods meisje dat door een soldaat ruw een bus wordt in-
gesleurd.

De jaren ’40 van de vorige eeuw. Een jonge vrouw zit klem tussen de 
raderen van de tijd. In haar buik groeit een kind waarvan de verwek-
ker niets wil weten. Net zo min als haar tirannieke broer die haar uit de 
ouderlijke woning heeft gezet.  Pastoor en nonnen ontfermen zich over 
de aanstaande  moeder, maar hun uitgestoken handen verwachten wel 
wat terug. En hun lippen fluisteren: ‘Afstaan, je moet dat kind afstaan...’ 
In een tehuis voor ongehuwde moeders, in een stad ver weg van haar 
geboortegrond, moet ze in alle eenzaamheid een keuze maken. En on-
dertussen hoort ze de lokroep van een hoge toren die van een kolkende 
rivier overstemmen: kom maar, kom maar... 

De roman Duiveldans gaat over het maken van keuzes in een door oor-
log getekend decennium, waarin vrije keuzes niet bestaan. Waarin elke 
vrije gedachte door kerk, gemeenschap en familie wordt vermorzeld. 
Waarin ook de Duitse bezetter groot en klein voor een keuze plaatst.  

isbn 9789461536297 | nur 300 
17 x 24 cm | 748 pagina’s 

Paperback | verschenen
prijs € 34,95

Duiveldans
Grootletterboek

Geurt Franzen

De Ziel van Napoleon
Grootletterboek

Léon Bloy

Vertaald door Robert Lemm
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De Franse historicus Chateaubriand is de historicus van het christendom. 
In zijn monumentale boek Le Génie du christianisme uit 1802 geeft hij 
zijn meeslepende bespiegeling van de invloed van het christendom 
op de wereldgeschiedenis. Een van de mooiste passages uit het werk 
gaat over de melancholie van het graf. Chateaubriand-kenner en 
bewonderaar Martin Ros koos de belangrijkste fragmenten uit het werk 
van de Franse meester en verzorgde een uitgebreide inleiding. Dit levert 
een schitterend boek op: ‘Het heiligdom verzinkt, gelijk het hol der oude 
Sibylle, en terwijl het metaal zich boven onze hoofden met gedruis laat 
horen, nemen de onderaardse gewelven des doods, onder onze voeten, 
diep stilzwijgen in acht.’

isbn 9789461536334 | nur 300 
17 x 24 cm | 488 pagina’s 

Paperback | verschenen
prijs € 29,95

Christine is een achtentwintigjarige, ogenschijnlijk zelfbewuste vrouw met 
een tweede gezicht. Het is het gezicht waarmee ze zichzelf verwondt als 
ze zich afgewezen voelt of tegenslagen moet verwerken.

Christine houdt geen baan lang vol, maar leeft zich daarentegen uit 
in fotograferen, waarmee ze in de kunstwereld voet aan de grond pro-
beert te krijgen. Ze heeft een rommelig seksleven met zowel mannen als 
vrouwen en drinkt meer dan goed voor haar is. Haar vaste vriend is Pa-
trick, maar Christine ontglipt hem elke keer. Daarbij lijkt ze vooral voor 
zichzelf op de vlucht, want wanneer ze de diepte ingaat kiest ze voor 
het “veilige gevoel” van de pijn door zelfbeschadiging.

Verborgen Gezichten is een aangrijpende generatieroman die vooral 
gaat over de vraag hoe in het leven te staan in een maatschappij waar-
in alles al voor je is uitgedacht. 

isbn 9789461537225 | nur 680/749 
17 x 24 cm | ca. 212 pagina’s 
Paperback | april 2015 
prijs € 22,95

Chateaubriand
De melancholie van het graf
Grootletterboek

Verborgen Gezichten
Grootletterboek

Nora de Ruyter
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Het was in de nadagen van de romantiek. In 1586 werd het stadje Thorn 
door de keizer van Duitsland tot een vorstendom verheven. Het stift, een 
vroom lekenklooster, was onderdeel van dit vorstendom waar adellijke 
dames van zeer hoge afkomst lange of korte tijd verbleven.
 
Eva Maria is een gracieuze schoonheid. Zij houdt niet van de strenge 
conventies in het vorstendom. Intussen heeft ze de kapitein van de wacht 
ontmoet, een boerenzoon. Er wordt schande over gesproken dat ze sa-
men met haar oude knecht uit rijden gaat schrijlings in het zadel nog 
wel. Het maakt haar niets uit hoe haar rokken waaien. Opeens krijgt ze 
schoon genoeg van de valse vleierijen. Ze gaat terug naar haar eigen 
landgoed. Met harde hand bestuurt ze haar bezittingen.

“Fraai vloeiende zinnen en zeer poëtisch taal gebruik gekoppeld aan 
een meeslepende verteltrant. Een juweeltje, dat me geboeid en ontroerd 
heeft. De geschiedenis komt tot leven...”
        - Bert van Nieuwenhuizen

Jan Kikkert is een historicus met een zeer groot en goed ontvangen 
oeuvre en heeft een bijzondere belangstelling voor het Koningshuis van 
Oranje. Zeer veel titels van zijn hand, die veelal ook bij uitgeverij Aspekt 
verschenen, getuigen daarvan. 

Nu heeft Jan Kikkert zijn kennis over de Nederlandse koningen, Willem I, 
Willem II en Willem III in een band gebundeld. Hiermee is een naslagwerk 
ontstaan dat alle liefhebbers van onze vaderlandse geschiedenis niet mo-
gen en willen missen. 

Daarbij zijn de levens kleurrijk, en de politieke en diplomatieke en privé 
beslommringen talrijk en meeslepend. Dit jongste boek van een van onze 
bekendste historici is een nieuwe mijlpaal in een ontzagwekkend reeks 
publikaties. 

isbn 9789461537249 | nur 300 
17 x 24 cm | ca. 384 pagina’s 

Paperback | april 2015 
prijs € 27,95

isbn 9789461537232 | nur 680 
17 x 24 cm | ca. 348 pagina’s 
Paperback | april 2015 
prijs € 29,95

Eva Maria gravin uit Thorn
Grootletterboek

Jan van Reen

De drie Oranje koningen
Willem I, Willem II en Willem III
Grootletterboek

J.G. Kikkert
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In deze roemruchte bestseller uit 1930 tekent Ina Boudier-Bakker (1875- 1966) drie generaties 
welgestelde Amsterdammers. Met hen toont ze het hele scala aan gebeurtenissen en emoties 
die een mens van wieg tot graf begeleiden.  Boudier-Bakker laat zien dat de mens ook binnen 
gezins-  en familiestructuur in wezen eenzaam is.

Ina Boudier-Bakker plaatste haar personages tegen een levendige achtergrond van cultureel en 
maatschappelijk leven in de periode van circa 1860 tot 1920. Literatuur, toneel, muziek, sociale 
verhoudingen,  vrouwenemancipatie, het komt allemaal aan bod, binnen en buiten  de salon van 
de familie. Zo biedt De klop op de deur een kleurrijk panorama van een verdwenen Nederland.

De roman is ook een liefdevolle kroniek van Amsterdam, waar de familie Craets woont. Zij 
beleeft onder meer de demping van de grachten, de opening van het Concertgebouw en het 
Palingoproer.

De Klop op de deur is een meeslepend verteld verhaal over steeds weer veranderende tijden, 
over elkaar opvolgende generaties  met hun hoop, illusies, verwachtingen, geluk en  teleurstel-
lingen.

Let op: dit boek bestaat uit twee delen.
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isbn 9789461537256

nur 300 

17 x 24 cm

ca. 1500 pagina’s 

Twee paperbacks 

april 2015 

prijs € 59,95

De klop op de deur
Grootletterboek

Ina Boudier-Bakker
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isbn 9789461537263 

nur 680 

17 x 24 cm 

ca. 224 pagina’s 

Paperback 

maart 2015

prijs € 21,95

Nol de Waardt uit Hoogeveen wordt, nadat ontdekt is dat hij hulp aan Joden verleent, door een 
landwachter en Duitse soldaten gearresteerd en afgevoerd naar Villa Nijenhof in Norg. In die 
villa ondergaat hij de roemruchte ‘badkuip methode’. Maar Nol overleeft. Aan het slot van het 
verhaal juicht men hem toe vanwege zijn heldhaftige daden: hij wordt bevorderd tot Ridder in 
de orde van de Nederland se Leeuw. Wie zou daar niet trots op zijn? En menigeen keek tegen 
hem op. Maar wat waren Nols motieven? Hoe stak de man in elkaar en werpt dit een nieuw licht 
op het eerbetoon dat hem ten deel viel?

‘Zeer opmerkelijk vanwege de ware gebeurtenissen … 
schokkende oorlogsellende … een verrassend slot’

-  Het Dagblad van het Noorden 

de geschiedenis van een

verzetsstrijder

Peter den Hertog
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The Kommandostab Reichsführer-SS, the Höhere SS and the Polizeiführer 
in occupied Russia, the infamous Einsatzgruppen in cooperation with Si-
cherungsdivisionen and the rückwärtiges Heeresgebietskommando and 
its commanders, all of them are discussed in this book. Different services 
were in command in occupied Russia. With and against each other. Addi-
tionally this book discusses the colossal losses at the Eastern front and the 
German arms, with, for instance, the Czech arms industry’s share. Finally, 
this book discusses the tense relations between the motorized units and 
the infantry. Tank officers often complained about the ‘slow’ infantry – 
however, was this justified?

The Crimea attracts a great deal of interest. The area is of great emo-
tional value to Moscow. How this came about history teaches us from 
1941 up to 1942, when Von Manstein’s 11th army invaded the Crimea 
and began the siege of Sevastopol. It was the start of the heroic defense 
of the city by the Red Army. This book also elaborates on the massive col-
laboration of the Crimean-Tatars and the blood of the Jews which sticks 
to the hands of SS-officer Otto Ohlendorf and the Einsatzgruppe D.

isbn 9789461536433 | nur 680 
13.5 x 19 cm |158 pagina’s 
Paperback | verschenen 
prijs € 14,95

isbn 9789461536402 | nur 680 
13.5 x 19 cm |146 pagina’s 

Paperback | verschenen
prijs € 14,95

Geschiedenis

Geschiedenis

The Unkown Reich
Less Known Facts of the Eastern Front

Perry Pierik

The Crimea
Assault - Siege - Conquest - Occupation and Murder

1941 - 1942

Perry Pierik
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Das Schicksal eines jüdischen Mädchens im 
Zweiten Weltkrieg in den Niederlanden

Peter den Hertog

aspekt

Die Geschichte eines 
Widerstandskämpfers

Nol de Waardt uit Hoogeveen wordt, nadat ontdekt is dat hij hulp aan een Joods meisje heeft 
gegeven, door een landwachter en Duitse soldaten gearresteerd en afgevoerd naar Villa Nij-
enhof in Norg. In die villa ondergaat hij de roemruchte ‘badkuipmethode’. Maar Nol overleeft. 
Aan het slot van het verhaal juicht men hem toe vanwege zijn heldhaftige daden: hij wordt be-
vorderd tot Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Wie zou daar niet trots op zijn. En 
menigeen keek tegen hem op. Maar wat waren Nols motieven? Hoe stak de man in elkaar en 
werpt dit een nieuw licht op het eerbetoon dat hem ten deel viel? En wat was er met het Joodse 
meisje gebeurd?

‘Zeer opmerkelijk vanwege de ware gebeurtenissen … schokkende oorlogsellende … 
een verrassend slot’      
                     - Het Dagblad van het Noorden

Peter den Hertog studeerde geschiedenis en cultuurwetenschappen. Hij doet al jarenlang on-
derzoek naar het antisemitisme en de holocaust. Eeder verschenen van hem: Hitlers Schutkleur 
(2005) en Adolf Hitler Ontmaskerd (2012)
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isbn 9789461537270 

nur 680 

13 x 21 cm 

ca. 102 pagina’s 

Paperback 

juni 2015

prijs € 18,95

Die Geschichte eines Widerstandskämpfers
Das Schicksal eines jüdischen Mädchens im Zweiten Weltkrieg 

in den Niederlanden

Peter den Hertog
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E-boeken

E-boeken

Koningsdrama in Mexico

Van 1864 tot 1867 regeerde een jong Europees koningspaar over 
Mexico, te weten Maximilian von Habsburg, de jongere broer van de 
laatste grote keizer van Oostenrijk Franz Joseph, en zijn echtgenote 
Charlotte, de eerste prinses van het jonge België. Vol idealen waren 
ze vertrokken naar hun droomzetel in de “Nieuwe Wereld”. Hun zit op 
Moctezuma´s troon was vanaf de start echter gedoemd te mislukken en 
uiteindelijk ontliepen beiden het noodlot niet. Maximilian werd na een 
felle eindstrijd en een showproces in het noorden van Mexico geëxecu-
teerd. Charlotte zou haar “Max” bijna zestig jaar overleven. Waanzin-
nig - zich nog altijd keizerin van Mexico wanende - sleet ze het lange 
resterende deel van haar leven tussen de koude muren van de kastelen 
rondom Brussel. Dit boek vertelt hun levensverhaal, een waargebeurd 
drama.

Arthur van Elzen

Nu verkrijgbaar

isbn 9789461537287
maart 2015
prijs € 9,95

isbn: 9789461534996

prijs: € 4,95

isbn: 9789461534972

prijs: € 4,95

isbn: 9789461534941

prijs: € 4,95

isbn: 9789461534958

prijs: € 4,95
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Arthur • IJzeren doodskisten. Het onderzeeboot wapen in de 
Eerste Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-377-0 • € 18,95
Andriessen, J.H.J. • Carl Heller. De oorlogsbrieven van een 
Unteroffizier
ISBN 978-90-5911-197-4 • € 25,-

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

ISBN 978-90-5911-630-6 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Dorrestijn, Leo / Pierik, P. • De grote 
oorlog. Kroniek 1914-1918 • Deel 16
ISBN 978-90-5911-649-8 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Dorrestijn, Leo / Pierik, P. • De grote 
oorlog. Kroniek 1914-1918 • Deel 17
ISBN 978-90-5911-650-4 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Dorrestijn, Leo / Pierik, P. • De grote 
oorlog.Kroniek 1914-1918 • Deel 18
ISBN 978-90-5911-651-1 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Dorrestijn, Leo / Pierik, P. • De grote 
oorlog. Kroniek 1914-1918 • Deel 19
ISBN 978-90-5911-723-5 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Dorrestijn, Leo / Pierik, P. • De grote 
oorlog. Kroniek 1914-1918 • Deel 20
ISBN 978-90-5911-724-2 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Dorrestijn, Leo / Pierik, P. • De grote 
oorlog. Kroniek 1914-1918 • Deel 21
ISBN 978-90-5911-965-9 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Dorrestijn, Leo / Pierik, P. • De grote 
oorlog. Kroniek 1914-1918 • Deel 22
ISBN 978-90-5911-397-8 • € 24,95
Linden, van der, H. / Pierik, P. • De grote oorlog. Kroniek 
1914-1918 • Deel 23
ISBN 978-94-6153-140-7 • € 24,95
Linden, van der, H. / Pierik, P. • De grote oorlog. Kroniek 
1914-1918 • Deel 24
ISBN 978-94-6153-207-7 • € 24,95
Linden, van der, H. / Pierik, P. • De grote oorlog. Kroniek 
1914-1918 • Deel 25
ISBN 978-94-6153-237-4 • € 24,95
Linden, van der, H. / Pierik, P. • De grote oorlog. Kroniek 
1914-1918 • Deel 26
ISBN 978-94-6153-323-4 • € 24,95
Linden, van der, H. / Pierik, P. • De grote oorlog. Kroniek 
1914-1918 • Deel 27
ISBN 978-94-6153-367-8 • € 24,95 
Linden, van der, H. / Pierik, P. • De grote oorlog. Kroniek 
1914-1918 • Deel 28
ISBN 978-94-6153-472-9 • € 24,95 
Linden, van der, H. / Pierik, P. • De grote oorlog. Kroniek 
1914-1918 • Deel 29
ISBN 978-94-6153-000-4 • € 24,95
Linden, van der, H. / Pierik, P. • De grote oorlog. Kroniek 
1914-1918 • Deel 30
ISBN 978-94-6153-656-3 • € 24,95

Andriessen, J.H.J. • De mythe van 1918
ISBN 978-90-5911-118-9 • € 22,95 
Andriessen, J.H.J. • Keizer Wilhelm II. Mythe en 
werkelijkheid
ISBN 978-90-5911-498-2 • € 21,95
Andriessen, J.H.J. • De andere waarheid. Een andere visie op 
het ontstaan van de Eerste Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-499-9 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Pierik, Perry • Tussen Maas en Moezel
1914-1915
ISBN 978-94-6153-191-9 • € 22,95
Apostel, Leo • Vrijmetselarij
ISBN 978-90-5718-216-7 • € 24,95 
Apostel, Leo • Atheïstische spiritualiteit
ISBN 978-90-5718-150-4 • € 22,50 
Arends, Jan • Smeer of de weldoener des vaderlands
ISBN 978-94-6153-094-3 • € 16,75 
Ariesen, Frederik • Bedevaart naar Berchtesgaden
ISBN 978-94-6153-433-0 • € 18,95
Aris, Bernard J. • Aad Nuis. Literator, beschouwer en 
cultuurpoliticus
ISBN 978-90-5911-688-7 • € 14,95
Aristoteles • Ethica Nicomachea
ISBN 978-90-5911-218-6 • € 16,95
Arosius, Theo • De geheimen van Gizeh. De mysterieuze 
betekenis van getallen
ISBN 978-90-5911-973-4 • € 18,95
Arosius, Theo • Het geheim van Nostradamus
ISBN 978-90-5911-743-3 • € 18,95 
Arosius, Theo • Het geheim van het Wilhelmus
ISBN 978-94-6153-063-9 • € 17,95 
Arosius, Theo • Het geheim van de Ramapo Mountains
ISBN 978-94-6153-369-2 • € 17,95 
Arosius, Theo • Goddelijke vrouwen van Rome
ISBN 978-94-6153-262-6 € 18,95
Arosius, Theo • De geheimen van Melis Stoke. Hoe een klerk 
onze vaderlandse geschiedenis vervalste
ISBN 978-94-6153-528-3 • € 18,95
Asperen-de Boer, F.r.S. van • De Frans-Duitse oorlogen. 
Een tragedie in drie bedrijven
ISBN 978-90-5911-567-5 • € 24,95
Baars, Antoine • Aaron, de zoon van niemand
ISBN 978-94-6153-238-1 • € 19,95
Baars, Antoine • Aäron, tussen hemel en aarde
ISBN 978-94-6153-476-7 • € 19,95
Baat, Saskia van • Zomerzoet
ISBN 978-90-5911-010-6 • € 16,95
Bagchus, Niels • De koning van de kwetsbare kracht
ISBN 978-90-5911-135-6 • € 19,95
Bagchus, Niels • De kunst van de sterren
ISBN 978-94-6153-059-2 • € 18,95
Bakkenes, Bert • Morgen kan het te laat zijn
ISBN 978-90-5911-847-8 • € 19,95

Bakker, Geeri • Het Adoptieboek. Stap voor stap
ISBN 978-90-5911-460-9 • € 19,95
Bakker, Geeri • Opvoeden zonder angst
ISBN 978-90-5911-423-4 • € 17,95
Bakker, J. • Het avontuurlijke leven en werk van Franz 
Wilhelm Junghuhn
ISBN 978-94-6153-376-0 • € 27,95 
Balen, Johan H.J. van • Break-Even. Deel 1: De Europese 
Unie in de wereld
ISBN 978-90-5911-474-6 • € 19,95
Balen, Johan H.J. van • Break-Even. Deel 2: De Nieuwe 
Wereldorde
ISBN 978-90-5911-484-5 • € 19,95
Balkenende, Jan Peter • Anders en beter 
ISBN 978-90-5911-072-4 • € 14,95
Barbusse, Henri • De Hel (2de  druk)
ISBN 978-94-6153-115-5 • € 19,95
Bas, Marcel • Zwarte piet: discriminerend of fascinerend
ISBN 978-94-6153-409-5 • € 16,95
Bas, Jan de • Hervormd op wielen
ISBN 978-90-5911-132-5 • € 22,95
Bas, Jan de • Wereldberoemd in Nederland. 
ISBN 978-90-5911-557-6 • € 19,95
Barenburg, Jos • Ik hield van jou (2de herziene druk)
ISBN 978-94-6153-028-8 € 14,95
Batenburg, Willem van • Het komt allemaal weer omhoog
ISBN 978-90-5911-324-4 • € 17,95
Batenburg, Willem van • De condoom vertellingen
ISBN 978-94-6153-012-7 • € 14,95
Batenburg, Willem van • De nieuwe condoom vertellingen
ISBN 978-94-6153-229-9 • € 17,95
Bauer, Guus • De lokkende diepte
ISBN 978-90-5911-174-5 • € 16,95
Bauer, Guus • Met stille trom vertrokken
ISBN 978-90-5911-434-0 • € 12,95
Bauer, Guus • Met hangen en wurgen
ISBN 978-90-5911-546-0 • € 12,95
Bauer, Guus / De Poel, David • Kleine jongens in het groot
ISBN 978-90-5911-626-9 • € 9,95
Bauer, Guus • De letterdief
ISBN 978-90-5911-527-9 • € 14,95
Bauer, Guus • The Ska Is The Limit
ISBN 978-90-5911-566-8 • € 9,95
Bauwen, Guy • Innovatiekompas
ISBN 978-90-5718-193-1 • € 25,00
Bavinck, Dr. H. • De zekerheid van het Geloof. Ingeleid en 
geanoteerd door dr. H. van den Belt
ISBN 978-94-6153-582-5 • € 24,95
Bavinck, Dr. H. • Magnalia Dei. Onderwijzing in de 
christelijke religie naar gereformeerde belijdenis
ISBN 978-94-6153-581-8 • € 29,95
Becker, Maurice • Atatürk en Turkije’s weg naar Europa
ISBN 978-90-5911-440-1 • € 24,95
Becker, Maurice • Atatürk en Turkije’s weg naar Europa 
(Herziene druk)
ISBN 978-94-6153-034-9 • € 24,95
Becker, Maurice • Recep Tayyip Erdogan. Moslimdemocraat 
of Islamist
ISBN 978-90-5911-668-9 • € 16,95
Beckman, Karel / Karsten, Frank • De democratie voorbij
ISBN 978-90-5911-452-4 • € 10,95
Beeck Désiré • De eindeloze weg naar de vrijheid
ISBN 978-90-5718-196-2 • € 16,95
Beek, Johan van •Weg van Leipzig 
ISBN 978-94-6153-057-8 • € 19,95
Beemster, Ben • De moeder van het Parelhoen
ISBN 978-94-6153-712-6 • € 27,95
Belt, H. van den • 400 jaar Groninger theologie in het 
publieke domein
ISBN 978-94-6153-709-6 • € 19,95
Bemmelen, Paul van / Hille, Karel • Kiss Riemvis. Rozen 
aan de horizon 
ISBN 978-94-6153-282-4 • € 18,95
Ben-Itto, Hadassa • Anatomie van een vervalsing
ISBN 978-90-75323-948 • € 32,98
Bennema, tineke • Een Nederlandse politie-inspecteur 
verindischt nooit. Het lot van een familie verbonden met de 
Indische politie
ISBN 978-94-6153-678-5 • € 24,95
Berben, George • Kind van de rekening 
ISBN 978-94-6153-324-1 • € 17,95
Berends, Frits • Te dicht bij de brug die voor anderen te 
ver was 
ISBN 978-90-5911-922-2 • € 19,95
Berends, Peter • Een andere kijk op de slag om Arnhem
ISBN 978-90-5911-008-3 • € 26,95
Berends, Peter • De Eerste Slag om Arnhem. De verdrijving 
van Napoleon’s troepen door het Pruisische leger
ISBN 978-90-5911-850-8 • € 22,95
Berents, Dick • Stalin en Hitler komen in de hemel. 
Geschiedenis aan de hand van moppen en misvattingen
ISBN 978-94-6153-203-9 • € 24,95
Berents, Dick • Slachtbank de kindermoorden van 
maarschalk Gilles de Rais
ISBN 978-94-6153-296-1 • € 19,95
Berents, Dick • PULP. Gentleman-inbrekers in de 
triviaalliteratuur
ISBN 978-94-6153-458-3 • € 19,95
Berents, Dick • 480. Nederlaag van een imperium
ISBN 978-94-6153-501-6 • € 12,95



Berg, Caspar van den • Reserve-kapitein. Het levensverhaal 
van de reserve-officier Jan Philip Albach (1903-1940).
ISBN 978-94-6153-256-5 • € 19,95
Berg, Jaap van den • La vita Italiana
ISBN 978-90-5911-694-8 • € 14,95
Berg, Jaap van den • De laatste bel
ISBN 978-90-5911-863-8 • €19,95
Berg, Jaap van den • Dronken depressies
ISBN 978-90-5911-471-5 • € 19,95
Berg, Jaap van den • Eindeloos Italië
ISBN 978-94-6153-413-2 • € 16,95
Berg, Jacqueline van den • Vermist, waarschijnlijk dood. 
1915 Gallipoli - Mesopotamië - Anatolië 1919
ISBN 978-94-6153-660-0 • € 24,95
Bergen, Leo van • Een menslievende en nationale taak. 
Kolonialisme en het Rode Kruis in Nederlands-Indië 1870-1950
ISBN 978-90-5911-487-6 • € 26,95
Bergen, Lotte • Commandant van Westerbork. Albert 
Konrad Gemmeker
ISBN 978-94-6153-265-7 • € 18,95
Bergier, J./Pauwels, L. • Dageraad der magiërs
ISBN 978-94-6153-160-5 • € 19,95
Berkel, van Mw. M.A. van Schaik • Brieven uit Canada 
ISBN 978-90-5911-890-4 • € 19,95
Berkéwicz, Ulla • Zijn we gék geworden? Een vergelijkend 
onderzoek naar fanatisme
ISBN 978-90-5911-120-2 • € 18,50
Berveling, Jaco • Hebben is houden. Wat iedere verzamelaar 
en boekenliefhebber over zichzelf moet weten 
ISBN 978-90-5911-869-0 • € 21,95
Besouw, Leo • Noorderdorp
ISBN 978-94-6153-020-2 • € 11,95
Best de Vries, Jan • Oorlogskinderjaren
ISBN 978-94-6153-270-1 • € 9,95
Best de Vries, Jan • Wij passanten
ISBN 978-94-6153-418-7 • € 12,95
Best de Vries, Jan • Het werkelijke Etrurië, etruskologie 
zonder facisme
ISBN 978-94-6153-344-9 • € 9,95 
Best de Vries, Jan • De vrouw van het Indusschrift: breekt 
zij de code
ISBN 978-94-6153-336-4• € 19,95 
Best de Vries, Jan • Spelen aan de Sloterplas: De zomer van 
1959
ISBN 978-94-6153-345-6 • € 9,95 
Best de Vries, Jan / Esser, Gijsbert • Laminaat. Rotterdamse 
VvE-beheer in Amsterdam
ISBN 978-94-6153-534-4 • € 12,95
Best de Vries, Jan • After Midnight. Egeïsche nachten
ISBN 978-94-6153-620-4 • € 9,95
Biesemaat, ton • Van Atjeh tot Uruzgan
ISBN 978-94-6153-082-0 • € 24,95
Bijl, Jelle • Europese lessen van Groen. Geschiedenisonderwijs 
voor eurofielen en eurosceptici
ISBN 978-94-6153-522-1 • € 9,95
Bijlhout, Philomena • Meer dan een dag
ISBN 978-90-5911-701-3 • € 18,95
Bijlsma, Frans • Raoul Wallenberg
ISBN 978-90-5911-342-8 • € 17,95
Blajan, Daniël • De geheimen van American Football. 
Touchdown
ISBN 978-90-5911-031-5 • € 16,95
Blanken, Karel • Overvallen. Luik 1914
ISBN 978-94-6153-520-7 • € 19,95
Blanken-Spoor, Marianne • Fluitenkruid
ISBN 978-90-5911-896-6 • € 15,95
Blitz, Eveline • Ondergronds. Politieke roman
ISBN 978-90-5911-296-4 • € 14,95
Blitz, Eveline • Uit alle macht. Politieke roman
ISBN 978-90-5911-391-6 • € 12,95
Blok, Arthur • Mijn zoektocht in Libanon
ISBN 978-90-5911-375-6 • € 17,95
Blok, Vincent • Rondom de vloedlijn
ISBN 978-90-5911-102-8 • € 22,95
Blom, rob/ Steen, Bart van der • ‘Een banier waar geen 
smet op rust’. De geschiedenis van het trotskisme in Nederland, 
1938-heden
ISBN 978-94-6153-561-0 • € 24,95
Blom, robert Jan • Het land van stille vogels
ISBN 978-90-5911-623-8 • € 14,95
Blom, robert Jan • Politiek is voor iedereen
ISBN 978-94-6153-193-3 • € 18,95
Blom, robert Jan • Ouder worden, toch jong blijven
ISBN 978-94-6153-290-9 • € 17,95 
Blom, robert Jan • Chiropractie. Natuurlijke en veilige 
geneeswijze voor rug, schouders, hoofdpijn, migraine en vele 
andere klachten
ISBN 978-94-6153-454-5 • € 19,95
Blom, robert Jan • Leidraad startend ondernemerschap
ISBN 978-94-6153-459-0 • € 15,95
Blom, robert Jan • 1940-1945 De oorlog van mijn jeugd. 
Jongeren en het dagelijks leven in de Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-94-6153-527-6 • € 18,95
Blom, robert Jan • Feestdagen en Herdenkingsdagen
ISBN 978-94-6153-614-3 • € 14,95 
Blom, robert Jan • Je Lichaam voor de Wetenschap. Ter 
beschikking van anatomisch onderwijs en wetenschap Wat gebeurt 
er na je overlijden? Over het belang, het proces en de emoties
ISBN 978-94-6153-615-0 • € 18,95
Blom, robert Jan • Gescheiden! Openhartige gesprekken met 

gescheiden mannen en vrouwen
ISBN 978-94-6153-707-2 • € 17,95
Blom, robert Jan • Fobieën, Angsten en Dwangneuroses. 
Welke soorten zijn er? Hoe onstaan fobieën en angsten? Je komt 
er snel vanaf!
ISBN 978-94-6153-708-9 • € 18,95
Bloy, Léon • De ziel van Napoleon
ISBN 978-90-5911-238-4 • € 14,95
Bock, Lou de • Pijlen van verlangen
ISBN 978-94-6153-415-6 • € 18,95
Bode, Sarah • De modder van Haspengouw
ISBN 978-90-5911-148-6 • € 15,-
Bode, renée de • Een gemiste kans. Het verhaal van een 
afstandsmoeder
ISBN 978-90-5911-578-1 • € 17,95
Boef, Johan • Ariel Sharon. koning van Israël
ISBN 978-90-5911-470-8 • € 16,95
Boekestijn, Arend Jan • De prijs van een slecht geweten. 
Waarom hulp in haar huidige vorm niet werkt
ISBN 978-90-5911-950-5 • € 17,95
Boer, Frits de • Een na-oorlogse moord in mei 1945
ISBN 978-90-5911-343-5 • € 22,95
Boer, Bert den / Wim Huijser • Leef je verlangen
ISBN 978-90-5911-532-3 • € 12,95
Boer, Bert den • Jij ook altijd! Communicatie in de relatie 
11 dialogen
ISBN 978-94-6153-585-6 • € 12,95
Boer-Walhout, Marian den • De maan gaat met je mee
ISBN 978-90-5911-593-4 • € 16,95
Boersma, Frits • Caspar, de stenen man
ISBN 978-90-5911-265-0 • € 19,95
Boetzelaer, Prof. Dr. olaf van • Crises. Een christen-
democratische analyse en remedie
ISBN 978-90-5911-877-5 • € 10,95
Bol, Dirk • het wonder van Afrika 
ISBN 978-94-6153-470-5 • € 18,95
Bolwerk, robert A. • Gevangen in jezelf 
ISBN 978-90-5911-962-8 • € 12,95
Bommel, Maarten van • Verborgen schaduw. De 
tabakshandelaar van Nikolajew
ISBN 978-90-5911-124-0 • € 19,95
Bommel, Maarten van • Wlass en het goud van Irina
ISBN 978-94-6153-033-2 • € 19,95
Bommel, Maarten van • Dodelijke boslucht
ISBN 978-94-6153-377-9 • € 16,95 
Bommel, Maarten van / Boonstra, Albert • De week van 
de adelaar
ISBN 978-94-6153-246-6 • € 18,95
Booister, Jan • De clash aan de Coolsingel. De wegbereiders 
van Pim Fortuyn 
ISBN 978-90-5911-832-4 • € 17,95
Boon, rudolf • Een progressieve conservatief. Edmund Burke 
als tijdgenoot
ISBN 978-90-5911-147-9 • € 14,95
Boon, rudolf • Wat is er gebeurd met ons culturele 
draagvlak?
ISBN 978-90-5911-727-3 • € 19,95
Boonstra, Albert / Bommel, Maarten van • De week van 
de adelaar
ISBN 978-94-6153-246-6 • € 18,95
Boorman, Ge • Het bloed der aarde; een olie- en gasbonanza 
in Marokko? Dollars,macht en terreur
ISBN 978-90-5911-898-0 • € 18,95
Boorn , tom van den • Bevrijdingskind. Zoektocht naar mijn 
echte ouders 
ISBN 978-90-5911-816-4 • € 18,95
Borghart, Ben • Goed volk
ISBN 978-94-6153-198-8 • € 19,95
Borghorst, Elisabeth Lalk • Edelman in barre tijden. Het 
leven van Gottlieb Alexander von Blomberg 1744-1834
ISBN 978-94-6153-214-5 • € 19,95
Borgart, Ben • Iguana 
ISBN 978-90-5911-845-4 • € 16,95
Borghart, Ben • Het lotusparadijs
ISBN 978-94-6153-442-2 • € 18,95
Bos, Dennis • Willem III, koning gorilla
ISBN 978-90-5911-115-8 • € 14,95
Bos, Elisabeth • Dancrune van Witte Paarden
ISBN 978-90-5911-938-3 • € 19,95
Bos, Bob van der • Sport en politiek. Strijd om glorie en 
macht
ISBN 978-94-6153-456-9 • € 18,95
Bossche, Marc Van den • Het Pathos van het denken
ISBN 978-90-5718-173-3 • € 18,95
Bossche, Marc Van den • Religie na de dood van God een 
conversatie
ISBN 978-90-5718-328-7 • € 19,95
Both, Cor • Pensioen! En hoe nu verder? Alles wat een 
pesionado moet weten
ISBN 978-94-6153-530-6 • € 17,95
Both, Kees de • De verleidingsexplosie
ISBN 978-94-6153-074-5 • € 18,95
Botman, Jochem • De intriges van de gebroeders Sassen
ISBN 978-94-6153-357-9 • € 19,95 
Boudier-Bakker, I. • De straat
ISBN 978-90-7532-385-6 • € 9,95
Boudier-Bakker, I • Een dorre plant
ISBN 978-90-5911-065-6 • € 9,95
Boudier-Bakker, I. • Finale
ISBN 978-90-5911-001-4 • € 9,95

Boudier-Bakker, I. • De klop op de deur
ISBN 978-90-5911-020-5 • € 24,95
Boudier-Bakker, I. / rémon van Gemeren (red.) • Zo 
doods en stil en donker 
ISBN 978-94-6153-279-4 • € 29,95
Bouwman, Willem • Bekeerd! Omwentelingen in vijfentwintig 
levens
ISBN 978-90-5911-037-3 • € 14,95
Boven, Graddy • Gedenkwaardige geschiedenissen. 
Avonturen van hofmeester Frederik van Vervou in dienst van 
stadhouder Willem Lodewijk
ISBN 978-94-6153-192-6 • € 22,95
Boven, Graddy • Keizer Wilhelm II. Admiraal van de 
Atlantische Oceaan
ISBN 978-90-5911-652-8 • € 18,95
Boven, Graddy • Piet Hein. De held van Matanzas
ISBN 978-90-5911-834-8 • € 17,95
Boven, Graddy • Diep onder zee. De geschiedenis van de 
onderzeeboot 
ISBN 978-90-5911-887-4 • € 18,95
Boven, Graddy • Maarten Tromp. Overwinnaar van de 
Tweede Spaanse Armada
ISBN 978-90-5911-698-6 • € 17,95
Boven, Graddy • Witte de With. Verguisd en onbegrepen
ISBN 978-94-6153-565-8 • € 16,95
Boven, Graddy • Peter de Grote. Tsaar met grote maritieme 
ambities
ISBN 978-94-6153-374-6 • € 18,95 
Boven, rob van • De pijnparadox
ISBN 978-90-5911-495-1 • € 17,95
Bozzolini-Jäger, Elsa • Het portret van Marchesana
ISBN 978-90-5911-551-4 • € 22,95
Brabers, Jules / Lemmens, rob • Luik, augustus 1914. 
Zoektocht naar een vergeten slag
ISBN 978-90-5911-873-7 • € 22,95
Brakman, Willem • De afwezige aanwezige
ISBN 978-94-6153-112-4 • € 15,75
Brand, Arthur • Het verboden Judas-evangelie en de schat 
van Carchemish
ISBN 978-90-5911-244-5 • € 15,75
Brandenburg, Marjan • I am your man
ISBN 978-90-5911-921-5 • € 18,95
Brader, toof, oostveen, Ine • Haagse portretten
ISBN 978-90-5911-736-5 • € 17,95
Bregstein, Philo • Het Sabbatjaar (4de druk)
ISBN 978-90-5911-437-1 • € 18,95
Bregstein, Philo • Gesprekken met Jacques Presser
ISBN 978-90-5911-421-0 • € 14,95
Bregstein, Philo • Jacques Presser
ISBN 978-90-5911-422-7 • € 16,95
Brekelmans, Alexander • Hiërarchie
ISBN 978-90-5911-935-2 • € 16,95
Brendel, Carel • Het verraad van links (3de druk)
ISBN 978-94-6153-133-9 • € 19,95
Bretonne, restif de la • Anti-Justine of de wellust der liefde
ISBN 978-90-5911-277-3 • € 16,95
Breuker, Jelle • Middeleeuwse Franse tuinen
ISBN 978-90-5911-240-7 • € 24,95
Brink, J.H. van den • Rondom de dood en bijna dood 
ervaringen
ISBN 978-90-5911-594-1 • € 12,95
Brinkman, Willem • Vegetarische onderzoekingen
ISBN 978-94-6153-688-4 • € 18,95
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 • € 14,95
Bühne • Literatuur / cultuur nr. 2 - 2015
ISBN 978-94-6153-682-2 • € 14,95
Buurman, Margreet den • In de greep van Houdini
ISBN 978-90-5911-722-8 • € 17,95
Buurman, Margreet den • Erika en Klaus Mann. Leven langs 
de Bühne
ISBN 978-94-6153-111-7• € 19,95 
Buurman, Margreet den • Duitse herfst
ISBN 978-90-5911-813-3 • € 18,95
Buurman, Margreet den • Thomas Mann. Schrijverschap 
tegen de vergankelijkheid 
ISBN 978-90-5911-876-8 • € 19,95
Buurman, Margreet den • Thomas Mann en Wagner. Zoete 
omhelzing van het kwaad 
ISBN 978-94-6153-299-2 • € 19,95
Buurman, Margreet den • Wolfskers. Verhalenbundel
ISBN 978-90-5911-911-6 • € 18,95
Buurman, Margreet den • Het goede in de mens. Heinrich 
Mann een biografie (2de druk)
ISBN 978-90-5911-717-4 • € 22,95
Buurman, Margreet den • Het Lübeck van de 
Buddenbrooks.Thomas Mann in Lübeck
ISBN 978-94-6153-006-6 • € 18,95
Buurman, Margreet den • Thomas Mann als Pater familias. 
Golo Mann, Monika en Michael
ISBN 978-94-6153-515-3 • € 19,95
Buwalda, Piet • Refuseniks
ISBN 978-90-5911-411-1 • € 22,95
Caluwe, Paulette De • Aliass, Algemene Leidraad in 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
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
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 • € 19,95
Dijkhuizen, Guus • Dag van zure appels
ISBN 978-90-5911-852-2 • € 16,95
Dijkman, Erik Jan • Het geloof in de hebzucht. Over de 
betekenis van de vooruitgang voor onze beschaving
ISBN 978-94-6153-225-1 • € 14,95
Dijn, Herman de • Erkenning, gelijkheid en verschil. 
Burkelezing II
ISBN 978-90-5911-336-7 • € 12,95
Divani, rico • Verbeter de wereld. Ontdek je Zelf
ISBN 978-90-5911-195-0 • € 17,95
Doedens, Anne • Dood op de rots
ISBN 978-94-6153-083-7 • € 17,95
Doedens, Anne / Houter, Jan • De Engelsche furie
ISBN 978-94-6153-098-1 • € 14,95
Doel, Theo van den • Binnenhof 1a
ISBN 978-90-5911-401-9 • € 21,95
Doff, Neel • Keetje Tippel 
ISBN 978-94-6153-273-2 • € 18,95
Dokkum, Itskje • Geschiedenis met paarden
ISBN 978-90-5911-572-9 • € 17,95
Doorn, P.A. van • Hoe we de aarde kunnen redden
ISBN 978-90-5911-800-3 • € 18,95
Doorn, Marga van • Ik heb u liever lief. Een moeder, dochter 
en Alzheimer
ISBN 978-94-6153-380-7 • € 19,95 
Dostojevski, F.M. • De grootinquisiteur
ISBN 978-90-5911-089-2 • € 17,95
Doubek, Katja • Lexicon van de belangrijkste aanslagen
ISBN 978-90-5911-136-3 • € 26,95
Driebergen, Klaas • Bommel en Bijbel. Bijbel en christendom 
in de verhalen van Marten Toonder
ISBN 978-94-6153-220-6 • € 29,95
Dries, Mark van den • Noodsein boven Zeeland. De crash 
van een Amerikaanse bommenwerper in een Zeeuwse polder
ISBN 978-94-6153-215-2 • € 19,95
 Droste, Flip G. • Het verhaal van de kinderkruistocht
ISBN 978-90-5911-365-7 • € 14,95
Droste, Flip G. • Simon Stevin
ISBN 978-90-5911-524-8 • € 19,95
Duijm, Sylvia • Mijn vlucht voor liefde
ISBN 978-94-6153-462-0 • € 17,95
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 • € 19,95
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
Duursma, Marno • Gevangen in onvoorwaardelijke liefde
ISBN 978-94-6153-410-1 • € 16,95
Duyn, Jaap • Het fantasierijke leven van Karel Duyn.
ISBN 978-94-6153-321-0 • € 18,95
Duyn, Jaap • Het fantasierijke leven van Karel Duyn. Hoe 
het verder ging
ISBN 978-94-6153-381-4 • € 18,95 
E., Anna • Van Kanker naar Kanjer
ISBN 978-90-5911-604-7 • € 17,95
Eeden, Ed van • Bodyfarm
ISBN 978-94-6153-392-0 • € 17,95 
Eefting, Henk • Collaboratie, landverraad en heldendaden. 
Kanttekeningen bij ‘goed’ en ‘fout’ in de Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-94-6153-045-5 • € 18,95
Eefting, Henk • De Bijzondere Rechtspleging 1944-1952
ISBN 978-90-5911-528-6 • € 24,95
Eefting, Henk • Een KMA-officier aan het Oostfront
ISBN 978-94-6153-132-2 • € 14,95
Egmond, C. van • De Openbaring in de schoot van de Tao. 
Het denken is God. Het geheugen is zijn profeet.
ISBN 978-90-5911-690-0 • € 17,95
Elbracht, Bob • Argumenteren tegen de monarchie
ISBN 978-94-6153-080-6 • € 16,95
Elfde, Johannes de • Adam & Eva Spelen 
ISBN 978-94-6153-689-1 • € 18,95
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
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
Gaaff, Aris • Financiering van de Eerste Wereldoorlog. Vier 
jaar vechten op krediet
ISBN 978-94-6153-212-1 • € 24,95
Galen, Jan van • Theun de Vries. Een schrijversleven
ISBN 978-90-5911-582-8 • € 29,95
Galen, ruth E. van • Calmeyer. Dader of mensenredder
ISBN 978-90-5911-885-0 • € 18,95
Geffen, Wim van • De katten van Cahors
ISBN 978-90-5911-797-6 • € 12,95
Geffen, Wim van • 295 bizarre doden 
ISBN 978-90-5911-868-3 • € 9,95
Gelauff, Peter • De verzwegen geschiedenis van de familie 
Manríquez
ISBN 978-90-5911-332-9 • € 17,95
Gelder, John de • Het Imhotep. Protocol en de tekenen van 
eeuwigheid
ISBN 9789461535184 • € 24,50
Geldof, Wim • Stockholm 1917, Camille Huysmans in de 
schaduw van titanen
ISBN 978-90-7318-510-4 • € 19,95 
Gelre, Henk van • Mijn herwaardering van waarden
ISBN 978-90-5911-112-7 • € 24,95
Gent, tobias van • Jochem Hendriksz Swartenhondt (1566-
1627). Van scheepsjongen tot admiraal en kroegbaas.  
ISBN 978-94-6153-368-5• € 17,95 
Gerrits, Antonia • Flitsen uit mijn leven 
ISBN 978-90-5911-835-5 • € 9,95 
Gerritse, Theo • De ploert Hans Albin Rauter en de correcte 
ambtenaar Wilhelm Harster
ISBN 978-90-5911-214-8 • € 14,95
Gerritse, Theo • Van constitutioneel monarch tot roofridder
ISBN 978-90-5911-235-3 • € 9,95
Gerritse, Theo • Collaboreren voor een betere wereld. De 
memoires van 4 Nederlandse nationaal-socialisten.
ISBN 978-90-5911-5217 • € 14,95
Gerritsen, Hans • Historische verkenningen van Nieuw-
Zeeland
ISBN 978-90-5911-289-6 • € 24,95
Gerritsen, Hans • Sterren stralen overal. Zoektochten naar 
vroeger (Nederland – Indonesië – Nieuw Zeeland: 1940-1994)
ISBN 978-90-5911-587-3 • € 27,95
Geysen, Cois • Magisch en mystiek Engeland
ISBN 978-90-5911-364-0 • € 19,95
Geysen, Cois • De Oude Wijsheid. Esoterisch erfgoed in 
België en Nederland
ISBN 978-94-6153-101-8• € 24,95
Geysen, Cois • Krachtplaatsen en Leylijnen in Vlaanderen
ISBN 978-90-5911-811-9 • € 24,95
Geysen, Cois • Mysterieus & Unknown Belgium
ISBN 978-94-6153-329-6 • € 19,95 
Geijtenbeek, Kees • Hersenspinsels. Impressies en belevenissen

ISBN 978-94-6153-567-2 • € 17,95
Gieling, Wilco • Seyss-Inquart 
ISBN 978-90-5911-810-2 • €19,95
Giesen, Carin • Sonnevanck. Thuis in een openbaar lokaal
ISBN 978-90-5911-977-2 • € 18,95
Gilst, Aat van • Mei
ISBN 978-94-6153-099-8 • € 19,95
Gilst, Aat van • De gemanipuleerde Maria. De Mariadogma’s 
en wat eraan voorafging
ISBN 978-94-6153-104-9 • € 18,95
Gilst, Aat van • Van Sint Margriet tot Sint Katrien
ISBN 978-94-6153-216-9 • € 19,95 
Gilst, A. van / Kooger, H. • Engelen, heiligen, noodhelpers
ISBN 978-90-75323-825 • € 22,95
Gilst, A. van / Kooger, H. • Kruisen, relieken en wonderen
ISBN 978-90-5911-035-9 • € 19,95
Gilst, A. van / Kooger, H. • Maria. Extase, bloed en tranen
ISBN 978-90-75323-276 • € 19,95
Gilst, A. van / Kooger, H. • Wallen, muren en 
afscheidingen. Een bijzonder cultureel erfgoed
ISBN 978-90-5911-545-3 • € 22,95
Gilst, A. van • Wijze vrouwen en godinnen
ISBN 978-90-75323-986 • € 19,95
Gilst, A. van • De eeuwige ordening
ISBN 978-90-5911-398-5 • € 24,95
Gilst, A. van • Midzomer in Europa
ISBN 978-90-5911-473-9 • € 22,95
Gilst, A. van • Herman Wirth
ISBN 978-90-5911-305-3 • € 14,95
Gilst, A. van • Hitler als frontsoldaat
ISBN 978-90-5911-454-8 • € 14,95
Gilst, A. van • De sagen van de vrouwenbergen
ISBN 978-90-5911-636-8 • € 19,95
Gilst, A. van • Karel de Grote
ISBN 978-94-6153-702131-5 • € 24,95
Gilst, A. van • De weerwolf door de eeuwen heen
ISBN 978-90-5911-989-5 • € 19,95
Gilst, A. van • Misdadige pausen en hun handlangers
ISBN 978-94-6153-297-8 • € 24,95
Gilst, A. van • R. Walther Darré. Minister en ideoloog
ISBN 978-94-6153-298-5 • € 18,95
Gilst, A. van • Midwinterse tradities. Van Sint Lucia tot 
Driekoningen.
ISBN 978-94-6153-526-9 • € 18,95
Glaeser, Ernst • Jaargang 1902. Jeugd tussen traditie en 
revolutie
ISBN 978-94-6153-431-6 • € 18,95
Goen, B. van der • Doodseskaders in Nederland
ISBN 978-90-7532-336-8 • € 14,95
Goeteyn, Luc / Chris Jacobson • In het oog van de storm
ISBN 978-90-5718-144-3 • € 24,95
Goethe, August von • De laatste salto
ISBN 978-90-5911-373-2 • € 14,95
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
Grieken, Harry J. van • Over leven in de melk en daarnaast 
1899-1970 Boek 1
ISBN 978-90-5911-883-6 • € 22,95
Grieken, Harry J. van • Over leven in de melk en daarnaast 
1971-2015 Boek 2
ISBN 978-94-6153-288-6 • € 24,95
Groen, Jorge • Patria. Brieven uit de loopgraven van legionair 
Arthur Knaap
ISBN 978-94-6153-532-0 • € 17,95
Groot, Anneke • Post van spekkoek
ISBN 978-94-6153-143-8 • € 17,95
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
Hartman, roland • Een andere kijk op de wereld en onszelf 
ISBN 978-90-5911-183-7 • € 17,95
Hartmans, rob • Vaarwel dan! Intellectuelen en hun illusies
ISBN 978-90-75323-696 • € 19,95
Hartmans, rob • Lang leve de Linkse Kerk. En andere essays 
over politieke hersenschimmen, misverstanden en illusies
ISBN 978-90-5911-939-0 • € 18,95
Hartmans, rob • Grondsop en verwarring. Intellectuelen en 
hun illusiies
ISBN 978-94-6153-366-1 • € 19,95 
Hayen, Guido • God, geloof, geweld. Vrede op aarde voor de 
mensen van Goede Wil?
ISBN 978-90-5911-505-7 • € 19,95
Hayward, James • Mythen en legenden van de Eerste 
Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-266-7 • € 22,95
Hayze, Jan de la • De strijd om het zwarte goud
ISBN 978-90-5911-559-0 • € 19,95
Hazekamp, Frans C. • Het laatste grote gevecht. De grote 
guerilla aanval op Solo. 7 -10 augustus 1949
ISBN 978-94-6153-026-4 • € 18,95
Heeffer, Wil • Made in Havana 
ISBN 978-94-6153-042-4 • € 18,95
Heeffer, Wil • Tot elkaar veroordeeld 
ISBN 978-90-5911-970-3 • € 19,95
Heer, Nancy de • Konijn Flip neemt de benen
ISBN 978-94-6153-571-9 • € 14,95
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 • € 18,95
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
Heynes, Lou • De oorlogsgouverneur van Limburg. 
Maximiliaan graaf de Marchent et d'Ansembou rg
ISBN 978-94-6153-6723- • € 21,95
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
Hoffschulte, Ben • Het Abrahamitisch manifest. Verslag van 
een filosofisch sabbatjaar
ISBN 978-90-5911-312-1 • € 24,95
Hoff, ruud • Arafat
ISBN 978-90-5911-101-1 • € 14,95
Hofland, Marit • Volmaakt
ISBN 978-90-5911-981-9 • € 16,95
Hofman, Henk • Verlicht of verblind?
ISBN 978-90-5911-714-3 • € 27,95
Hofman, Henk • Het bittere conflict. Over Schepping en 
evolutie in het jaar van Darwin en Calvijn
ISBN 978-90-5911-855-3 • € 17,95
Hofman, Jaap • De collaborateur
ISBN 978 -90 -5911-433-3• € 22,95
Hoksbergen, rené • Kinderen die niet konden blijven. Zestig 
jaar adoptie in beeld
ISBN 978-94-6153-025-7 • € 29,95
Hoksbergen, rené • Vertraagde start
ISBN 978-90-5911-224-7 • € 19,50
Holman, Theodor • Een kleine jongen in het groot
ISBN 90-5911-444-2 • € 19,95
Holslag, Anthonie • In het gesteente van Ararat
ISBN 978-90-5911-794-5 • € 19,95
Hommes, Marlène • De bestemde tijd
ISBN 978-94-6153-086-8 • € 17,95
Hommes, Marlène • Cirkels in het Zand
ISBN 978-94-6153-247-3 • € 18,95
Hommes, Mirjam • Feiten, fabels en fantasie
ISBN 978-90-5911-589-7 • € 19,95

Hommes, Mirjam • Europa. Een biografie 
ISBN 978-90-5911-786-0 • € 19,95 
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, 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,-
Huijser, Wim • 50 maal lezer
ISBN 978-90-5911-940-6 • € 15,95
Huijser, Wim • Het Engeland van C. Buddingh
ISBN 978-90-5911-381-7 • € 16,95
Huijser, Wim • Net zo links als Willem van Hanegem
ISBN 978-90-5911-483-8 • € 17,95
Huijser, Wim • Kingdom of books
ISBN 978-90-5911-415-9 • € 17,95
Huijser, Wim • Zwerver in de wereld van het denken. De 
verborgen kunst van Arnold Molenaar
ISBN 978-90-5911-522-4 • € 18,95
Huijser, Wim / roos, Peter de • Raban! Raban! Raban! De 
blauwbilgorgel met pensioen
ISBN 978-90-5911-581-1 • € 18,95
Huijser, Wim • ‘Dordt, wat zal ik er van zeggen’
ISBN 978-90-5911-625-2 • € 18,95
Huijser, Wim • Zoek de zonzijde. Als je je vader verliest
ISBN 978-90-5911-669-6 • € 12,95
Huijser, Wim/ Pierik, Perry • Britain I
ISBN 978-90-5911-718-1 • € 19,95
Huijser, Wim/ Pierik, Perry • Britain II
ISBN 978-90-5911-944-4 • € 19,95
Huijser, Wim • In breekbaar evenwicht. De Hoge Veluwe in 
75 impressies 
ISBN 978-90-5911-822-5 • € 17,95
Huizinga, Johan • In de schaduw van morgen
ISBN 978-90-5911-151-6 • € 19,95
IdolMind • Zuilen. Straatberichten uit een Vogelaarwijk of een 
Modelwijk
ISBN 978-90-5911-948-2 • € 16,95
Ilsemann, Sigurd von • Dagboek aantekeningen van Sigurd 
von Ilsemann
ISBN 978-94-6153-437-8 • € 29,95
Ingen, Jan C. van / Schueren, Stefan de van der • Van 
herkenning tot erkenning. 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
ISBN 978-90-5911-529-9 • € 16,95
Kikkert, J.G. • Willem-Alexander. Prins van Oranje
ISBN 978-90-5911-550-7 • € 17,95
Kikkert, J.G. • Maurits van Nassau 
ISBN 978-90-5911-731-0 • € 18,95
Kikkert, J.G • De eeuw van Juliana
ISBN 978-90-5911-871-3 • € 19,95
Kikkert, J.G • Drie Oranje Koningen. Willem I, Willem II 
en Willem III
ISBN 978-90-5911-910-9 • € 19,95
Kikkert, J.G. • Frederik Hendrik
ISBN 978-90-5911-963-5 • € 18,95
Kikkert J.G. • De val van de republiek
ISBN 978-94-6153-017-2 • € 18,95
Kip, Gerbrand • De droomtijd van de groene godin. 
Keltische roman
ISBN 978-90-75323-085 • € 19,95
Kip, Gerbrand • Dwaalkoers kokoseiland. De duistere 
romantiek van een schateiland
ISBN 978-94-6153-450-7 • € 19,95
Kip, Jaap • De tegenstoot
ISBN 978-90-5911-481-4 • € 24,95
Klaus, Václav • Een dissident over de milieuproblematiek
ISBN 978-90-5911-864-5 • € 17,95
Kleefstra, Jan • Melk druppen
ISBN 978-94-6153-592-4 • € 12,95
Kleijwegt, Arie • Brieven aan Daan. Maltha 1943-1944
ISBN 978-90-75323-290 • € 12,95
Kleinjan, Kees • De spiegeltjes van de caleidoscoop
ISBN 978-90-5911-833-1 • € 17,95
Klencke, Peter • Hollandia Blues
ISBN 978-94-6153-141-4 • € 17,95
Knap, Hans • Ilja G. Ehrenburg
ISBN 978-90-5911-539-2 • € 24,95
Knecht, Marianne • De lijfeigenen
ISBN 978-90-5911-558-3 • € 17,95
Knecht, Marianne • Texelschade
ISBN 978-94-6153-489-7 • € 18,95
Knegt, Peter de • Olinka. Een vriendschap die begon in de 
oorlog
ISBN 978-90-5911-371-8 • € 18,95
Knijff, Christjan • Edith Cavell. Een bittere herinnering aan 
de Eerste Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-677-1 • € 20,95
Knijff-Pot, rita • Spaans meisje op Ameland
ISBN 978-94-6153-019-6 • € 18,95
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
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
Koops, Enne/ Linden, Henk van der • De kogel door de 
kerk? Het Nederlandse christendom en de Eerste Wereldoorlog
ISBN 978-94-6153-512-2 • € 19,95
Korse, Piet • Het gezin van Pa en Moe Mees. Een vogelroman
ISBN 978-94-6153-254-1 • € 17,95
Kortenaar, Marnix ten • Op weg naar het licht
ISBN 978-90-75323-504 • € 14,95
Kortenoeven, Wim • De kern van de zaak. Feiten en 
achtergronden van het Arabisch-Israelisch Conflict 
ISBN 978-90-5911-349-7 • € 27,95



Kortenoeven, Wim • Hamas. Portret en achtergronden Zie 
CIDI-infomatiereeks
ISBN 978-90-5911-294-0 • € 17,95
Kortenoeven, Wim • Mohammed Amin el Hoesseini. Hitlers 
Palestijnse bondgenoot
ISBN 978-90-5911-707-5 • € 18,95
Korthals Altes, A • Luchtgevaar
ISBN 978-94-6153-188-9 • € 24,95
Kostwinder, Jan • Het bezinksel van de waarheid
ISBN 978-90-7411-324-3 € 17,50 
Korver, Henny • Marion en Romy. Moord en ontknoping, het 
complete verhaal 
ISBN 978-90-5911-543-9 • € 19,95
Kraaijestein, Martin / Schulten, Paul • Wankel evenwicht. 
Neutraal Nederland en de Eerste Wereldoorlog 
ISBN 978-90-5911-540-8 • € 24,95
Kraaijestein, Martin / Schulten, Paul • Het epos van 
Gallipoli 
ISBN 978-90-5911-758-7 • € 22,95
Krans, Alfred • Hermann Hesse. Een biografie in essays
ISBN 978-94-6153-036-3 • € 24,95
Krans, Alfred • Walther Rathenau
ISBN 978-90-5911-700-6 • € 17,95
Krijbolder, Wouter • Een Parijse oktoberdag
ISBN 978-94-6153-242-8 • € 18,95
Kroeze, ronald / Hanneman, Marc / Keulen, Sjoerd • Vals 
plat in de Oeral. Een zoektocht naar de oostgrens van Europa 
ISBN 978-90-5911-785-3 • € 22,95
Krol, Gerrit • Verplaatste personen
ISBN 978-94-6153-092-9 • € 19.75
Kromhof, Robert • Begrenzen geeft vrijheid
ISBN 978-94-6153-438-5 • € 18,95
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 
Kursietis, Andries J. • The Wehrmacht at War 1939-1945
ISBN 978-90-7532-338-2 • € 27,95
Kuyper, Abraham • Het calvinisme
ISBN 978-90-5911-045-8 • € 19,95
Kuypers, Jeroen • Hitler verovert Parijs 
ISBN 978-90-5911-458-6 • € 12,95
Laag, Saskia ter • Niet meer stil. Hoe de moord op vier 
IKON-journalisten op 17 maart 1982 de levens van 
nabestaanden en betrokkenen heeft beïnvloed.
ISBN 978-94-6153-394-4 • € 19,95 
Lak, Martijn • Geen boompje is meer heel. De slag om 
Overloon, sept-okt 1944.
ISBN 978-90-5911-514-9 • € 12,95
Lambrechts, Hans • De staat van tolerantie. Nederlandse 
tolerantie in een nieuwe eeuw
ISBN 978-90-5911-569-9 • € 19,95
Lammens-de Caluwé, Marjan • Van porselein
ISBN 978-94-6153-575-7 • € 18,95
Lanfers, Dorrit • De Reis naar diepere Waarheden
ISBN 978-94-6153-130-8 • € 18,95
Langeveld, ruud • Etude voor Ilona. Een weg naar inzicht 
voorbij het leven.
ISBN 978-90-5911-223-0 • € 14,95
Latten, Bob • Vrouwen in de Grote Oorlog. Portretten van 
bijzondere vrouwen
ISBN 978-94-6153-519-1 • € 19,95
Lavigne, Guy • Was de klok van slag? Werden er 300 jaar aan 
onze kalender toegevoegd?
ISBN 978-94-6153-537-5 • € 19,95
Leeflang, Thomas • Cinema Nostalgia
ISBN 978-94-6153-173-5 • € 19,95
Leeflang, Thomas • Bestaan is bekeken worden
ISBN 978-90-5911-399-2 • € 19,-
Leeflang, Thomas • Black Hollywood
ISBN 978-90-5911-486-9 • € 14,95

Leeflang, Thomas • Gevallen voor de Führer
ISBN 978-90-5911-258-2 • € 16,95
Leeflang, Thomas • Jan Luykenstraat 2
ISBN 978-90-5911-139-7 • € 12,-
Leeflang, Thomas • Verfilmde strips & Verstripte films
ISBN 978-90-5911-479-1 • € 16,95
Leeflang, Thomas • Vrolijke wetenschap
ISBN 978-90-5911-161-5 • € 16,95
Leeflang, Thomas • Leni Riefenstahl. De macht van het 
beeld. De onmacht van het woord
ISBN 978-90-5911-283-4 • € 19,95
Leeflang, Thomas • Play movie. De bewogen geschiedenis van 
het bewegende beeld
ISBN 978-90-5911-325-1 • € 11,95 
Leeflang, Thomas • Spookfeesten. De Rijkspartijdagen van de 
NSDAP in Neurenberg.
ISBN 978-90-5911-501-9 • € 18,95
Leeflang, Thomas • Verboden voor Joden. De Bioscoop in 
de Oorlog
ISBN 978-90-5911-842-3 • € 19,95
Leeflang, Thomas • Verstomde films. Verdwenen 
Amsterdamse bioscopen
ISBN 978-90-5911-679-5 • € 18,95
Leeflang, Thomas • Black face – White Jew. Een kortstondige 
historische romance
ISBN 978-90-5911-926-0 • € 15,95
Leeflang, Thomas • Willem Vogt. Commandant van 
Houtrust
ISBN 978-94-6153-007-3 • € 21,95
Leeflang, Thomas • Kijk! Luister! Film en radio in NL onder 
Duitse dictatuur
ISBN 978-94-6153-337-1 • € 27,95 
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 978-90-5911-453-1 • € 10,95
Lenssen, Wiek • Bloedgoud
ISBN 978-94-6153-148-3 • € 19,95
Lenstra, rinze • Anarchisme en syndicalisme in Spanje
ISBN 978-90-5911-549-1 • € 24,95
Lesaar, Lisa • Treinreis door het verleden
ISBN 978-94-6153-517-7 • € 18,95 
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
Liefrink, Aloka • De passiecoach
ISBN 978-94-6153-240-4 • € 18,95
Liefrink, Aloka • Avondmasker 
ISBN 978-94-6153-312-8 • € 17,95
Liefrink, Aloka • Fotomodel gezocht 
ISBN 978-94-6153-391-3 • € 17,95 
Liefrink, Aloka • Verweesd
ISBN 978-94-6001-064-4 • € 17,95
Lievens, Koen • De demonen van God
ISBN 978-94-6153-164-3 • € 14,95
Lievens, Koen • In de ban van de bank 
ISBN 978-94-6153-317-3 • € 14,95
Lievens, Koen • De bittere smaak van rijstpap
ISBN 978-94-6153-395-1 • € 14,95 
Lievens, Koen • Verdrinken in angst
ISBN 978-94-6153-504-7 • € 14,95 
Linden, Henk van der • Drie massagraven voor de 
Nederlandse kust. (herdruk)
ISBN 978-94-6153-187-2 • € 18,95
Linden, Henk van der/ Perry Pierik • Het dramatische jaar 
1914. En de uitbraak van de Grote Oorlog
ISBN 978-94-6153-305-0 • € 24,95
Linden, Henk van der/ Pierik, Perry • Het dramatische jaar 
1915. Verloren onschuld
ISBN 978-94-6153-513-9 • € 19,95
Linden, Henk van der/ Perry Pierik • België in de 
slagschaduw van de Eerste Wereldoorlog
ISBN 978-94-6153-304-3 • € 24,95
Linden, Henk van der / Blom, ron • Amsterdam en de 
Eerste Wereldoorlog
ISBN 978-94-6153-477-4 • € 19,95
Linden, Henk van der / rosier, Eugéne • Limburg en de 
Eerste Wereldoorlog
ISBN 978-94-6153-511-5 • € 19,95
Linden, Henk van der / rosier, Eugéne • De Eerste 
Wereldoorlog in 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
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
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 • € 18,95
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 • €12,95
Mallan, Karel • Als de dag van gisteren. Rotterdam, 10-14 
mei 1940.
ISBN 978-90-5911-173-8 • € 24,95 
Man, Herman de • De barre winter van negentig.
ISBN 978-90-75323-399 • € 16,95
Mandele, Huigh van der / Witteloostuijn, prof. Arjen van 
• Economen uit het verleden over de crisis van het heden
ISBN 978-90-5911-971-0 • € 19,95
Mann, Heinrich • De Onderdaan
ISBN 978-90-5911-813-3 • € 22,95
Mann, Thomas • Baas en hond
ISBN 978-94-6153-048-6 • € 16,95
Mann, Thomas • Nietzsche en Schopenhauer
ISBN 978-90-5911-090-8 • € 14,95
Manssen, roelof • Karl Jäger. Uitvoerder van de Holocaust in 
Litouwen Met een beschouwing over daderbiografieën
ISBN 978-94-6153-564-1 • € 19,95
Mantingh, Arnoud / Maas, Ad • Management in het 
onderwijs
ISBN 978-90-5911-976-5 • € 19,95
Marácz, László • Hongaarse kentering
ISBN 978-90-75323-061 • € 27,95
Marijnissen, Jan • Nieuw optimisme
ISBN 978-90-5911-196-7 • € 12,50
Marne, Maerte • zie: Rabbeljé
Marres, rené • Frederik Weinreb. Verzetsman en groot Schrijver 
(2de druk).
ISBN 978-90-5911-080-9 • €14,95
Marres, rené • Vermoord en Verbannen. De aanvallen 
op Pim Fortuyn en Ayaan Hirsi Ali en hun verdediging van 
westerse waarden
ISBN 978-90-5911-516-3 • € 14,95
Marres, rené • De verdediging van het vrije woord
ISBN 978-90-5911-7884 • € 16,95
Mars, Wout • Overdenkingen van een Salon-Socialist
ISBN 978-94-6153-594-8 • € 22,95
Martens, Bart • Het orakel van het zuiden
ISBN 978-94-6153-318-0 • € 19,95
Martens, Bart • Door het donker van Brabugge
ISBN 978-94-6153-421-7 • € 19,95
Martin, Cristi • Ze noemden hem Anders
ISBN 978-94-6153-217-6 • €14,95
Maschke, Alex • Kennedy en de fatale kogel
ISBN 978-94-6153-340-1 • € 17,95
Maser, Werner • Hermann Göring. Een politieke carrière
ISBN 978-90-5911-346-6• € 19,95 
Maser, Werner • Hitlers brieven en notities
ISBN 978-94-6153-070-7 • € 24,95
Maser, Werner • Hitlers Mein Kampf
ISBN 978-90-5911-129-5 • € 24,95
Maser, Werner • Hitler-Stalin
ISBN 978-90-5911-191-2 • € 29,95
Meer, Jaas van der • De kosmische aard van onze 

werkelijkheid. Inzicht in wereldfeiten en het strijdtoneel om ons 
bewustzijn
ISBN 978-94-6153-175-9 • € 24,95 
Meer, Jos van der • Later is nu al. Levensverhaal van een 
zakenman
ISBN 978-90-5911-644-3 • € 18,95
Meer, Jos van der • Pijnlijk Paradijs
ISBN 978-90-5911-891-1 • € 18,95 
Meer, Jos van der • Kus op jouw rug
ISBN 978-94-6153-419-4 • € 18,95
Meerbosch, Janus • De grote misleiding. De bijbel in het 
vizier
ISBN 978-94-6153-544-3 • € 22,95
Meeter, E. • Willem 1, Willem II. Kranten, kerkers en koningen
ISBN 978-90-5911-051-9 • € 22,95
Meijers, A.H. • Achtung minen - danger mines. Het ruimen 
van landmijnen in Nederland 1940-1947
ISBN 978-94-6153-364-7 • € 19,95 
Meinsma, Jaap • Cirkels
ISBN 978-90-5911-867-6 • € 19,95 
Meinsma, Jaap • Het fantoom
ISBN 978-90-5911-791-4 • € 18,95
Meinsma, Jaap • Konvooi naar Moermansk. Een kwestie van 
overleven
ISBN 978-94-6153-385-2 • € 18,95 
Meissen, Michel • De eeuw van de koningen en hun 
vrouwen
ISBN 978-94-6153-401-9• € 19,95 
Meire, Patrick / Dyck, Mark Van • Naar een duurzaam 
rivierbeheer. Hoe herstellen we de ecosysteemdiensten van 
rivieren? De Schelde als blauwe draad
ISBN 978-90-5718-194-8 • € 29,95
Melchers, reginald • Het verloren evangelie van Malchus
ISBN 978-90-5911-738-9 • € 22,95
Menting, Jan • Joachims leerjaar
ISBN 978-90-5911-673-3 • € 19,95
Menting, Jan • Zo was hij nu eenmaal gebakken. Rob 
Groenewoud Tjepor 14-6-1918 Haren 19-1-2008
ISBN 978-90-5911-892-8 • € 17,95
Menting, Jan • Gisela’s Teloorgang 
ISBN 978-94-6153-267-3 • € 19,95
Meulenkamp, Wim • Over de horizon 
ISBN 978-90-5911-036-6 • €12,95
Meulenkamp, Wim • Verloren Land
ISBN 978-90-75323-122 • €19,95
Meulenkamp, Wim, e.a. • Heer zie neer
ISBN 90-75323-16-6 • €19,95
Meulenkamp, Wim / de Nijs, Paulina • Buiten de kerk. 
Processieparken, Lourdesgrotten en Calvariebergen in Nederland 
en België
ISBN 978-90-75323-283 • € 22,95
Meulenkamp, Wim • Letterkundig leven
ISBN 978-90-5911-110-3 • € 16,95
Meulenkamp, Wim • Totalitair naakt. Het vrouwenlichaam 
in de beeldcultuur van het Derde Rijk
ISBN 978-94-6153-479-8 •  € 12,50
Meyers, Jan • Mussert, een politiek leven
ISBN 978-90-5911-210-0 • € 12,95
Meyers, Jan • Esmée. Een vrouw in oorlogstijd 
ISBN 978-90-5911-846-1 • € 19,95
Middlebrook, Martin • De keizerslag
ISBN 978-90-5911-778-5• € 27,95
Middlebrook, Martin • De eerste dag aan de Somme
ISBN 978-90-5911-272-8 • €24,95
Middendorp, Hetty, • De sprong. 10 mensen die hun hart 
durfden te volgen
ISBN 978-90-5911-254-4 • € 17,95
Miltenburg, Marianne / rossen, tessa van • Het extra 
zintuig. Ontdek je eigen paranormale kracht
ISBN 978-94-6153-461-3 • € 18,95
Mirbeau, octave • De tuin der folteringen
ISBN 978-90-5911-267-4 • € 16,95
Misuraca-Kalmann, Gaby • Gino. Een Italiaanse liefde 
ISBN 978-94-6153-146-9 • € 19,95
Moerenhout, ron • Gevlogen paradijsvogels. Te vroeg 
overleden bekende Nederlanders 
ISBN 978-90-5911-826-3 • € 18,95
Moerenhout, ron • Hoe is het met je boek? Belevenissen van 
een debuterend schrijver 
ISBN 978-90-5911-968-0 • € 17,95
Mol, Justine • De gestolen jaren van Henk Haalboom. Over 
volharding, liefde en mens blijven
ISBN 978-94-6153-579-5 • € 17,95
Molier, Arnold • Oranje boven. De greep van de monarchie 
op kerk en staat 
ISBN 978-90-5911-100-4 • € 10,95
Molin, rob • Gedreven door verwantschap. Huug Kaleis. 
Essays over W.F. Hermans
ISBN 978-90-5911-641-2 • € 19,95
Molin, rob • Terzijde van de vulkaan. Kritieken en essays
ISBN 978-94-6153-142-1 • € 19,95
Molin, Rob • In de schaduw van de hemel. Biografie van 
Bertus Aafjes
ISBN 978-94-6153-440-8 • € 29,95
Montessori, Montesano • Kritische discoursanalyse
ISBN 978-90-7028-919-5 • € 26,95
Moor, Piet de • Brieven aan mijn postbode, Will Tura en 
Peter Vandermeersch
ISBN 978-90-5911-536-1 • € 10,95
Morris, Benny • Een staat, twee staten Zie CIDI-

infomatiereeks
ISBN 978-94-6153-138-4 • € 17,95 
Morselt, ton van • Mijn renovatie van het RK geloof
ISBN 978-94-6153-390-6 • € 17,95
Mosquera, Mosquito • Ze noemden mij Mosquito
ISBN 978-94-6153-429-3 • € 17,95
Mous, Huub • Modernisme in Lourdes. Gerard Reve en de 
secularisering
ISBN 978-94-6153-414-9 • € 22,95
Mouws, Frans • Boudewijn Büch. Een bibliografie
ISBN 978-90-5911-366-4 • € 17,95
Mouws, Frans • Weg uit Wassenaar
ISBN 978-90-5911-417-3 • € 17,95
Mouws, Frans • Tussen Büch & O’Hanlon
ISBN 978-90-5911-239-1 • € 9,95
Mouws, Frans / Westgeest, Paul • Boudewijn Büch. 
Markante herinneringen aan Ootmarsum
ISBN 978-90-5911-472-2 • € 14,95
Mouws, Frans • De bibliotheek van Boudewijn Büch
ISBN 978-90-5911-655-9 • € 17,95
Mreijen, Anne-Marie / Pierik, Perry • Het gewapende woord
ISBN 978-90-5911-609-2 • € 19,95
Muetstege, Charles • Een Amerikaanse droom
ISBN 978-94-6153-197-1 • € 19,95
Mühren, J.C. • Verscheurd land. Maximalisten blokkeren 
vrede in het Heilige Land
ISBN 978-90-5911-428-9 • € 16,95
Muiderman, Hans • Souvenir Utopia
ISBN 978-94-6153-261-9 • € 19,95
Muiderman, Hans • Ik ben hier geboren
ISBN 978-94-6153-452-1 • € 17,95
Muiderman, Hans • Als al het andere voorbij is. Korte reizen 
langs het landschap van de Grote Oorlog
ISBN 978-94-6153-589-4 • € 10,95
Muijlwijk, Magreet van • Descartes' droom
ISBN 978-90-5718-329-4 • € 23,90
Mulders, Jean Paul • De zoon van Hitler
ISBN 978-90-5911-836-2 • € 16,95
Mulder, Bart • 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 • € 11,95
Müller, Dieter • En God zal alle tranen drogen 
ISBN 978-90-5911-777-8 • € 18,95
Muskens, roeland • Aan de goede kant. Biografie van de 
Nederlandse anti-apartheidsbeweging 1960-1990
ISBN 978-94-6153-474-3 • € 19,95
Mutzenbacher, Josefine • Het leven van een Weense hoer
ISBN 978-90-75323-184 • € 14,95
Nagel, Jan • Boven het maaiveld
ISBN 90-5911-015-3 • €19,95
Namenwirth, Micha • Verzameld Proza I
ISBN 978-94-6153-079-0 • €18,95
Nelissen, Caroline • Kijk daar loopt een stewardess
ISBN 978-94-6153-555-9 • € 17,95
Nevels, Godfried • Van moment naar muziek. 15 cruciale 
gebeurtenissen in de geschiedenis van de popmuziek
ISBN 978-94-6153-416-3 • € 18,95 
New Balls Please-1 • 
Tijdschrift voor tennisliefhebbers. Jaargang 1 Voorjaar 2003
ISBN 90-5911-316-0 • € 12,50
New Balls Please-2 •
Tijdschrift voor tennisliefhebbers. Jaargang 1 Najaar 2003
ISBN 90-5911-208-3 • € 12,50
Nicastia, Elvis • Toeval der dimensies
ISBN 978-94-6153-186-5• € 12,95
Nieuwenhuizen, Bert van • Juliana, een onderschatte vorstin
ISBN 978-90-5911-792-1 • € 19,95
Nieuwenhuizen, Bert van • Het heeft Hare Majesteit 
behaagd
ISBN 978-90-5911-169-1 • € 12,95
Nieuwenhuizen, Bert van • De zilveren stroom. Leve het 
ouder worden
ISBN 978-94-6153-159-9 • € 18,95
Nieuwenhuizen, Bert van • Wilhelmina. Vorstin op een te 
hoog voetstuk
ISBN 978-90-5911-947-5 • € 19,95
Nieuwenhuizen, Bert van • Willem Drees. Vernieuwer voor, 
in en na de oorlog
ISBN 978-90-5911-946-8 • € 19,95
Nieuwenhuizen, Bert van • Vaders Fanfare, Moeders Koor
ISBN 978-90-5911-506-4 • € 14,95
Nieuwenhuizen, Bert van • Een lintje van de koningin
ISBN 978-90-5911-503-3 • € 14,95
Nieuwenhuizen, Bert van • André Rouvoet
ISBN 978-90-5911-561-3 • € 17,95
Nieuwenhuizen, Bert van •‘Vaarwel, vaarwel tot 
wederziens’. Mooie woorden bij het laatste afscheid
ISBN 978-90-5911-917-8 • € 18,95
Nieuwenhuizen, Bert van • Weiger het werk niet. Wim Eijk, 
aartsbisschop van Utrecht
ISBN 978-90-5911-945-1 • € 19,95
Nieuwenhuizen, Bert van • Een lintje van de Koning
ISBN 978-94-6153-468-2 • € 16,95
Nieuwkerck, Pieter van • Bo en het koekiemonster
ISBN 978-94-6153-339-5 • € 16,95 
Nijenhuis, ton • De Schetenboom
ISBN 978-90-5911-961-1 • € 12,95



Noens, Ludo • Subliem licht op de lijkwade van Turijn. Ware 
herkomst van een omstreden middeleeuwse relikwie
ISBN 978-94-6153-641-9 • € 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
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 • € 19,95
ouweneel, Willem • Het Godsgetal
ISBN 978-90-5911-067-0 • € 19,95
ouweneel, Willem J. • De Negende Koning
ISBN 978-94-6153-297-1 • € 27,95
ouweneel, Willem J. • De Zevende koningin
ISBN 978-94-6153-341-8 • € 24,95 
ouweneel, Willem J. • De zesde kanteling
ISBN 978-94-6153-346-3 • € 29,95 
ouweneel, Willem J. • Een snoer van vrouwen. Honderd 
grootse vrouwen door de geschiedenis heen 
ISBN 978-94-6153-233-6 • € 24,95 
ouweneel, Willem J. • De snoer van klanken. Honderd 
grootse componisten door de geschiedenis heen
ISBN 978-94-6153-365-4 • € 24,95
ouweneel, Willem J. • Een dubbelsnoer van licht. 
Honderd grootse joodse en christelijke godsmannen door de 
geschiedenis heen – en hun moeizame relaties
ISBN 978-94-6153-426-2 • € 24,95
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
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

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
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, Marleen • Lijden aan de tijd. Franse intellectuelen in 
het Interbellum 
ISBN 978-90-5911-744-0 • € 24,95
rétyi, Andreas von • Skull & Bones. De geheime macht van 
Amerika’s elite
ISBN 978-90-5911-511-8 • € 18,95
rieschke-Lenfert, Yvonne • Bijzondere ontmoetingen in 
Frankrijk
ISBN 978-90-5911-689-4 • €17,95
rietman, Hélène • De Passant
ISBN 978-90-5911-548-4 • €17,95
rifa’i Amal / Ainbinder, odelia • Wij willen beiden hier 
leven. Vriendschap onder vuur in Jeruzalem
ISBN 978-90-5911-317-6 • € 16,95
rijkers, Henk / Lemm, robert • Een grote paus
ISBN 978-90-5911-418-0 • € 15,50
rijn, Willem van • Een nieuwe weg
ISBN 978-90-5911-394-7 • € 14,95
rijnders, Alida C. • Susanna Shakespeare. Shakespeares 
dochter Susanna en dokter John Hall
ISBN 978-94-6153-332-6 • € 19,95 
rizzuto, Giovanni • Mediale levenskunst. Een interculturele 

polyloog
ISBN 978-90-5718-384-3 • € 24,95
roden, Mary van • Kaddiesj. 
ISBN 978-90-5911-799-0 • € 18,95 
roemer, Astrid • Zolang ik leef ben ik niet dood
ISBN 978-90-5911-319-0 • € 22,95
roemer, Emile • Tot hier en nu verder 
ISBN 978 -90-5911-404-3 • € 10,95
roes, André • Charles Dickens. Het zo gelukkig en toch zo 
ongelukkig bestaan
ISBN 978-94-6153-147-6 • € 19,95
roes, André • De Dans van Scrooge
ISBN 978-94-6153-252-7 • € 14,95 
roest, Maarten van der • Nicolas Sarkozy
ISBN 978-90-5911-602-3 • € 16,95
roest, Maarten • Woordvoerder
ISBN 978-94-6153-435-4 • € 19,95
rondas. Jos • Vlamingen in de kriegsmarine
ISBN 978-94-6153-302-9 € 19,95
rooding, Yvette • Me, Myself en m’n Ego
ISBN 978-94-6153-103-2 • € 19,95
roodt, Evelyn de • Onsterfelijke fronten
ISBN 978-90-5911-122-6 • € 24,95
rooij, rené van • De Benoeming. 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
roos, A.J. • Vechtscheiding!
ISBN 978-94-6153-706-5 • € 17,95
roosmalen, Marcel van • De Pimmels
ISBN 978-90-5911-256-8 • € 14,95
roosmalen, Marcel van • Op pad met Pim
ISBN 978-90-5911-070-0 • € 14,95
roosmalen, Marcel van • Op campagne met Oranje
ISBN 978-90-5911-469-2 • € 12,95
rooy, Sam en Wim van (red.) • De Islam. Kritische essays 
over een politieke religie
ISBN 978-90- 5487-783-7 • € 29,95
rooyen, Jules van • De mond voorbij gepraat. Godsdienst, 
samenlevingen, cultuur, ethiek en politiek
ISBN 978-90-5911-039-7 • € 19,95
ros, Martin • Bloednacht Mayerling 1889-1945
ISBN 978-94-6153-137-7 • € 16,95
ros, Martin • Herinneringen aan mijn Rijke Roomse Jeugd
ISBN 978-90-5911-079-3 • € 15,-
ros, Martin • Een vergeten oorlog. Polen-Rusland 1920
ISBN 978-90-5911-248-3 • € 12,50
ros, Martin • Elisabeth. Leven en dood van Sisi
ISBN 978-90-5911-140-0 • € 19,95
ros, Martin • Vuurnacht Haïti 
ISBN 978-90-5911-967-3 • € 21,95
ross, tomas • Take Care! 
ISBN 978-90-5911-480-9 • € 12,95
rozendaal, Simon • Het is mijn lijf. Een nieuwe revolutie: 
Patient Power
ISBN 978-90-5911-143-1 • € 14,95 
rozendaal, Simon • Een vreemde ziekte. Patienten over 
sikkelcelziekte en thalassemie
ISBN 978-90-5911-624-5 • € 12,95
ruben, Barry / Küntzel, Matthias e.a. • Iran. Opkomst van 
een islamitische grootmacht Zie CIDI-infomatiereeks
ISBN 978-90-5911-385-5 • € 12,95
ruding, onno • Markt en Moraal. Edmund Burkelezing III
ISBN 978-90-5911-378-7 • € 9,95
ruig, rob de • Theodor Lessing
ISBN 978-90-5911-820-1 • € 17,95
ruiter, Arie de • Koopman in de Gouden Eeuw
ISBN 978-94-6153-065-3 • € 19,95
ruiter, Arie de • De getrouwde monnik
ISBN 978-94-6153-241-1 • € 19,95
rutting, raymond / Groeneveld, Johan • Tussen twaalf en 
twee
ISBN 90-75323-54-9 • € 19,95
ruijs, Paul • Wij zien u wel in de rechtszaal
ISBN 978-90-5911-011-3 • € 19,95
ruijs, Paul • Medische missers, juridisch gesjoemel
ISBN 978-90-5911-628-3 • € 19,95
ruitenberg, Liesbeth (red.) • De Grote Oorlog en het kleine 
Doorn. Huis Doorn - Plaats van herinnering
ISBN 978-94-6153-617-4 • € 12,50
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
Sangers, Gerrit • Trance
ISBN 978-94-6153-108-7 • € 14,95
Sangers, Gerrit • Het meisje in de toren
ISBN 978-94-6153-251-0 • € 17,95 

Sangers, Gerrit • Het verlaten station
ISBN 978-94-6153-378-4 • € 12,50 
Sangers, Gerrit • Helens Draegkragt
ISBN 9789461535030 • € 9,95
Sangers, Gerrit • Een glans van paranoia
ISBN 978-94-6153-548-1 • € 14,95
Santosh, D. • Op de keien
ISBN 978-90-5911-692-4 • € 17,95
Saraber, Pierre • Daar zijn de Polen! Op zoek naar een betere 
toekomst 
ISBN 978-90-5911-807-2 • € 16,95
Saraber, Pierre • De sarcofaag van de Sovjet-Unie. 
Reisverhalen uit Tsjernobyl, Oekraïne en Trnsnistria 
ISBN 978-94-6153-069-1 • € 17,95
Schaap, Erik • Averechts. Het verwarrende leven van 
radiopionier, politicus en spion Max Lewin (1919-2011)
ISBN 978-94-6153-584-9 • € 19,95
Schaik, Ad van • Sri Lanka. Een dictionnaire amoureux 
ISBN 978-94-6153-011-0 • € 17,95
Schaik, Ad van • Kerala
ISBN 978-94-6153-289-3 • € 17,95
Schaik, Lot van • Het Europese hert. Een leerboek 
ISBN 978-94-6153-016-5• € 20,00
Schaik, Rob van • Witte vlekken. Over het arresteren, 
verwerken en ophouden 
ISBN 978-94-6153-234-3 • € 19,95
Schalekamp, Jean • Van een eiland kun je niet vluchten
ISBN 978-94-6153-176-6 • € 19,95
Schalkwijk, Emmy van • Boerenkool met salami. Een weg 
naar een gelukkig leven
ISBN 978-94-6153-219-0 • € 18,95 
Schalkwijk, Emmy van • Toen IK wakker werd
ISBN 978-94-6153-278-7 • € 18,95
Scheer, Arnold-Jan • Wild Geraas. Mijn wonderlijke reizen 
met Sinterklaas en Kerstman
ISBN 978-90-5911-901-7 • € 19,95
Schermerhorn-Bendeler, Maja • Oorlog vanaf de zijlijn
ISBN 978-90-5911-592-7 • € 14,95
Schermerhorn, Jaap • De Tirannie van het Vrije Vers
ISBN 978-94-6153-245-9 • € 19,95
Schermerhorn, Jaap • De nachtegaal zo groot als een mens
ISBN 978-94-6153-319-7 € 22,95
Schilders, Ed • Het rijke roomse lezen
ISBN 90-75323-15-8 • € 12,45
Schlingmann, Freek • Koning Willem I
ISBN 978-94-6153-189-6 • € 22,95
Schlingmann, Freek • Oostfront Vesting Holland. Het 
Nationaal Bolwerk
ISBN 978-94-6153-275-6 • € 24,95
Schmitz, Jacques • Ver paradijs
ISBN 90-75323-40-9 • € 14,95
Schoenmaker, Henk • Ik had het liever voor het leger 
gedaan. Brieven uit de Nederlandse Arbeidsdienst januari – 
oktober 1944 
ISBN 978-94-6153-134-6 • € 18,95
Scholtens, Gijs • Taskforce Uruzgan
ISBN 978-94-6153-621-4 • € 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• € 18,95 
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
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
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
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
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
Stokvis, Willemijn • De verborgen wereld van Eugène 
Brands
ISBN 978-90- 7896-467-4 • € 32,50
Strindberg, August • Huwelijksverhalen
ISBN 978-90-5911-097-7 • € 16,95
Strobbe, Guido • Ultio
ISBN 978-94-6153-153-7 • € 19,95
Strobbe, Guido • Odium 
ISBN 978-94-6153-303-6 • € 19,95
Strobbe, Guido • Deceptio
ISBN 978-94-6153-428-6 • € 18,95
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 • € 16,95
t’sjoen, Yves / Damme, Els van /van melle, Liesbeth • 
Naakt als glas
ISBN 978-90-5718-171-9 • € 12,95
talens, Egbert • Een bijzondere relatie. Het conflict Israël-
Palestina nader bekeken 1897-1993
ISBN 978-90-5911-222-3 • € 32,-
teekens, Inga • Van kramp naar kracht. Model voor 

Persoonlijke Autonomie
ISBN 978-94-6153-716-4 • € 17,95
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
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
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 • € 17,95
Vermeer, robert • Honderd tinten rood. Genetisch seksuele 
aantrekking
ISBN 978-94-6153-545-0 • € 16,95
Vermeire, Guido • Legendarisch-mysterieus en religieus 
België
ISBN 978-94-6153-328-9 • € 19,95 
Vermeeren, Marc • De jeugd van Adolf Hitler 1889-1907. 
En zijn familie en voorouders
ISBN 978-90-5911-606-1 • € 25,95
Vermeeren, Marc • Adolf Hitler. Zwerver, Soldaat, Politicus (1908-

1923) 
ISBN 978-90-5911-814-0 • € 24,95
Verminck, Marc / Johan Van Looveren • Generositeit 
ISBN 978-90-5718-279-2 • € 26,95
Verrier, Nancy • Afgestaan
ISBN 978-90-5911-544-6 • € 18,95
Verschoren, Alain / Verhaert, Inga / Loght, Bruno De • 
Cookbook
ISBN 978-90-5718-403-1 • € 22,50
Verstraete, Pieter Jan • ‘Trouw en Dietsch’. Vlaamse leiders 
en hun collaboratie
ISBN 978-90-5911-133-2 • € 19,95
Verstraete, Pieter Jan • Joris van Severen
ISBN 978-90-5911-893-5 • € 16,95
Verstraete, Pieter Jan • Le beau Léon / Léon Degrelle
ISBN 978-90-5911802-7 • € 18,95
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
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 • € 18,95
Vossius • Oneigentijds
ISBN 978-90-5911-958-1 • € 22,95
Vranken, Godfried • Verx door Columbus- Boudewijn Buch 
achterna
ISBN 978-94-6153-152-0 • € 18,95
Vries, Nanny de • Achter de Islamitische facade. Het 
werkelijke Iran en Turkije
ISBN 978-94-6153-280-0 • € 24,95
Vries, rindert de • Jacqueline. Asfalt in de hemel
ISBN 978-90-5911-657-3 • € 16,95
Vries, Camiel de / Heus, Hanna de • Het anti-kind boek
ISBN 978-90-5911-555-2 • € 14,95
Vries, tity de • Een onwrikbaar geloof in zijn gelijk. Sal Tas 
(1905-1976): journalist van de wereld
ISBN 978-94-6153-679-2 • € 24,95
Vugs, reinold • Influenza
ISBN 978-90-75323-726 • € 16,95
Vugs, reinold • In veel huizen wordt gerouwd. De Spaanse 
griep in Nederland
ISBN 978-90-5911-081-6 • € 15,50
Vugs, reinold • Operatie ‘Sneeuwvlok’
ISBN 978-90-5911-270-4 • € 14,95
Vugt, Arno van • Monogamie is voor mietjes 
ISBN 978-90-5911-755-6 • € 12,95
Waar, Marc van • Zijn gelovigen moordenaars?
ISBN 978-94-6153-078-3 • € 18,95
Waard, F. de • Over tweelingen gesproken
ISBN 978-90-75323-849 • € 19,95



Walburgh Schmidt, Haks • Het dertiende peloton
ISBN 978-90-5911-340-4 • € 24,95
Walenkamp, Hans • Wat heet geslaagd. Adopties zoals ze 
bedoeld zijn
ISBN 978-90-5911-997-0 • € 18,95
Walenkamp, Hans • Tussen twee werelden. Hoe 
geadopteerden hun afkomst kleur geven
ISBN 978-94-6153-347-0 • € 18,95 
Wapperom, Hugo • De spinvlieg
ISBN 978-90-5911-676-4 • € 24,95
Wassenaar, Joop • Verdun
ISBN 978-94-6153-471-2 • € 18,95
Wauters, Karel • Hendrik Conscience. Van geboorte tot 
Leeuw 1812-1838
ISBN 978-90-5718-146-7 • € 25,00
Wauters, Marcel • Wie de letters breekt. Poëzie en proza van 
Marcel Wauters (1950-1969)
ISBN 978-90-5718-366-9 • € 25,00
Weber, E.P. • Gedenkboek van het Oranjehotel. Onze 
gevallen verzetshelden, celmuren spreken gevangenen getuigen
ISBN 978-94-6153-612-9 • € 21,95
Weeren, Jan van • Richthofen. Heldenmoed en Herenliefde
ISBN 978-94-6153-253-4 • € 18,95 
Weeren, Jan van • Stuk terug
ISBN 978-94-6153-043-1 • € 14,95
Wehr, Gerhard • Kabbala
ISBN 978-90-5911-241-4 • € 14,95
Weider, Ben • Napoleon. Een andere geschiedenis
ISBN 978-94-6153-097-4 • € 20,00
Weissensteiner, Friedrich • Beroemde zelfmoorden
ISBN 978-90-5911-306-3 • € 27,95
Weitgraven, Elise van de • Gloepend benauwd
ISBN 978-94-6153-118-6 • € 18,95
Wellinghoff, Karel • De goede mensen en de honden van 
God
ISBN 978-90-5911-884-3 • € 19,95
Wellinghoff, Karel • Onthaasten per brommobiel
ISBN 978-90-5911-488-3 • €17,95
Wellinghoff, Karel • De burcht van de vrede. Over de 
Katharen en Montségur
ISBN 978-94-6153-102-5 • €19,95
Wellinghoff, Karel • De katharengrot
ISBN 978-94-6153-230-5 • €14,95
Wellinghoff, Karel • Terugkeer van de Katharen 
ISBN 978-94-6153-286-2 • € 18,95
Wellinghoff, Karel • De roep van de katharen. Hun 
geschiedenis, hun leer en de samenhang met het heden
ISBN 978-94-6153-424-8 • € 19,95
Wellinghoff, Karel • Mijn God, dit is het doel! Een 
inzichtelijk overzicht van de spiritualiteit in Nederland
ISBN 978-94-6153-634-1 • € 18,95
Weltevreden, Henk • Levensvlagen. Radio columns
ISBN 978-90-75323-139 • € 6,95
Wentholt, Hans • Agnese
ISBN 978-94-6153-`145-2 • € 19,95
Wentholt, Hans • Vrouwenman
ISBN 978-94-6153-482-8 • € 22,95
Werf, Henk van der • Totalitaire ontsporing. Een analyse van 
de beschaving in de waancultuur van het Derde Rijk
ISBN 978-94-6153-563-4 • € 22,95
Werkhoven, Joek van • Hoe zit dat? Dat zit zo!
ISBN 978-90-5911-875-1 • € 12,95
Werkman, Hans • Bitterzoete overvloed. De wereld van 
Willem de Mérode
ISBN 978-94-6153-039-4 • € 24,95
Werkman, Sietse 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 • € 17,95
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 • € 17,95
Wieringa, Feije • Vrije Val 

ISBN 978-90-5911-837-9 • € 16,95
Wijvekate, Maren L. • Positieve wendingen in je leven
ISBN 90-5911-330-5 • € 19,95
Willems, raf • Van Bensemann tot Beckenbauer. De 
verborgen geschiedenis van het Duitse voetbal.
ISBN 978-90-5911-393-0 • € 17,95
Wingen, Ed •Eugene Brands en de Vijftigers 
ISBN 978-94-6153-064-6 • € 19,95
Wissema, Hans • Siberische Lessen over Leven, Liefde en 
Dood 
ISBN 978-94-6153-330-2 • € 18,95 
Witte, Arjan • Oswald Spengler
ISBN 978-90-5911-667-2 • € 17,95
Woelderink, J.G. • De rechtvaardiging uit het Geloof alleen
ISBN 978-94-6153-580-1 • € 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
Zaal, Wim • De Buitenbeentjes
ISBN 978-90-75323-047 • € 16,95
Zaal, Wim • De vuist van de paus
ISBN 978-90-75323-078 • € 16,95
Zaal, Wim • Gods Onkruid. Nederlandse sekten en messiassen
ISBN 978-90-5911-198-1 • € 14,95
Zaal, Wim • Een tik van Italië
ISBN 978-90-75323-429 • € 14,95
Zaal, Wim • Jan Toorop. Zijn leven, zijn werk, zijn tijd.
ISBN 978-90-5911-155-4 • € 19,95
Zaal, Wim • Zestig jaar in de beschaving
ISBN 978-90-5911-085-4 • € 16,95
Zaal, Wim • Rome een religieuze gids 
ISBN 978-90-5911-358-9 • € 18,95
Zaal, Wim • Moord in het Vaticaan. De mooiste verhalen 
over Rome.
ISBN 978-90-5911-282-7 • € 16,95
Zaal, Wim • De Corsicaanse monsters. Napoleon Bonaparte 
en zijn familie.
ISBN 978-94-6153-194-0 • € 19,95
Zaal, Wim • God en Zoon
ISBN 978-90-5911-425-8 • € 16,95
Zaal, Wim • Kaspar Hauser
ISBN 978-90-5911-634-4 • € 14,95
Zaal, Wim • Valsheid in geschriften. Literaire vervalsingen en 
mystificaties 
ISBN 978-90-5911-763-1 • € 19,95
Zaal, Wim • Edith Piaf
ISBN 978-94-6153-272-5 • € 16,95
Zandvliet, Diny • De dame met de paarse hoed. 
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
Best, Jan • How to decipher the Byblos Script
ISBN 978-94-6153-420-0 • €19,95
Brongers, E.H. Lieutenant-colonel •
The Battle for The Hague 1940.
ISBN 978-90-5911-307-7 • € 24,95
Carotta, Francesco • Jesus was Caesar
ISBN 978-90-5911-396-1 • € 32,-
Doorn, P.A. van • How to save our World. The ultimate 
spiritual society 
ISBN 978-90-5911-870-6 • € 18,95
Dries, Mark van den • Holland drope zone. The crash of an 
American bomber in a Dutch polder
ISBN 978-94-6153-606-8 • € 19,95
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
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
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 9 78-94-6153-608-2 • € 16,95
Walburgh, Schmid, Haks • No return flight
ISBN 978-90-5911-881-2 • € 24,95
Wissema, Hans • Siberian Lessons on Life, Love and Death
ISBN 978-94-6153-358-6 • € 18,95 
Zee, Nanda van der • The Roommate of Anne Frank
ISBN 978-90-5911-096-0 • € 13,50

DUItSE EDItIES

Friesland, Jan van • Auf den Spuren von Caeser. Interviews 
mit Francesco Carotta
ISBN 978-94-6153-457-6 • € 19,95
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
Best de Vries, Jan • Spelen aan de Sloterplas. De zomer van 
1959
ISBN 978-94-6153-603-7 • € 14,95
Best de Vries, Jan / Esser, Gijsbert  • Laminaat. Rotterdams 
VvE-beheer in Amsterdam
ISBN 978-94-6153-601-3 • € 22,95
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
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
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 
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
Starreveld, Jacob • De olieramp 
ISBN 978-94-6153-720-1 • € 24,95 
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 
Vermeer, robert • Honderd tinten rood. Genetisch seksuele 
aantrekking
ISBN 978-94-6153-602-0 • € 22,95 
Zaal, Wim • Edith Piaf
ISBN 978-94-6153-523-8 • € 22,95
Zaal, Wim • Corsicaanse monsters Napoleon Bonaparte en 
zijn famillie
ISBN 978-94-6153-546-7 • € 24,95

DVD

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

E-BooKS

Boekestijn, Arend Jan • De prijs van een slecht geweten. 
Waarom hulp in haar huidige vorm niet werkt
ISBN 978-90-5911-420-3 • € 5,00
Elzen, Arthur van • 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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www.facebook.com/LiteratuurEnCultuurVanAspekt 
www.facebook.com/uitgeverijaspekt

www.uitgeverijaspekt.nl

@perrypierik
https://twitter.com/perrypierik


