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Beste lezers en vrienden van Aspekt,
 
De wereld mondialiseert en regionaliseert tegelijkertijd. Als 
uitgeverij speel je daar op in. Aspekt heeft altijd aandacht 
gehad voor het bijzonder wat lokaal was en het internatio-
nale. De trend van meer en meer boeken in de buitenlandse 
taal is daarvan een afspiegeling, maar we brengen ook een 
vertaling uit het Fries op deze aanbieding. Tevens zijn de 
bekende thema’s weer aanwezig, in de catalogus gepresen-
teerd van actueel naar non-fictie en via literatuur naar mens 
en maatschappij, gevolgd door Engelse- en Duitse uitgaven 
en onze grootletterboeken. De samenwerking met de univer-
siteitspers van Antwerpen en Brussel is ook wederom zicht-
baar via een keur aan schitterende kwaliteitstitels.

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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isbn 9789463380027

nur 680

15 x 23 cm 

ca. 240 pagina’s 

Paperback 

november 2016

prijs € 19,95

geschiedenis - actueel

Het communisme is in Nederland, met uitzondering van een korte periode vlak na de 
oorlog, altijd een marginale politieke stroming gebleven. Nederlandse communisten zijn 
bekend en erkend vanwege hun rol in het verzet tegen de nazi’s. De grote reputatie van 

de partij bij de bevrijding is echter in korte tijd volledig afgebroken door het anticommunisme 
dat kenmerkend was voor de Koude Oorlog. Deze geschiedenis van de Communistische Partij 
van Nederland (CPN) in de periode van de Koude Oorlog laat zien hoe die marginalisering 
tot stand kwam en wat de uitsluiting en het isolement van communisten hebben betekend. Die 
geschiedenis roept de nog steeds actuele vraag op hoeveel ruimte er in een democratische sa-
menleving is voor minderheden met radicale politieke standpunten.

Dit boek gaat over de wisselwerking tussen communisten en de voor hen vijandige politieke om-
geving in de Koude Oorlog. De geschiedenis begint met de bloeiperiode van de CPN rond de 
bevrijding. De Koude Oorlog maakt daar al snel een einde aan. Het dieptepunt van het isole-
ment van de communisten wordt bereikt in 1956, nu precies zestig jaar geleden, als de woede 
over het ingrijpen van Russische troepen in Hongarije hier in Nederland leidt tot gewelddadige 
acties tegen communisten en hun eigendommen. 

Ondanks hun dappere rol in het verzet...
Het isolement van Nederlandse communisten in de Koude Oorlog

Jos van Dijk
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ErichErich
Ludendorff

Perry Pierik

• - Biografie -

aspekt

isbn 9789463380218

nur 681 

15 x 23 cm

ca. 612 pagina’s 

Paperback 

november 2016 

prijs € 29,95

geschiedenis - biografie

Er bestaan verschillende biografieën over Erich Ludendorff. Ze hebben gemeenschappelijk dat 
ze stoppen bij het jaar 1918, het einde van de Eerste Wereldoorlog. Dit is onterecht. Ludendorff 
ontwikkelde zich gedurende de piek van zijn lange carrière, tussen 1915 en grofweg 1925, tot 
de sterkste man op ‘rechts’. Dus ook de jaren na de oorlog waren van groot belang. Hij was niet 
alleen een belangrijke veldheer die met Paul von Hindenburg het opperbevel voerde dat Duits-
land militair de facto leidde na het ontslag van generaal Von Falkenhayn, maar hij was ook de 
belangrijkste intrigant tegen de Republiek van Weimar na de Eerste Wereldoorlog. Hij werkte 
direct samen met de moordenaars van Karl Liebknecht en Rosa Luxemburg, hij stond dicht bij 
de moordenaars op Walter Rathenau, hij was voorman in twee staatsgreeppogingen, de Kapp-
putsch en de Feldherrnhalleputsch en hij pacteerde bijna opnieuw, ditmaal tegen Hitler, in 1935. 
Hij was tevens uitgever en verspreider van smaadschriften van ongekende felheid, zoals de 
Protocollen van de wijzen van Sion, waarmee hij het humus schiep waaruit de holocaust kon ont-
staan en bovendien was hij een ongekende complotdenker. Hij onderhandelde al in de beruchte 
Wannseevila met de Duitse regering 17 jaar voordat daar tot de ´Endlösung´ besloten werd, 
en in zijn huis werd de fataalste vriendschap van de 20ste eeuw gesloten: die tussen Heinrich 
Himmler en Auschwitz-commandant Rudolf Höss. Koppelen we daar zijn rol aan bij de communis-
tische revolutie en de geblindeerde trein waarmee Lenin vanuit Zwitserland naar St.Petersburg 
reisde, dan is het beeld van deze man al heel wat veelzijdiger dan alleen de veldheer zoals de 
geschiedenis hem kent.
 
Auteur en uitgever Perry Pierik verdiepte zich lange tijd in het leven van deze omstreden man, 
wiens invloed nog nauwelijks begrepen wordt. Hitler dook niet uit het niets op in 1933. De zoge-
naamde ‘missing years’ van de ‘Führer’ waren in werkelijkheid het dictaat van Erich Ludendorff.  
Pierik schreef en redigeerde talloze boeken over de Eerste- en Tweede Wereldoorlog.
 

Erich Ludendorff
Biografie

Perry Pierik
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mens en maatschappij

De mensheid leeft nog in de overgang van een dierlijk naar een humaan bestaan. Dit wordt 
gekenmerkt door onder meer zaken als oorlogen, geweldpleging en inhumaniteit. Geen wonder. 
Het hele aardoppervlak is tegenwoordig verdeeld over staten, gemeenschappen die eigen 
belangen nastreven. Het is dit statenstelsel dat een beletsel vormt voor een snelle en effectieve 
aanpak van de grote problemen, als blijvende vrede, veiligheid en bewoonbaarheid van de 
aarde. Dit zijn immers mondiale problemen. Het statenstelsel verdeelt de mensheid in vijandige 
eenheden en vormt de politieke barrière voor een oplossing ervan.

Er is maar één oplossing voor deze situatie en dat is een einde maken aan de soevereiniteit van 
de 193 staten. Ontneem hun het recht op een eigen politiek beleid, op het dwarszitten en bedreigen 
van andere landen, op het bezit van eigen strijdkrachten, op het plegen van inhumane daden. En wie 
moet ons dan besturen?  Een wereldregering! Een regering die uitsluitend oog heeft voor de wereld-
problemen. Want de oplossing daarvan gaat voor op plaatselijke problemen. Zonder een mondiale 
autoriteit staat de mensheid met lege handen. 

Dago Steenis (1925) heeft een opvallend positief boek geschreven, dat eigenlijk meer is dan een 
boek, het is een doorgeefbare gedachte. Niet pamflettistisch, maar in de sfeer van een betoog. 
Voor Steenis is de geschiedenis geen lineair begrip, geen statisch proces, zonder voortgang. Inte-
gendeel. De geschiedenis laat juist zien dat we reden hebben om optimistisch te zijn. De ontwikkelin-
gen van de mensheid zijn evolutionair, en een steeds bredere ontvouwing van menselijke ontplooiing 
en potentie. Sinds het ontstaan van cultuur heeft de mens gaandeweg de natuurlijke evolutie ver-
vangen door cultuurlijke evolutie.

isbn 9789463380201 

nur 130 

13 x 21 cm 

138 pagina’s 

Paperback 

augustus 2016

prijs € 14,95

Een Wereld zonder Staten
Dago Steenis
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de mooiste verhalen 
over rome

Moord 
in het 

vaticaan

a
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Wat een hoorn van overvloed: geen stad ter wereld is zo rijk aan verhalen als Rome, en iedereen 
heeft daar weleens iets van opgevangen, maar bijna niemand kent ze compleet.

Hier staan ze. Van Romulus en Remus die door de wolvin worden gezoogd, tot de schilderende 
Bentvueghels die het Hollands realisme naar Italië brachten; van Constantijn de Grote tot Benito 
Mussolini; van de pornocratie tot de inquisitie; van ‘Veni, vidi, vici’ tot La Dolce Vita; alles wordt 
met hartstocht verteld. Maar ook de avonturiers, volkstribunen en heiligen ontbreken niet. Een 
Turkse prins leeft jarenlang in het Vaticaan met een moslimhof; de magiër Cagliostro komt 
in Rome ten val, de familie Borgia draagt wat misdaden bij, de Maltezer Ridders stichten 
een staat zonder grondgebied, een dubbele moord in de Zwitserse Garde zorgt voor het 
titelverhaal… en achterin het boek wordt aangegeven welke zichtbare sporen elk 
verhaal heeft nagelaten. Leesplezier en informatie worden dus afgerond met prakti-
sche tips.

Moord in het Vaticaan
De mooiste verhalen over Rome

geschiedenis

isbn 9789059112827

nur 680 

13.5 x 21.5 cm

172 pagina’s 

Paperback 
+ Bewaar/cadeau verpakking

september 2016

prijs € 16,95

Wim Zaal
2
de  dr

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

isbn 9789461538062 

nur 700 

15 x 23 cm 

ca. 312 pagina’s 

Paperback 

oktober 2016

prijs € 18,95

Wim Zaal

Heilige Vaders 
het verhaal van de pausen

aspekt

Heilige Vaders
het verhaal van de Pausen

Wim Zaal

mens en maatschappij



U kent ze vast wel, een aantal van de vele slogans van de Palestijnse propaganda zoals: “De 
Palestijnse terreur is een logisch gevolg van de bezetting”, “Israël is opgericht vanwege het 
schuldgevoel van het Westen over de Holocaust” en “De nederzettingen maken vrede onmoge-
lijk”. Hebt u daarbij niet soms gedacht: er klopt iets niet, maar wat? Dit boek geeft u daar het 
antwoord op. Het blaast de wolk van Palestijnse propaganda weg en geeft de echte, contro-
leerbare feiten. De paragraven zijn alfabetisch op trefwoord gesorteerd, zodat het boek ook 
als naslagwerk is te gebruiken. Honderdvijftig onzinnige en toch steeds maar weer terugkerende 
beschuldigingen tegen Israël. Het laat zien hoe diep de haat zit.
 
“De grote vijand van de waarheid is meestal niet de leugen, opzettelijk, bedrieglijk en oneerlijk, 
maar de mythe, vasthoudend, overtuigend en onrealistisch. Vaak houden we vast aan de clichés van 
onze voorgangers. We toetsen alle feiten op een aantal voorgekauwde interpretaties. We hebben 
vaak een mening zonder ergens over na te denken.” 
- John F. Kennedy
 
Op dit prachtige boek heb ik gewacht, het is zo fantastisch geschreven en dit is nu zo nodig. 
Ik ben er diep van overtuigd, dat Israël niet het probleem is, laat staan de oplossing van het 
probleem. Professor dr. Hans Jansen, auteur van het standaardwerk ‘Christelijke theologie na 
Auschwitz’ en verbonden aan het Simon Wiesenthal Instituut in Brussel
 
“Dit is een heel belangrijk thema. Wij moeten niet vergeten: sprookjes en het Midden-Oosten horen 
bij elkaar. Omdat politieke rationaliteit en überhaupt rationaliteit ontbreken in het Midden- Oosten.”  
- Prof.dr A. Ellian, hoogleraar Encyclopedie van de rechtswetenschap en tevens Wetenschappe-
lijk Directeur van het Instituut voor Metajuridica van de Universiteit Leiden. Ook heeft prof. Ellian 
diverse dichtbundels op zijn naam staan en is hij columnist bij weekblad Elsevier
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150 Palestijnse Fabels
Feiten voor een beter begrip van het conflict tussen 
de Arabieren en Israël

geschiedenis - actueel

isbn 9789461538321

nur 400 

15 x 23 cm

378 pagina’s 

Paperback 

verschenen 

prijs € 19,95

Tom S. van Bemmelen
2
de  dr

uk



“David Pinto is een Marokkaanse Jood die via Israël in Nederland is terechtgekomen. In juni 
1988 heeft hij voor het eerst nationale bekendheid gekregen door te spreken over het  ‘dood-
knuffelen’ van allochtonen.

Hij geeft 36 voorbeelden van botsende waarden. Die vormen misschien wel het meest interes-
sante deel van het boek. Politieke correctheid is wat Pinto het krachtigst wil bestrijden. Hij kort 
het af tot “policor.

“Bij het multiculturele ideaal staat de groep centraal, bij het liberale ideaal het individu. Ideo-
logie vertroebelt de waarneming.”

- Prof. mr. dr. Frits Bolkestein, v.m. VVD-leider en EU-commissaris.

“De moderniteit als opdracht, maar nu gecondenseerd tot een politiek programma.

Een flitsend manifest vol met nieuwe ideeën voor een nieuwe politiek.

Dit boek is niet alleen een manifest van een nieuwe politieke partij, maar ook een goede inlei-
ding tot de maatschappelijke debatten van de afgelopen jaren.”

- Prof. dr. Paul Cliteur, hoogleraar en publicist.

mens en maatschappij
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isbn 9789463380461 

nur 130 

13 x 21 cm 

ca. 254 pagina’s 

Paperback 

september 2016

prijs € 19,95

De Piramide van Pinto
Tegen de Policor Dictatuur

Prof. dr. David Pinto

TEGEN DE POLICOR DICTATUUR

DE PIRAMIDE VAN PINTODE PIRAMIDE VAN PINTO
Prof. dr. David Pinto

Aspekt
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Bowie volgens Rübsamen! Al op 11-jarige leeftijd was fotograaf Bernard Rübsamen in de ban 
van de muziek van David Bowie. Hij was gefascineerd door zijn excentrieke kleding en haar-
dracht. Met Sinterklaas kreeg hij de singel Fame van David Bowie, en nadat hij de artiest via 
‘Heroes’ in de film ‘Çhristiane F’ herontdekte, was het hek van de dam. Een eeuwige liefde was 
ontstaan. In 1983 bezocht Rübsamen Bowie’s ‘The Serious Moonlight-Tour’. Dit maakte een ver-
pletterende indruk. Als fotograaf ‘leefde’ hij sindsdien met Bowie en bracht zijn Nederlandse 
optredens meesterlijk in beeld, onder andere in Paradiso in 1987. Het spoor werd gevolgd tot 
zijn laatste publieke optreden in december 2015. De neerslag van deze levenslange fascinatie 
is nu na te slaan in dit boek vol prachtig fotowerk. David Bowie volgens Bernard Rübsamen. Som-
migen van zijn foto’s werden wereldwijd gepubliceerd.

David Bowie, On Stage in Holland
The Dutch concerts 1987- 1997 pictured bij Bernard Rübsamen

muziek - fotoboek

isbn 9789461539625 

nur 653 

20 x 20 cm 

72 pagina’s 

Paperback 

verschenen

Rijk geïllustreerd met 
kleurenfoto’s

prijs € 15,95

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

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

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

Eigen omroepen, eigen sprekers, eigen koren en orkesten en ook eigen jeugdprogrammering. Zó 
zat onze wereld toen in elkaar en zó functioneerde ons gezinsleven.

Een ‘nostalgische reis’ voor iedereen die nog met de radio is opgegroeid.

“Dit boek is een echt feest der herkenning.”
- Geschiedenis Magazine

mens en maatschappij

Goeie Ouwe Radio

isbn 9789461538123 

nur 400 

13 x 21 cm 

148 pagina’s 

Paperback 

verschenen

Rijk geïllustreerd met veel 
historische foto’s

prijs € 14,95

Bert van Nieuwenhuizen
3 de druk
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Ernst Jansen Steur werkte tot eind 2003 als neuroloog in het Twentse ziekenhuis Medisch Spec-
trum Twente.  Vanaf de jaren ‘90 was hij toenemend verslaafd aan slaapmiddelen en behan-
delde hij honderden patiënten voor aandoeningen die ze niet hadden, zoals de ziekte van 
Alzheimer. Hun levens raakten ernstig ontwricht. Na zijn ontslag bleek in 2009 dat de neuroloog 
in Duitsland was gaan werken. Jaren van rechtszaken volgden. Toch werd hij in 2015 in hoger 
beroep vrijgesproken.

Tom Zijlstra was als bestuurder van Medisch Spectrum Twente intensief bij de zaak betrokken. 
Hij dwong de neuroloog eind 2003 het ziekenhuis te verlaten toen diens verslaving aan het licht 
kwam. Pas daarna ontdekte men geleidelijk de vele misdiagnoses. Ook Zijlstra werd door de 
slachtoffers van Jansen Steur voor de medische tuchtrechter gesleept. Zijn ervaringen en zijn 
emoties in die periode, toen de media zich over hem heen stortten, en zijn herinneringen aan de 
neuroloog schreef hij van zich af in het dagboek op zijn weblog. Hoe kon het zover komen en 
waarom werd er niet eerder ingegrepen? Was de ex-neuroloog niet alleen een slechte dokter, 
maar ook een slecht mens of leed hij aan een hersenziekte? Dergelijke vragen komen uitvoerig 
aan de orde. Ook zichzelf spaart hij niet. Dat maakt deze dagboeken tot een oorspronkelijk 
document over de grootste medische strafzaak ooit in Nederland.

De affaire Jansen Steur
Uit het dagboek van een ex-bestuurder van 
Medisch Spectrum Twente

isbn 9789461539649

nur 740 

13 x 21 cm

202 pagina’s 

Paperback 

verschenen

prijs € 16,95

mens en maatschappij

Tom Zijlstra



Paul Dentz 

Jacob Roggeveen,
Boudewijn Büch
en de ontdekking 
van Paaseiland

 Jacob Roggeveen, Boudewijn Büch

aspekt

Jacob Roggeveen werd eens een mislukte ontdek-
kingsreiziger genoemd omdat zijn droom om Zuidland 
te ontdekken niet werd waargemaakt, noch goud of  
zilver werd in het ruim van zijn schip meegebracht. Toch 
is zijn ontdekking van Paaseiland, Rapa Nui, in 1772 
voor eeuwig geboekstaafd, is zijn naam tussen de rijen 
van ontdekkingsreizigers vastgeklonken. Bij zijn leven 
is Roggeveen veronachtzaamd, werd zijn logboek pas 
lang na zijn dood gepubliceerd, hij werd zelfs uit Mid-
delburg verbannen omdat hij een vrijdenker was en voor 
verlichte ideeën koos in een streng gelovige tijd. Hij was 
niet de gemakkelijkste persoon, maar was standvastig 
en intelligent Hij had geen zeemansbloed in de aderen, 
maar wilde zijn grenzen verleggen over wereldzeeën, 
met alle risico’s van dien. Hij overleefde een tweejari-
ge tocht naar onbekende streken, witte plekken op de 
aardbol, bezocht exotische nooit ontdekte eilanden en 
keerde roemloos huiswaarts, al had hij de expeditie met 
twee schepen tot een goed einde gebracht. Deze ge-
schiedenis heeft een verzuim goedgemaakt, zijn naam 
staat overeind als een moai, als een Paaseilandbeeld. 
Boudewijn Büch bezocht Paaseiland en werd gefasci-
neerd door Roggeveens verhaal.  

Uitgeverij Aspekt
www.uitgeverijaspekt.nl
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Jacob Roggeveen werd eens een mislukte ontdekkingsreiziger genoemd omdat zijn droom om 
Zuidland te ontdekken niet werd waargemaakt, noch goud of zilver werd in het ruim van zijn 
schip meegebracht. Toch is zijn ontdekking van Paaseiland, Rapa Nui, in 1772 voor eeuwig ge-
boekstaafd, is zijn naam tussen de rijen van ontdekkingsreizigers vastgeklonken. Bij zijn leven is 
Roggeveen veronachtzaamd, werd zijn logboek pas lang na zijn dood gepubliceerd, hij werd 
zelfs uit Middelburg verbannen omdat hij een vrijdenker was en voor verlichte ideeën koos in 
een streng gelovige tijd. Hij was niet de gemakkelijkste persoon, maar was standvastig en in-
telligent. Hij had geen zeemansbloed in de aderen, maar wilde zijn grenzen verleggen over 
wereldzeeën, met alle risico’s van dien. Hij overleefde een tweejarige tocht naar onbekende 
streken, witte plekken op de aardbol, bezocht exotische, nooit ontdekte eilanden en keerde 
roemloos huiswaarts, al had hij de expeditie met twee schepen tot een goed einde gebracht. 
Deze geschiedenis heeft een verzuim goedgemaakt, zijn naam staat overeind als een moai, als 
een Paaseilandbeeld. Boudewijn Büch bezocht Paaseiland en werd gefascineerd door Rogge-
veens verhaal.
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geschiedenis

isbn 9789461539946 

nur 680 

13 x 21 cm 

148 pagina’s 

Paperback 

juli 2016

prijs € 16,95

Jacob Roggeveen, Boudewijn Büch
en de ontdekking van Paaseiland

Paul Dentz
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isbn 9789463380034

nur 332 

13 x 21 cm

ca. 152 pagina’s 

Paperback 

september 2016 

prijs € 16,95

literair

Anna en de verdronken vluchteling is het eerste boek uit de nieuwe politieserie Anna. Anna Toren-
valk is een energievolle 28-jarige rechercheur van de eenheid Midden Nederland. In elk deel 
wordt een stukje van de geschiedenis van Anna en haar huidig privéleven met haar vriend Daan 
uit de doeken gedaan. In dit deel komen we erachter dat alleen haar beste vriendin en tevens 
collega op de hoogte is van haar heftige verleden. “Daan had ze het nooit verteld, en als de 
AIVD het geweten had, was ze nooit toegelaten tot de politieacademie.” Samen met haar jon-
gere vaste werkmaatje Finn lost ze op haar eigenzinnige manier in elk deel een misdrijf op. Anna 
heeft een haat-liefdesrelatie met haar vader, een vooraanstaand Tweede Kamerlid.

Met de serie Anna wordt een nieuwe spannende en eigentijdse misdaadserie toegevoegd aan 
de Nederlandse lezersmarkt.

Anna en de verdronken vluchteling
Jesús de la Torre

AnnAAnnA

Jesús de la Torre aspekt

En de verdronken 
vluchteling
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In dit boek doet Jelte verslag van zijn levenslange fascinatie voor de schilder Lourens Alma-
Tadema (1836-1912) en diens oudste dochter, de schrijfster Laurence (1865-1940). Vanaf zijn 
vroege jeugd ontmoet Jelte de schilder op onvoorziene plaatsen en deze blijken onontkoom-
baar wereldwijd. Hij leert o.a. hoe de econoom Karl Marx de schilder beïnvloedt, de danseres 
Isadora Duncan door hem aan haar einde komt en Winston Churchill met Lourens werk WO-II 
weet te beknotten.

Dit boek leest als een ode aan de schilder en zijn dochter, die als schrijfster en feministe ook 
opvallende waardering oogst.

Het werk van Lourens Alma-Tadema is een vrucht uit de versmelting van kennis en fantasie. Zijn 
werk is tastbaar zintuiglijk, besprenkeld met een verleiding die noch klassiek is noch heden-
daags, het blijkt van alle tijden.

geschiedenis

isbn 9789461539885 
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Alma-Tadema
Vader en dochter, schilder en schrijfster

Verslag van een fascinatie

Simen de Jong
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Het is oktober 2014 en een verwoestende epidemie van de virusziekte Ebola woekert in Sierra 
Leone, Liberia en Guinee. De hulporganisatie Artsen zonder Grenzen (AzG) is één van de voor-
naamste spelers in de strijd tegen de ziekte. Artsen zonder Grenzen heeft meer en meer ver-
pleegkundigen en dokters nodig om te werken in hun Ebola klinieken. De auteurs gaven gehoor 
aan de oproep van Artsen zonder Grenzen, en lieten hun normale werk voor twee maanden ach-
ter om te gaan werken in een Ebola kliniek in de afgelegen provincie Kailahun in Sierra Leone.

Andy Dennis is een Engelse verpleegkundige, en werkt in Harrogate District Hospital. Hij heeft 
drie keer eerder voor Artsen zonder Grenzen gewerkt in Afrika. “Maar dit was echt de meest 
extreme situatie die ik ooit meegemaakt heb.” Anna Simon, een Nederlandse internist uit het 
Radboud universitair medisch centrum in Nijmegen, was daarentegen zelfs nog nooit in Afrika 
geweest. 

In dit boek beschrijven de auteurs hun ervaringen in de Ebola crisis van dichtbij en op een zeer 
persoonlijke manier. Samen met tientallen mannen en vrouwen uit Sierra Leone zorgden ze voor 
meer dan 150 patiënten met Ebola. Deze patiënten zijn niet zomaar nummers, ze hebben ieder 
hun eigen verhaal. Journalist Tulip Mazumdar, die verschillende verslagen over de Ebola-epide-
mie maakte vanuit West-Afrika voor de BBC, schreef het voorwoord. 

Dit boek gaat over leven en dood, een waargebeurd verhaal over de epidemie.

isbn 9789461539717
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13 x 21 cm
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Paperback 
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prijs € 14,95

Ebola
Van dichtbij

Andy Dennis / Anna Simon
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mens en maatschappij

Wat beweegt complotdenkers? Zijn het paranoïde geesten of lijkt hun 
geloof in samenzweringstheorieën eigenlijk nog het meeste op religie? 
Journalist Maarten Reijnders dompelde zich onder in de wereld van 
de samenzweringsgelovigen. Hij sprak verscheidene Nederlandse com-
plotdenkers. Van een herhaaldelijk veroordeelde ex-journalist die de 
jacht heeft geopend op pedo-netwerken tot een anti-vaccinatieactiviste 
die ervan overtuigd is dat de Holocaust zwaar wordt overdreven. En 
van een succesvolle ondernemer die meent de moord op John F. Ken-
nedy te hebben opgelost tot een oprichter van een politieke partij die 
de luchtmacht wil inzetten tegen chemtrails sproeiende vliegtuigen. In 
Complotdenkers legt Reijnders uit hoe je een samenzweringstheorie kunt 
herkennen, waarom iedereen wel eens geneigd is om te vallen voor de 
verleiding van de complottheorie en waarom dat gevaarlijk is.

Complotdenkers
Hoe gevaarlijk is het geloof in samenzweringstheorieën?

Maarten Reijnders

mens en maatschappij

Complottheorieën zijn alomtegenwoordig, maar de meeste mensen ne-
men ze niet echt ernstig. Maar wil dat zeggen dat wie een complottheo-
rie aanhangt automatisch een mafketel is? En waarom zouden we tijd en 
energie steken in het bestuderen van complottheorieën? Worden onze 
democratie en pers echt bedreigd door schimmige organisaties of zijn 
het eerder de complottheorieën zelf die ondermijnend werken? Kunnen 
we ware van gefantaseerde complotten onderscheiden?

Het is ongetwijfeld waar dat politici, wetenschappers en journalisten 
soms onbetrouwbaar blijken. Maar dat hoeft nog niet te betekenen dat 
de complottheorieën over pakweg de maanlanding, de moord op Ken-
nedy, de aanslagen van 9/11 en die op Charlie Hebdo daarmee be-
vestigd zijn. 

De auteur is docent. 

Achterdocht tussen feit en fictie
Kritisch omgaan met complottheorieen

Brecht Decoene
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Anton Verhey is zonder twijfel een van de grootste Nederlandse schilders op het militaire terrein. 
Uit zijn biografie, die in 2014 verscheen, weten we dat de oorlog ook in de huiselijke situatie 
van de jonge Anton een belangrijke rol speelde. Wat Verhey bij bleef was de onvergetelijke 
indruk die de oorlog maakte, de tragiek van de soldaten, de bevrijders en de bezetters. Op 
zijn geheel eigen wijze heeft Verhey dit later op het doek gezet. Opvallend is zowel zijn oog 
voor detail, en materiaal – altijd historisch goed onderzocht – en het menselijk drama. Vriend en 
vijand komen aan bod. Na twee eerdere boeken over zijn schilderwerk en zijn biografie van de 
hand van Perry Pierik is dit nu het vierde boek over het opzienbarende werk van Anton Verhey.

Helden, bezetters en bevrijders
De Tweede Wereldoorlog met penseel

Anton Verhey 
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Anton Verhey is Nederlands beroemdste levende 
schilder op het gebied van de vaderlandse ge-
schiedenis. Reeds op jonge leeftijd was hij geïnspi-
reerd door het werk van J. H. Isings, de bekende 
tekenaar van schoolplaten.

Anton Verhey 
Taferelen uit de geschiedenis
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De geschiedenis van de infanterie is de geschiedenis van de mensheid. 
De levenswil en de energie der volkeren weerspiegelen zich in de in-
fanterie. Zo oud als de mensheid zelf, is het gewapende voetvolk. De 
Neanderthalers stonden waarschijnlijk al grommend en gewapend met 
stokken en stenen tegenover elkaar... In het stenen tijdperk beschikte 
men over vlijmscherpe vuurstenen pijlpunten, speren en strijdbijlen. 

Pas de eerste grote beschaving, het Assyrische Rijk, was in staat om een 
goed georganiseerd leger op te bouwen en daarmee alle omringende 
gebieden te veroveren. Dit was alleen mogelijk met een gedisciplineerde 
en strijdlustige infanterie, die als belangrijkste eigenschap had: dapper-
heid en standvastigheid. Hiermee is het karakter van de infanterie tot 
op heden getekend. De benaming ‘infanterie’ is pas in 1485 ontstaan 
door de Spaanse veldheer Consalvo van Cardova. Hij noemde zijn sol-
daten zijn kinderen, en sindsdien heet het voetvolk overal infanterie.

Van Babylon tot Bagdad
De infanterist door de eeuwen heen

Anton Verhey 

Eerder bracht Aspekt zijn boek Van Babylon tot Bagdad, over de in-
fanterist door de eeuwen heen. In dit schitterende overzichtswerk laat 
Verhey in een breed pallet zijn kunnen zien, van de Romeinen tot Rad-
boud, van Napoleon tot de Slag om Arnhem.
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In oktober 1347 arriveerden Genuese schepen op Sicilië. Deze schepen 
kwamen uit De Krim en tijdens de tocht was een groot deel van de be-
manning en de passagiers slachtoffer geworden van een dodelijke ziekte: 
de pest. Via het Middellandse Zeegebied bestormde de pest, later ook 
de Zwarte Dood genoemd, het Europese continent om in minder dan vijf 
jaar een derde tot de helft van de bevolking weg te vagen. Niemand was 
veilig voor deze ziekte, ongeacht maatschappelijke positie of genomen 
voorzorgsmaatregelen. Priesters en paupers, pachters en prinsen - de pest 
maakte geen onderscheid. In dit boek wordt beschreven hoe en waarom 
de pest toesloeg, wat de ziekte voor de bevolking betekende en hoe het 
maatschappelijke, economische en kerkelijke leven werd ontwricht. De pest 
bracht het slechtste in de middeleeuwse mens boven met als dieptepunt het 
uitroeien van de joodse bevolking. Maar de pest inspireerde ook tot daden 
van medemenselijkheid en heroïek. En uiteindelijk werd in deze periode 
de basis gelegd voor de Renaissance, voor het nieuwe Europa. M. Boshart 
(1940) studeerde sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam. 
Een groot deel van zijn werkzame leven was hij docent aan het Hogere Be-
roeps Onderwijs. Momenteel verdeelt hij zijn tijd vooral tussen het beheer 
van een antiquariaat en de historische aspecten van enge ziekten.

M. Boshart

De pest in Europa 1347 - 1352
Geschiedenis van een epidemie

aspekt

M. Boshart
De pest in Europa 1347-1352
Geschiedenis van een epidemie

In de late middeleeuwen (1000-1500) trokken miljoenen Europeanen 
als pelgrim naar heilige plaatsen. Bij het graf van een heilige baden zij 
om vergeving van hun zonden, om gezondheid, om voorspoed of om na-
komelingen, om daarna gereinigd en gesterkt weer huiswaarts te keren. 
Dit romantische beeld van de middeleeuwse bedevaart bestaat zelfs nu 
nog, maar is verre van reëel. De middeleeuwse bedevaart is een onge-
looflijk complex verschijnsel, alleen al de motieven om een bedevaart te 
ondernemen waren zeer uiteenlopend. Voor de kerk werd zij bovendien 
een machtsmiddel en voor de bedevaartscentra een lucratieve onder-
neming. Het instituut middeleeuwse bedevaart kan daarom omschreven 
worden als een mengsel van devotie, machtsstreven en geldzucht. Maar 
het had desondanks een bijzonder grote invloed op het middeleeuwse 
leven.

Bedevaarten in de middeleeuwen geeft de lezer inzicht in de ontwikke-
ling van het Europese bedevaartswezen, in de krachten en belangen 
die daarbij speelden en de gevolgen die de bedevaart had voor het 
maatschappelijke, politieke, geestelijke en economische leven in de mid-
deleeuwen.

Bedevaarten in de middeleeuwen
M. Boshart
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De Verenigde Staten hebben hun Vietnam. Rusland worstelt met zijn mi-
litaire verleden in Afghanistan. Frankrijk wil liever niet meer aan de 
periode Algerije worden herinnerd en Nederland wentelt zijn schuld-
gevoelens met betrekking tot Atjeh af op de schouders van één man: 
generaal Van Heutsz. België worstelt al bijna honderd jaar met de na-
gedachtenis van koning Leopold II (1835-1909). Behalve constitutioneel 
monarch van onze zuiderburen was de vorst ook autocratisch heerser 
over de Kongo Vrijstaat (1885-1908). Deze staat was een typisch pro-
duct van Europa’s koloniale expansie in de negentiende- en twintigste 
eeuw. Koning Leopold beschouwde deze Afrikaanse kolonie als zijn per-
soonlijk bezit. Ondanks zijn eigen hooggespannen verwachtingen werd 
de korte geschiedenis van de Kongo Vrijstaat met bloed geschreven. 
Zeker toen men na de eerste moeilijke jaren de rubberliaan ontdekte in 
het oerwoud en de inlandse bevolking vervolgens werd gedwongen het 
kostbare product te verzamelen. Noordkreten van zendelingen haalden 
weinig uit. Theo Gerritse belicht deze moeilijke en aangrijpende peri-
ode uit het verleden met heldere pen.

Een geschiedenis van de cholera-epidemieën in Nederland 1832-1867. 
Naast de geschiedenis zelf beschrijft het boek de maatschappelijke, 
bestuurlijke en economische context die het mogelijk maakte dat de epi-
demieën herhaaldelijk konden terugkeren en tienduizenden slachtoffers 
konden maken. Een verhaal over bestuurlijke arrogantie, medische on-
kunde en maatschappelijke minachting.

Theo Gerritse 
Koning Leopold II, Van constitutioneel 

monarch tot roofridder
rood rubber: de exploitatie van de Kongo vrijstaat (1885-1908)

M. Boshart

De blauwe dood
Cholera in Nederland

aspekt

M. Boshart
De blauwe dood
Cholera in Nederland
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De treurige geschiedenis van onze naoorlogse dekolonisatie, voorafgegaan door ons koloniale 
verleden, is nadien jarenlang zoveel mogelijk verdrongen in het nationale bewustzijn. Eind jaren
‘60 werd wel even herinnerd aan oorlogsmisdaden, gepleegd door Nederlandse militairen tij-
dens de zogenaamde politionele acties tegen de Indonesische rebellie. Maar dat werd van re-
geringswege afgedaan als incidentele excessen. De laatste tijd dringt dat koloniale verleden en 
daaropvolgende dekolonisatie zich echter onweerstaanbaar op, en is er een sterke neiging daar 
steeds meer in negatieve termen op te reageren, als een open wonde in onze geschiedenis. In dit 
boek wordt daar op veelzijdige wijze op teruggekeken, en die negatieve reacties nader op hun 
ethisch gehalte gewogen. Daarbij wordt dat Nederlandse kolonialisme en de daaropvolgende 
dekolonisatieproblematiek besproken in het brede historische kader van het Europese koloniale 
verleden, waarvan het deel uitmaakte. Vergeleken met andere koloniale mogendheden van 
weleer valt Nederland op door zijn weinig  evenwichtige oordeelsvorming over eigen koloniaal 
verleden.

Na een algemene geschiedfilosofische inleiding, waarin gesteld wordt dat alle koloniale mo-
gendheden, dus ook Nederland, naar hedendaagse maatstaven een racistisch verleden mee-
slepen, volgt een rechtsfilosofische (oordeelsvorming over kolonialisme in universalistische of re-
lativistische termen) en volkenrechtelijke beoordeling (van Europees koloniaal volkenrecht naar 
democratiserend volkenrecht) hiervan. Daarna komen twee professionele historici aan het woord, 
die dat verleden uit verschillende gezichtshoeken benaderen en evalueren, en wordt dat ver-
leden voorts door een ethisch-juridische bril nader getoetst (eigentijdse normen niet klakkeloos 
toepassen op koloniale verleden). Speciale aandacht wordt ook geschonken aan het Belgische 
koloniale verleden in Afrika, en hoe dat door onze zuiderburen geëvalueerd wordt. Ten slotte 
wordt op het Europese koloniale verleden in Afrika in het algemeen teruggekeken. De Europese 
schaamte daarover is een feit, maar helpt Afrika niet verder, zo luidt de conclusie.
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Kolonialisme en racisme: 
Eens normaal, nu omstreden geraakt als politiek incorrect 
en moeizaam verwerkt Nederlands en Europees verleden

S.W. Couwenberg (red.) 
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eens normaal, nu omstreden geraakt als 
politiek incorrect en moeizaam verwerkt 
Nederlands en Europees verleden
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Op 9 september 1628 verovert Piet Hein een Spaanse zilvervloot onder 
bevel van Juan de Benavidez y Bazán in de Cubaanse baai van Matanzas. 
Zijn succes lijkt daarmee verzekerd, maar na de inname van de Spaanse 
galjoenen gaat het alleen nog maar om dat vervloekte zilver. Hoge heren 
en zeelieden vliegen elkaar in de haren. Piet Hein laveert daar tussen door 
en voelt teleurstelling. Meer dan eens beklaagt hij zich over de gevolgen 
van zijn actie die in werkelijkheid niets om het lijf heeft gehad. De ergernis 
rondom zijn heldenverering is dan ook groot. Piet Hein ervaart het grote 
succes letterlijk als een loden last. Na Jacob van Heemskerck en Jochem 
Swartenhondt is Piet Hein de derde in de rij van grote Nederlandse zee-
helden. Actief in Oost- en West-Indië, meerdere keren gevangen genomen, 
gehard door zijn gedwongen verblijf aan boord van de Spaanse galeien 
en uiteindelijk roemloos ten onder gegaan tegen Duinkerker kapers. Een 
Nederlander van eenvoudige komaf. Van laag naar hoog opgeklommen. 
Een zeeheld uit Delfshaven. Zonder opsmuk, wars van etiquette, franje en 
officiële gelegenheden en geliefd door zijn manschappen. Een zeeschui-
mer met een grote naam. Piet Hein. De held van Matanzas wekt de man 
uit Delfshaven opnieuw tot leven, zoekt naar nieuwe invalshoeken, prikkelt 
bewust en beschrijft het eeuwige spanningsveld tussen wetenschappelijk 
verantwoorde studies en de historische roman.

Piet Hein
De held van Mantanzas

Graddy Boven

In 1938 publiceert de schrijver Johan (Johannes) van Hulzen (1891-
1965) zijn historische roman Witte de With. Van Jacarta tot Duins 
(1599-1639). Het eerste deel van een tweeluik dat in 1949 een ver-
volg kent. In die uitgave zijn het eerste deel en het vervolg Van Duins tot 
de Sont (1639-1658) samengevoegd. Aangezien in 1938 en 1949 nog 
maar weinig over Witte de With (1599-1658) is geschreven, verricht de 
schrijver pionierswerk. Hij pluist de levensloop van De With aan de hand 
van gedegen bronnenonderzoek minutieus uit, neemt daar ruimschoots 
de tijd voor en slaagt er na veel gezwoeg in om het leven van De With 
op miraculeuze en levendige wijze in te kleuren. Uit eerbetoon aan Jo-
han van Hulzen volgt Witte de With. Het Nederlandse oorlogsbedrijf 
in de 17e eeuw komt via de levensloop van Witte de With volledig tot 
leven! 
 

Witte de With
Admiraal Vechtgraag

Graddy Boven
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De lezer die bij de naam Pieter Cornelisz. Hooft doorgaans denkt aan 
de 17e-eeuwse dichter en prozaschrijver of aan de romantische mythe 
De Muiderkring, maakt in dit boek kennis met een andere Hooft, de ma-
gistraat P.C. Hooft. Niet zomaar een magistraat, maar een die tijdens 
zijn grand tour met 17-jarige ogen de steden van Frankrijk, Italië en 
Duitsland in zijn ‘Reisheugenis’ beschreef, waarbij toen al de verbor-
gen kenmerken van een magistraat zich bij hem manifesteerden. Deze 
vermaarde Nederlandse Tacitus, rechtsverorderaar, bestuurder, kolonel 
en houtvester werd in de eerste helft van de 17e eeuw geconfronteerd 
met de barensweeën van de Nederlandse republiek, die tot uitdruk-
king kwamen in opstand en lokale conflicten. Archieven, fragmentarische 
publicaties, proefschriften van verschillende disciplines, vele brieven en 
autobiografische gedichten hebben de auteur geholpen Hoofts bestuur-
lijke en persoonlijke wederwaardigheden in zijn tijd en omgeving te 
plaatsen. Door deze multidisciplinaire werkwijze zijn er opmerkelijke 
verbanden gevonden, die P.C. Hoofts familie, vrienden en de bevolking 
van zijn rechtsgebied dicht bij de lezer brengen.

P.C. Hooft
Een volmaakte Hollandse Magistraat

Freek SchlingmannFreek Schlingmann

Aspekt

P.C. Hooft
Een Volmaakte 
Hollandse 
Magistraat
die bestuurlijke wijsheid 
vond in de ultieme bron 
van de geschiedenis
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Marat, geboren in Zwitserland, schrijver zonder talent, geleerde zonder 
naam, verzot op roem zonder van maatschappij of natuur de middelen 
te hebben gekregen om zich te onderscheiden, nam wraak voor alles 
wat groots was. Aan het geniale had hij een even grote hekel als aan 
het aristocratische. Overal waar hij iets boven de rest zag uitsteken, of 
zag schitteren, vervolgde hij als een vijand. Het liefste had hij de hele 
schepping op hetzelfde niveau gebracht.

In dit boek krijgt Marat de kans een wederwoord te plaatsen. Hield hij 
enkel van de gelijkheid in de Revolutie? Namens wie sprak hij? Leidde hij 
een verborgen leven, in een kelder of in schuilplaatsen omdat hij enkel 
daar buiten het bereik van dolk en gif was?

Ook de moordenares van Marat krijgt het woord. Pleegde Charlotte 
Corday bewust zelfmoord door hem aan te vallen in hartje Parijs?

Jeannick Vangansbeke schreef biografieën van Herzl, Offenbach, Hiro-
hito, Napoleon III en Grétry. Voor het eerst geeft hij het woord aan de 
historische personages zelf.

Volksvriend / Volksvijand
Een dubbelportret

Jeannick Vangansbeke
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Weinig hoogleraren hebben in de vorige eeuw een zo veelbewogen 
carriere doorlopen als Lodewijk Hermen Grondijs. Geboren in Neder-
lands-Indie studeerde hij in Utrecht, bereidde een proefschrift voor on-
der leiding van nobelprijswinnaar H.A. Lorentz te Leiden en was vervol-
gens leraar natuurkunde in Leeuwarden, Tilburg en Dordrecht. Intussen 
behoorde hij tot de oprichters van het Tijdschrift voor Wijsbegeerte. 
Hij verliet zijn leraarsbaan om oorlogscorrespondent te worden, was 
verslaggever van het Duitse bombardement op Leuven. Hij trof het aan-
wezig te zijn bij de opstand in Petrograd die de val van de dynastie 
der Romanovs inluidde, waarna hij zich aansloot bij de militaire missie 
die Frankrijk onder leiding van generaal Janin naar Oekraine en Siberie 
stuurde. Sindsdien zijn de publicaties die aan zijn biografie zijn gewijd, 
maar gering en het accent ligt daarin op een aspect: Grondijs’ relaties 
met Rusland en in het bijzonder zijn deelneming, aan de kant van de 
‘Witten’, aan de burgeroorlog daar. In deze biografie maakt de auteur 
meer facetten van Grondijs’ leven en werken zichtbaar.

Lodewijk Hermen Grondijs
Natuurkundige, oorlogscorrespondent en byzantinoloog

A.H. Huussen jr.

Na het verschijnen van het standaardwerk van prof. Huussen jr. over le-
ven en werk van Lodewijk Hermen Grondijs, (1878-1961) kunnen we nu 
kennis maken met werk van de auteur zelf. Zijn boek Spanje, een voort-
zetting van de Russische Revolutie? is geschreven op het scherp van de 
snede in wat later de aanloop zou blijken te zijn tot de Tweede Wereld-
oorlog. Grondijs zag de tekenen des tijds, en wist dat er in Spanje twee 
systemen op elkaar botsten. In West-Europa ging de sympathie en aan-
dacht bovenal uit naar het anti-Franco kamp. Grondijs had ook oog voor 
de lange arm van Moskou en zag een directe lijn tussen de gebeurtenis-
sen in Spanje en de wereldomvattende revolutie van het communisme.
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Willy Stöwer (1864-1931), een geliefde keizerlijke marineschilder, 
maakte ooit een schilderijtje waarop de kleine Wilhelm in matrozenpak 
met het scheepje Fortuna staat afgebeeld. Het oorlogsscheepje heeft 
de functie van hobbelpaard, waardoor de tweejarige Wilhelm, als hij 
in het bootje stapt, de stampende beweging van een schip in de golven 
kan nabootsen. De voorstelling van Stöwer is het absolute begin van de 
maritieme droom die Wilhelm II gedurende zijn keizerschap fanatiek en 
vol overtuiging nastreeft. Met de komst van Wilhelm II begint voor Duits-
land een periode waarin de marine volledig tot bloei komt. De keizer 
is de motor achter de Vlootwet van 1898, dankzij welke hij een impo-
nerende oorlogsvloot kan opbouwen. Keizer Wilhelm II. Admiraal van 
de Atlantische Oceaan schetst het beeld van een fanatiekeling die een 
ideaal nastreeft. De keizer wil met zijn reusachtige oorlogsvloot indruk 
op Engeland en Rusland maken, hen de loef afsteken en in de politieke 
arena de sterkste zijn.

Keizer WilheIm II
Admiraal van de Atlantische Oceaan

Graddy Boven

In dit boek de verhalen over opzienbarende misdaden in binnen- en 
buitenland, in de afgelopen honderden jaren, opgelost én onopgelost. 
Natuurlijk mogen de mysterieuze moorden van Jack de Ripper niet ont-
breken of het verhaal over de grootste Colombiaanse drugshandelaar 
Pablo Escobar. Maar ook de moorden aan het Rotterdamse Brekelsveld 
komen ter sprake. Het boek is informatief en vooral ook spannend. Over 
geweldadige misdaden, gifmoord, en passiemoorden, jaloezie, drugs, 
geld en andere motieven, uit tijden waarin de guillotine of de galg een 
einde maakte aan het leven van criminelen.

Grote misdaden
Opgelost en onopgelost

Robert Jan Blom
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Bij de totstandkoming van het Twentekanaal ging de meeste aandacht 
uit naar de technologische aspecten, zoals het vernuftige staaltje in-
genieurswerk van Rijkswaterstaat. Maar de arbeid van met name de 
honderden werklozen, die een groot aandeel hadden in het uiteindelijke 
resultaat, is ondergesneeuwd geraakt. Met dit boek beoogt de auteur 
een schuld in te lossen. Want niet alleen was hun werkkracht cruciaal 
voor het project,  ze hebben dit in de crisistijd van de jaren dertig vol-
bracht met grote inspanningen en onder erbarmelijke omstandigheden. 
Vrijwel geheel zonder sociale voorzieningen zoals wij die tegenwoordig 
kennen,  maakten zij lange dagen voor een schamel loontje. Bij barre 
weersgesteldheden of tijdens feestdagen als er niet werd gewerkt, hield 
men  daarvan nog een gedeelte in. Doordat het onderwerp een buiten-
gewoon kwetsbare bevolkingsgroep betreft, krijgt de lezer een goed 
beeld van het toenmalige sociaaleconomische crisisbeleid, alsook van 
de tijdgeest.

Van dwangarbeid en hongerlonen
De strijd om het bestaan aan het Twentekanaal 1930-1938

De strijd om het bestaan 
aan het Twentekanaal

Van dwangarbeid
en hongerlonen

1930-1938

aspekt Henk Kleinhout

Henk Kleinhout

Het meeslepende leven van Edith Stein blijft de gemoederen bezighou-
den. Deze joodse vrouw die tot christendom kwam en door de nazi’s 
vervolgd werd is voor velen een voorbeeld van de wreedheid van het 
nazisme. Maar zij werd ook het katholieke symbool van de holocaust. 
Anderen spraken van een ‘ontjoodsing’ van het drama. Het kwam tot 
hevige debatten. Paus Johannes Paulus II roemde de tweevoudige trouw 
van Edith Stein, aan haar volk en aan Christus. In zijn prediking bij de 
zaligspreking eindigde hij aldus: ‘Wanneer wij ons in de geest naar de 
offerplaats van deze grote jodin en christelijke martelares begeven, op 
de plek van deze verschrikkelijke gebeurtenis, die tegenwoordig Shoah 
genoemd wordt, vernemen wij tegelijkertijd de stem van Christus, van de 
Messias en mensenzoon, de Heer en Verlosser. Als boodschapper van 
Gods ondoorgrondelijke heilsgeheimen zegt Hij tegen de Samaritaanse 
vrouw bij de bron van Jacob: Het heil komt van de joden.’ (Joh 4: 22-24) 
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tein
dithESEen leven vol

Jantje E. Bazuin ASPEKT

hartstocht

Edith Stein
Een leven vol hartstocht

Jantje E. Bazuin
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Het jaar 1917 was het vierde oorlogsjaar. Na drie jaren van hard vechten met miljoenen slacht-
offers was geen van de partijen erin geslaagd een opening te forceren. Alle illusies over een 
snel einde van de oorlog waren verdwenen. Veel soldaten vreesden dat er pas een einde aan 
zou komen als er gewoon geen soldaten meer over waren. Zij werden opstandig. Opstandig 
werden ook de samenlevingen. Er kwam grote twijfel over de zinvolheid van alle offers aan 
mensenlevens. Er kwam schaarste aan voedsel en andere elementaire levensbehoeften. Steeds 
meer mensen leden honger. Grote protestbewegingen kwamen op gang. Stakingen braken uit. 
Politici luisterden naar het volk maar stonden recht tegenover de generaals. Opstand en revolu-
tie dreigden. Niemand wist hoe het verder moest.

In dit boek vindt de lezer een kaleidoscopisch beeld van een wereld in grote verwarring.    

Het dramatische jaar 1917
Crisis, Muiterij en Revolutie

aspekt

Henk van der Linden
Perry Pierik (red.)

Het dramatische jaar 1917
Crisis, Muiterij en Revolutie

Henk van der Linden / Perry Pierik (red.)
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Henk van der Linden / Perry Pierik (red.)

Henk van der Linden / Perry Pierik (red.)

Het dramatische jaar 1915
Verloren onschuld

Het dramatische jaar 1916
Alles stond stil

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

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

1916 was het tweede volledige oorlogsjaar. Na de vrolijke optimisti-
sche opening van de schermutselingen in de zomer en herfst van 1914 
volgde oorlogsjaar 1915. Het jaar waarin de strijdende partijen tot 
de onthutsende ontdekking kwamen dat oorlogvoeren geen aangenaam 
tijdverdrijf was. De schrik sloeg hen zodanig in de benen dat beide 
kampen over honderden kilometers lengte loopgraven aanlegden, ieder 
aan de eigen kant van een smalle strook niemandsland en vandaar uit 
elkaar voortdurend bestookten. Dit ging het gehele jaar 1916 door. 
Vanzelfsprekend werden pogingen gedaan om de impasse te doorbre-
ken. De Britten en Fransen probeerden dat bij de Somme; de Duitsers 
bij Verdun, zonder resultaat. De oorlog stond stil, maar het doden ging 
gewoon door. Gemiddeld sneuvelden elke dag, ook in 1916, ruim 5000
mannen. Vooruitgang was er wel, in de ontwikkeling van nieuwe wapens. 
Het jaar 1915 bracht het gas, 1916 de vlammenwerper en de tank.

Dit boek bevat 19 bijdragen van Nederlandse en Vlaamse auteurs over 
1916, over grote en kleine onderwerpen en gebeurtenissen. Samen ge-
ven zij een realistisch en aangrijpend beeld van 1916, het dramatische 
jaar waarin alles stil stond.



De Grote Oorlog, Kroniek 1914 – 1918 is dé serie in Nederland en Vlaanderen waarin wordt stilgestaan 
bij de geschiedschrijving over de Eerste Wereldoorlog. De delen van deze serie verschijnen met grote re-
gelmaat, in principe elk halfjaar. Dat kan vanwege de samenwerking met de Stichting Studiecentrum Eerste 
Wereldoorlog. Nederlandse en Vlaamse auteurs zorgen er in wisselende samenstelling voor, dat keer op 

keer de beste achtergrondverhalen en analyses over de Eer-
ste Wereldoorlog voor een groter publiek toegankelijk worden 
gemaakt. De delen laten zich los van elkaar lezen en bestrijken 
een breed terrein van de oorlog. Militaria, politiek, diplomatie, 
cultuur en internationale verhoudingen komen aan bod. Inmid-
dels is deze reeks een gedenkwaardig monument geworden 
voor dit grote conflict. In dit deel opnieuw een aantal interes-
sante essays, met als voorbeelden ‘Hoe de oorlog de Neder-
landse vogelstand zwaar trof’, ‘Peter Kollwitz die tweemaal 
sneuvelde’, ‘het gemeentebestuur van Hoeven’ tot ‘Winston 
Churchill’ en ‘Luchtschepen boven Nederland’.    
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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
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De Grote Oorlog, kroniek 1914-1918  is de serie in Nederland waarin wordt 
stilgestaan bij de geschiedschrijving over de Eerste Wereldoorlog. Dit is 
geen overbodige luxe, want ons land kende (als neutraal land destijds) een 
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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.
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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.
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DE GROTE OORLOG
De Grote Oorlog kroniek 1914-1918 is een unieke serie in de Neder-

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

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

 
De pers over deze serie:
 
‘Iedere keer weer verbazingwekkend’ -Defensie krant
‘De Eerste Wereldoorlog herontdekt’ -De Gelderlander
‘De vergelijking dringt zich op met Nederland in de Tweede Wereldoorlog 
van Loe de Jong’ -De Gelderlander
‘Deze serie biedt veel’ -Reformatorisch Dagblad
‘Grote diversiteit’ -Mars et Historia
‘De auteurs zijn zonder meer deskundig’ -Nederlandse Bibliotheek Dienst
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DE GROTE OORLOG
Ook deel 11 van de serie De Grote Oorlog Kroniek 1914-1918 bevat 

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

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

De serie De Grote Oorlog Kroniek 1914-1918 staat onder redactie van 
Hans Andriessen, Martin Ros en Perry Pierik, is een initiatief van de 
 Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog en wordt uitgegeven 
door Uitgeverij Aspekt.
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DE GROTE OORLOG
Na de succesvolle verschijning van het eerste deel van De Grote Oor-

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

 w
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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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In de Eerste Wereldoorlog was Nederland neutraal, maar de gevolgen 
van de oorlog waren wel degelijk voelbaar. Dat gold zeker voor de 
internationale havenstad Rotterdam. Mobilisatie en inkwartiering, vluch-
telingen en deserteurs, schaarste en distributie van voedsel en andere 
eerste levensbehoeften gingen samen met een steeds grotere invloed 
van de overheid op het dagelijkse leven. De Rotterdamse haven was het 
kloppende hart van de Nederlandse economie en de grootste van Euro-
pa. De stad had daarom de volle aandacht van de strijdende partijen. 
Het werd een toevluchtsoord voor vele Europeanen, het belangrijkste 
spionagecentrum ter wereld en was een bron van fortuin voor bepaalde 
handelaren en havenbaronnen. 

Van alle grote Nederlandse steden heeft de Eerste Wereldoorlog de 
meeste impact op Rotterdam gehad. In de bundel Rotterdam en de Eer-
ste Wereldoorlog komen veel aspecten van deze roerige periode uit de 
geschiedenis van Rotterdam en omgeving aan de orde.

Gelderland was in de Eerste Wereldoorlog niet bepaald een toonbeeld 
van rust. Het begon al snel met de mobilisatie, waar de vele garnizoens-
plaatsen in de provincie mee te maken kregen. Duizenden militairen 
stroomden toe, terwijl tegelijkertijd duizenden arbeidsplaatsen onbe-
mand werden. Het kerkelijk leven wordt ontregeld door benoemingen 
tot legergeestelijke. Na het uitbreken van de oorlog wordt Nederland 
overstroomd door Belgische vluchtelingen, van wie velen in vluchtoorden 
op de Gelderse heide terechtkomen. Ook vele duizenden geïnterneerde 
Belgische militairen worden in kampen op de Veluwe gehuisvest. On-
dertussen hebben de bewakers aan de grenzen hun handen vol aan 
smokkelaars

Gelderland en de Eerste Wereldoorlog

Enne Koops / Henk van der Linden / 
Jos van Raan

Rotterdam en de Eerste Wereldoorlog
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Eric Wils
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Over de 19de eeuwse rassentheoreticus en wegbereider van het nationaalsocialisme Houston 
Stewart Chamberlain (1855-1927) verschenen er nog maar weinig historische biografieën. In 
1981 kwam er een Engelstalige biografie op de boekenmarkt en in 2015 een Duitstalige. Dat 
was alles. Historicus-biograaf Pieter Jan Verstraete is de eerste die een Nederlandstalige bio-
grafie van de “gecultiveerde Engelse gentleman” brengt. Hij maakt hierbij komaf met tal van 
verhaaltjes en legendes rond Chamberlain. Zo liep er helemaal geen directe weg van hem naar 
de verbrandingsovens van Auschwitz, zoals menig historicus nog steeds beweert.  Verstraete 
toont aan dat het vooral de nazi-ideoloog Alfred Rosenberg was die Chamberlains werk na 
diens dood dusdanig herwerkte tot het in zijn kraam paste. Ook filosoof Friedrich Nietzsche on-
derging een dergelijke ‘behandeling’. Zo beschouwde Chamberlain in zijn opus magnum de Die 
Grundlagen des Neunzehnten Jahrhunderts de Slaven als een tak van de Germaanse stam; dat 
tot grote gruwel van de nazi’s die deze passage schrapten. Over het rijk geschakeerde leven en 
werk van Houston Stewart Chamberlain schreef Pieter Jan Verstraete een in velerlei opzichten 
openbarende biografie. Het boek bevat een vijftigtal illustraties.

isbn 9789463380133
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15 x 23 cm

ca. 312 pagina’s 

Paperback 

oktober 2016 

prijs € 23,95
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Na Hitler’s machtovername in 1933 ontvluchtten veel Joodse acteurs 
Duitsland. Ze weken uit naar de omringende landen in de hoop er werk te 
vinden of een visum voor Amerika te bemachtigen. Twee van hen schreven 
in Wenen de operette Axel an der Himmelstür, die door Ralph Benatzky 
van muziek werd voorzien. Het stuk was een persiflage op de in Holly-
wood werkende eigenzinnige en persschuwe filmactrice Greta Garbo. De 
vraag was, wie gaat die rol spelen en zingen? Iemand herinnerde zich  
een voorstelling in Kopenhagen  te hebben gezien met de Zweedse zan-
geres/actrice Zarah Leander, die geknipt voor de rol zou zijn. Het bleek 
dat ze ervaring bij operette, revue en film had en Duits sprak. De muziek 
was echter voor een sopraan geschreven maar Zarah was een contra-
alt. Benatzky herschreef de muziek en op 1 september 1936 vond in het 
Theater an der Wien de première plaats. De roodharige Zweedse diva 
veroverde die avond Wenen. Na een Oostenrijkse film kwam ze onder 
contract bij de Berlijnse Ufa Film en werd de best betaalde ster van het 
Derde Rijk. Toen er in 1943 een bom op haar Berlijnse villa viel verliet ze 
voorgoed Berlijn. Ze werd vanwege haar optreden in een propaganda-
film en relaties met de nazitop jarenlang geboycot. In 1947 hervatte ze 
haar werk en in 1950 filmde ze weer in Duitsland. 

�iva van het  �erde �ijk
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Raketgeleerde Wernher von Braun vertegenwoordigt een buitengewoon 
avontuur uit de geschiedenis van de twintigste eeuw. Geboren in Duits-
land in 1912 en overleden in de Verenigde Staten in 1977, bestrijkt 
zijn leven een cruciale periode uit de geschiedenis van de ruimtevaart. 
Zijn V-2 raket was immers het begin van het ruimtevaarttijdperk. De 
Amerikaanse overheid nam na de oorlog Von Braun en zijn collega’s 
Duitse raketgeleerden in bescherming tijdens Operation Paperclip om in 
de VS aan raketten te komen werken. De Saturnus V-raket die in 1969 
Neil Armstrong als eerste mens op de maan zette, was zijn meesterwerk. 
Deze buitengewone prestaties worden echter overschaduwd door zijn 
betrokkenheid bij het naziregime en zijn erg omstreden rol tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. De vele publicaties van de voorbije decennia 
effenden de weg voor deze kritische biografie van een omstreden per-
soonlijkheid. 
  
Historicus Sam Van Clemen (1970) publiceerde eerder bij Aspekt bio-
grafieën van Konrad Adenauer, Harry S. Truman en Willy Brandt.

Wernher von Braun
Raketgeleerde tussen oorlog en ruimtevaart

Sam van Clemen
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Karel de Stoute trouwde driemaal, was net als zijn vader in de ban 
van de kruistochten en sneuvelde uiteindelijk op het slagveld. Dit avon-
tuurlijke en meeslepende leven begon nadat de jonge Karel zich had 
verdiept in het leven van Alexander de Grote. Deze vorst,  die eigenlijk 
meer veldheer was, sprak tot de verbeelding. De jonge Karel droomde 
van grootse daden. Maar naast het militaire had Karel de Stoute ook 
sociale kanten, kon hij vooruitstrevend zijn. Maar bovenal was hij roe-
keloos, hetgeen hem ook zijn bijnaam (de stoutmoedige) opleverde. Hij 
sneuvelde in 1477 bij de slag om Nancy. Zijn lichaam was zo gehavend 
dat hij slechts aan zijn littekens herkend kon worden. Op zijn dood volg-
de chaos in het Hertogdom Bourgondië.

Deze biografie van Jan Walch was jaren niet meer verkrijgbaar. Met 
deze heruitgave is dit oorspronkelijke werk over deze kleurrijke vorst 
weer beschikbaar.

‘Jan Walch schreef meer dan een biografie, hij plaatst een tijdsbeeld. Het 
leven van Karel de Stoute was meeslepend en dramatisch, gevangen tussen 
heroïek en tragiek.’ 
- Perry Pierik  
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De 
Nederlandse 
Fasci  sten

aspekt

Wim Zaal

De Eerste Wereldoorlog liet Europa achter in grote verwarring. We wa-
ren niet meer gewend aan revoluties. Vooral het eerste decennium van 
het interbellum was een periode van grote onzekerheid, van illusies die 
allemaal stukbraken op de werkelijkheid, van machteloosheid die tot 
weerloosheid leidde, een periode die aan avonturiers als Mussolini en 
Hitler vrij spel liet. 

In Nederland heeft zowel het fascisme als het nationaal-socialisme meer 
aanhangers gehad dan ons lief was. Waren dat alleen zotten, dan zou-
den we er ons geen zorgen over behoeven te maken, maar er waren 
ook mensen onder die men tot de intellectuele bovenlaag van de sa-
menleving kon rekenen. Gelukkig heeft geen van hen zoveel overwicht 
gehad om in de steeds toenemende chaos van opvattingen een orde te 
scheppen waardoor een beweging van betekenis ontstond. 

De Nederlandse Fascisten
Wim Zaal
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Het leven van Ilja Gregorewitsj Ehrenburg (1891-1967) snijdt door de geschiedenis van de 
twintigste eeuw. Zelden was een leven zo in de ban van een turbulente tijdgeest. Deze bijzon-
dere Rus, journalist, schrijver en dichter, is een van de meest omstreden persoonlijkheden van 
de vorige eeuw. Zijn internationale leven begon toen hij onder de tsaar, op net achttienjarige 
leeftijd, het land al om politieke redenen moest verlaten. Vanaf die tijd speelde zijn leven zich 
vooral af tussen Frankrijk en Rusland en werd de basis gelegd voor zijn revolutionaire inzichten. 
Ehrenburg werd een van de belangrijkste representanten van het nieuwe Sovjet-ideaal. Hans 
Knap, auteur en journalist, schetst een verrassend beeld van de fel bediscussieerde Ehrenburg. 
Knap is auteur van meerdere historische boeken en publiceerde voor Aspekt in het Bulletin van 
de Tweede Wereldoorlog.
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Hans Knap
Ilja Gregorewitsj Ehrenburg
Een leven tussen Picasso en Stalin

Hans Knap

Een leven tussen Picasso en Stalin 

Ilja Gregorewitsj 
Ehrenburg

ASPEKT BIOGRAFIE
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In 2015 bezochten 18.300 bezoekers uit België en 43.200 bezoekers uit Nederland de kam-
pen van Auschwitz en Birkenau. Het gaat hier om groepen studenten en leerkrachten, maar ook 
families en enkelingen. Op deze plekken, waar een conflict bestaat tussen het heden en een 
verleden dat moeizaam verwerkt wordt, is het niet altijd eenvoudig te begrijpen wat er precies 
gebeurde.
 
Auschwitz bezoeken is een gids die rijk is aan informatie, kaarten en plannen. Hij moet de bezoe-
ker helpen te begrijpen wat hier gebeurde in de periode 1940-1945. Deze gids is tevens een 
nuttig instrument om te vatten in welke omstandigheden de mensen die er vastzaten leefden en 
er ook vaak aan hun einde kwamen. Daarnaast wordt er ook ruim ingegaan op Auschwitz als 
vernietigingscentrum voor de Europese Joden, Roma en Sinti.
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Auschwitz bezoeken
Gids van het voormalige concentratiekamp 

en uitroeiingscentrum

Carlo Saletti / Frediano Sessi
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Walter Horning schreef De Hel van Dachau destijds onder een schuil-
naam. Zo’n zelfkritisch boek van een Duitser was in die tijd niet ge-
bruikelijk. Maar de auteur kon niet anders, want Dachau stond voor 
een systeem, een maatschappij, vol verschrikkingen en onderdrukking. 
Dachau was een van de eerste kampen, in feite een proeftuin voor de 
nazi-onderdrukkingsmachine. De oorspronkelijke uitgever vertelde dat 
hij het manuscript ‘sidderend’ gelezen had. Het boek van Hornung is dus 
geschiedenis op zich geworden, en nu weer verkrijgbaar.

De hel van Dachau
Een Kroniek

Walter Hornung

De Brusselse Stichting Auschwitz heeft al meer dan 25 jaar haar eigen 
tijdschrift. Vroeger focuste het blad vooral op debatten over geschie-
denis en herinnering, vandaag is er ook een duidelijke link met onze 
huidige samenleving.

Herdenkingsplechtigheden, tentoonstellingen, musea, romans en films 
tonen aan dat herinnering en getuigenis nadrukkelijk aanwezig zijn in 
onze maatschappij. De termen die ermee zijn verbonden (Auschwitz, 
apartheid, exil, grijze zone, …) maken deel uit van onze culturele be-
leving. Ze zijn binnengedrongen in het dagelijks taalgebruik en hebben 
hun stempel gedrukt op onze perceptie van de wereld.

Het eerste nummer van dit jaar bevat een uitgebreid dossier over revi-
sionisme en negationisme. Daarnaast is er aandacht voor het vernieti-
gingskamp Sobibór. Ook andere interessante thema’s komen aan bod. 
Het tijdschrift is geschreven in het Nederlands en Engels. 

Getuigen 
tussen geschiedenis en herinnering

Vermeir / Tyssens



geschiedenis

geschiedenis

39

isbn 9789463380270 | nur 680 
15 x 23 cm | ca. 236 pagina’s 
Paperback | november 2016 

prijs € 21,95

isbn 9789463380263 | nur 680 
15 x 23 cm | ca. 244 pagina’s 
Paperback | oktober 2016 
prijs € 21,95

De strijd aan het Maas-Waalkanaal – tussen Heumen en Nijmegen – 
betrof een zijtoneel van de operatie die de Duitse invaller in mei 1940 
ontwikkelde tegen de Maaslinie. Toch was het gevecht dat bij Heumen 
plaatsvond het felste en langstdurende van alle gevechten in de to-
tale Nederlandse voorverdediging tussen Maastricht en Groningen. De 
Duitsers zetten tegen de kanaaldefensie troepen in ter sterkte van ruim 
twee bataljons, waaronder de met pantserwagens en motorhuzaren in-
gezette SS-Aufklärungsabteilung en een zelfstandig zwaar bewapend 
gevechtsbataljon. Ook waren vier bruggen prominent doelwit van Bran-
denburger commando’s, die op verraderlijke wijze trachtten om zo deze 
bruggen in handen te krijgen. Een versterkt bataljon Nederlandse infan-
terie met enige grenstroepen, ondersteund door enkele stukken geschut 
en mortieren, slaagde erin de Duitsers tot het einde van de middag van 
de eerste oorlogsdag de toegang tot het achterland te ontzeggen. Een 
prestatie die aanspreekt en die het bestuderen meer dan waard is. Dat 
gebeurt in dit boek, dat de strijd op 10 mei 1940 in de sector tussen 
Nijmegen en Groesbeek en aan het kanaal uitgebreid en zeer gedetail-
leerd bespreekt. Het boek is gebaseerd op de meest recente inzichten 
en breed bronnenonderzoek. Een uitgebreide bronvermelding voorziet 
de lezer van onderbouwing en verantwoording.    

De strijd om de Maaslinie tussen Mook en Boxmeer was de enige in deze 
linie die werkelijk betekenis had voor het lot van Nederland in mei 1940. 
Het Duitse 26e Legerkorps trok met twee infanteriedivisies die naast 
elkaar opereerden op richting de sector Breda. Aan de Maas voch-
ten beide divisies hun eerste gevecht. De meest noordelijk opererende 
divisie, de 254e Infanterie Division, trachtte bij Mook en Middelaar de 
Maas over te steken. Tegenover hen slechts één Hollands bataljon, op-
gesteld in een ijle linie met kleine betonnen kazematten en vrijwel zon-
der geschut. Zij vormden een voorverdediging voor de hoofdstelling, de 
Peel-Raamstelling. Heimelijk zou echter achter hen de hoofdmacht van 
het Veldleger in Brabant richting Vesting-Holland evacueren, zodat het 
gevecht aan de Maas een waarlijk opofferingsgevecht werd. Dit boek is 
gebaseerd op de meest recente inzichten en breed bronnenonderzoek. 

Het gevecht bij Mook en Middelaar
Mei 1940

De strijd aan het Maas-Waalkanaal
Mei 1940

A.M.A. Goossens

A.M.A. Goossens
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1914-1918

Het duitse marinekorps 
in vlaanderen
de land-, zee- en lucHtoorlog 

aspekt

Bas de groot

De geschiedenis van het Duitse Marinekorps gedurende de Eerste Wereldoorlog is opmerkelijk. 
Het Korps is nooit verslagen en heeft zich bij de terugtocht in 1918 als een geheel teruggetrok-
ken als een eenheid met medeneming van zoveel mogelijk wapens. Het behoorde tot de troepen 
die toegestaan werd om door Nederlands Noord Limburg naar Duitsland te trekken. Het was 
gelegerd langs de kust van Vlaanderen, tussen de Nederlands-Belgische grens en de IJzer. Het 
bestond marine infanterie en marine artillerie eenheden, de artilleristen bemanden de keten van 
geschutsopstellingen langs de hele door hen bezette kuststrook. Voorts een onderzeeboot- en 
een torpedoboot flottielje en een marineluchtvaartdienst en genietroepen. Het Korps was het 
geesteskind van Grossadmiral Alfred Tirpitz (1849-1930) en deze zag het als zijn belangrijkste 
bijdrage aan zijn land. Het boek behandelt de periode uitvoerig vanuit de gezichtshoek van de 
strijdende. De houding van de civiele bevolking en de wisselwerking daarvan met het korps ko-
men niet aan de orde, maar wel wordt er verwezen naar de meest recente literatuur. Het unieke 
van dit boek is dat voor het eerst in de Nederlandse taal volledig gebruik is gemaakt van de 
Duitse en Britse militaire geschiedschrijving. De indeling is volgens de drie krijgsmachtonderde-
len, de land-, zee- en luchtmacht.

Het Duitse Marinekorps in 
Vlaanderen 1914-1918
De land-, zee- en luchtoorlog

Bas de Groot 
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Jeugdherinneringen komen, vaak zonder onderling verband, als een soort geheugenflitsen uit 
het duister tevoorschijn.

Ik heb die van mij gerangschikt en in volgorde geplaatst om ze een verhaal te laten worden. 
Het verhaal van de twaalf eerste jaren van een Rotterdams jongetje, dat met een kinderlijke 
verbazing getuige was van het dagelijkse leven tijdens de Duitse bezetting en gedurende en-
kele jaren daarna.

De brand van Rotterdam, de vernielingen in de haven, de honger, de bevrijding van het dorpje 
De Wijk, waar ik en mijn zusje Lili de eerste zes maanden van 1945 in een bevriend doktersge-
zin heb doorgebracht, de terugkeer in Rotterdam eind juni en de eerste films over concentratie-
kampen hebben mijn latere leven onvermijdelijk beïnvloed.

Herinneringen van een Rotterdams jongetje
Kinderjaren tijdens de oorlog en kort daarna

Alexander Wirtz



Perry Pierik
Timosjenko en de tweede 

slag om Charkov
Het drama van mei 1942

Mei 1942 begon aan het Oostfront en men was vol ambitie, zowel aan 
Duitse zijde, als aan Sovjetzijde. De Duitsers waren volop bezig met 
hun aanvalsplannen in het zuidelijke deel van het Oostfront, die later 
dat jaar bij Stalingrad en in de Kaukasus zouden stranden. Midden 
in die voorbereidingen werden ze getroffen door een onverwacht en 
zeer ambitieus offensief van het Sovjet Zuidwestfront, onder bevel van 
generaal Timosjenko. De inspirator van dit offensief, waar meer dan 
700.000 Sovjetsoldaten bij betrokken waren, was niemand minder dan 
Stalin zelf. Geheel in de lijn van de offensieve Sovjetstrategie, wilde 
Stalin het initiatief terugpakken en voorkomen dat de Duitsers de mili-
taire operaties in de zomer konden dicteren. Maar Timosjenko’s aanval 
was meer dan een verstoringsactie. Het was de bedoeling om het front 
in de Oekraïne radicaal om te gooien en van Krasnograd naar het 
zuiden door te stoten, terwijl ondertussen de belangrijke industriestad 
Charkov werd heroverd. De aanval trof de Duitsers bij verrassing, maar 
de reactie was zeer alert.
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Het oorlogstrauma

van Polen

Perry Pierik / Marcel Reijmerink
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De inval van ‘39, Warschau,
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Vanaf vandaag wordt
er teruggeschoten

Perry Pierik

aspekt

Spionage, geheime diplomatie, 
oorlogseconomie en andere facetten 

van de Poolse veldtocht van 1939
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De ondergang van de Duitse 
strijdkrachten in het oosten

Bloedjaar

1945
Perry Pierik

aspekt

Het Soldatenleven 
zat ons in het bloed

Perry Pierik / Marcel Rijmerink

aspekt

Karl Ullrich de laatste commandant 
van ‘Wiking’, een bekentenis
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Met de oprichting van de RAF, of Rote Armee Fraktion, in 1971 door Andreas Baader, Ulrike 
Meinhof en Gudrun Ensslin, begon één van de zwartste bladzijden in de naoorlogse geschiedenis 
van West-Duitsland. Niet alleen in Duitsland, maar tot begin jaren ’80 werd heel West-Europa 
in een angstgreep gehouden door terreurdaden van de RAF die hun weerga niet kenden: brute 
bankovervallen, ontvoeringen, moorden en zelfs een vliegtuigkaping in samenwerking met Ara-
bische terroristen, bij wie ze het metier leerden. In 1998 verklaarde de RAF zichzelf middels een 
persbericht tot verleden tijd.

Sie sind wieder da

Op 6 juni 2015 werd Duitsland opgeschrikt door een brute overval op een geldtransport in het 
Noord-Duitse plaatsje Stuhr bij Bremen. De overval mislukte, maar DNA-sporen van de daders 
leidden naar drie RAF-leden van de zogenoemde derde generatie: Ernst-Volker Staub, Burkhard 
Garweg en Daniela Klette. Het drietal wordt al gezocht vanaf eind jaren ’80 vanwege een 
reeks andere overvallen. In 1993 waren ze betrokken bij een terroristische aanslag op een ge-
vangenis, waarbij explosieven werden gebruikt.  De recente gebeurtenissen rond de RAF maken 
een herdruk van dit inleidende boek alleszins urgent. Er is bovendien een nieuw hoofdstuk aan 
toegevoegd, dat ingaat op de actuele ontwikkelingen.  Auteur/vertaler Margreet den Buurman 
is bij het brede publiek bekend geworden door haar biografieën over Thomas Mann en de zij-
nen. Haar boek over de RAF schreef zij in nauwe samenwerking met Perry Pierik. ‘Fraaie schets 
van de opkomst en radicalisering van de beweging’ (Martijn Lak, Internationale Spectator)  ‘Be-
knopte en uitstekende inleiding’ (Enne Koops, ‘Geschiedenis beleven’)
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Duitse herfst, het spook van de RAF
Herziene uitgave

Margreet den Buurman
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Het prachtige landgoed Drienerlo, waar nu de Universiteit Twente ze-
telt, was in de Tweede Wereldoorlog eigendom van de vermogende 
Enschedeër mr. dr. Gerrit Albertus Lasonder. Die maakte in zijn leven 
maar één echte misslag: in 1941 werd hij lid van de Nationaal Socia-
listische Beweging. Daarvoor werd hij op 18 april 1947, ruim twee jaar 
na zijn dood, door het Tribunaal Almelo veroordeeld tot confiscatie van 
zijn gehele vermogen, dat toen overigens op naam stond van zijn echt-
genote Anna Christina Bauer. Zij werd niet gehoord en ook niet ingelicht. 
Ook was er geen advocaat aanwezig. Meteen na de oorlog liet de 
gemeente Enschede haar oog vallen op Drienerlo en kocht het  voor een 
fractie van de reële prijs van het Rijk. In de strijd om de vestigingsplaats 
voor de derde Technische Hogeschool in ons land, speelde het een door-
slaggevende rol. De gemeente droeg de grond om niet over aan de TH 
Twente. Enschede en wijde omgeving hebben dus veel te danken aan 
een stuk “Vijandelijk Vermogen” van plaatsgenoot Lasonder.
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Door het ‘foute’ oorlogsverleden van zijn vader, die lid was van de 
NSB en de hulplandwacht, raakte Henk Eefting gefascineerd door de 
Bijzondere Rechtspleging. Die moest, om een bijltjesdag te voorkomen, 
‘snel, streng en rechtvaardig’ afrekenen met de politieke delinquenten 
en collaborateurs. Deze schaduw-justitie, bedacht door de regering in 
ballingschap in Londen, bleek in de praktijk justitieel, organisatorisch, 
logistiek en moreel niet haalbaar. Door grote onenigheid tussen koningin 
Wilhelmina en haar kabinet, strijd om de macht tussen het militair ge-
zag, het verzet en de binnenlandse strijdkrachten, ontaardde het in een 
schaamteloze vertoning die leidde tot één van de zwartste bladzijden 
uit onze vaderlandse geschiedenis. Wilhelmina en Bernhard speelden 
daarbij een rol die niet altijd in overeenstemming was met de Grondwet. 
Het is de verdienste van de auteur dat hij het onderwerp in een zeer 
breed kader en goed gedocumenteerd behandelt.

De zaak Lasonder een gerechtelijke 
dwaling van een Tribunaal

De Universiteit Twente staat op omstreden grond

Henk Eefting

De bijzondere rechtspleging
Rampzalige gevolgen voor politieke 
deliquenten en collaborateurs

Henk Eefting
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Etiam tempus risus id odio

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras sit amet augue egestas neque imper-
diet placerat eget nec ligula. Etiam lobortis tempus leo, vitae imperdiet massa dictum ut. Nunc 
venenatis augue eu eros ultricies lobortis. Etiam elementum dolor sed magna luctus sed faucibus 
ante commodo. Sed accumsan, tortor eu fringilla porta, risus arcu aliquet turpis, id viverra magna 
quam a odio. Etiam vitae ligula in tortor consequat euismod. Pellentesque habitant morbi tristique 
senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin accumsan ipsum sed nisi lobortis 
consectetur. Etiam arcu turpis, viverra iaculis rhoncus sit amet, egestas in lectus. Etiam faucibus 
lobortis varius. Etiam vitae massa non risus fermentum aliquam. Ut sit amet ipsum mauris, at con-
dimentum nisl.

Nullam a dolor mauris. Sed volutpat lectus nec libero mollis porta. Nam vitae tristique eros. 
Morbi ut felis in nunc viverra cursus ut at purus. Vestibulum condimentum massa et nisi imperdiet 
consequat. Etiam eu eros eros. Etiam aliquet risus tellus. Aliquam fringilla est urna, at iaculis elit. 
Duis ac lacus quis dolor ultrices lacinia. Vivamus placerat, ligula in vulputate varius, justo neque 
pellentesque dui, sed laoreet nibh arcu laoreet velit. Vestibulum ac scelerisque urna. Etiam velit 
nibh, hendrerit id suscipit posuere, venenatis.

isbn 97894615xxxx

nur xxx 

xx.x x xx.x cm

ca. xxx pagina’s 

Paperback 

xx 2016 

prijs € xx,95

geschiedenis
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Hans Muiderman
HANK & HEINRICH

 ‘… ik wil je dat toch maar vertellen. Op haar verzoek is jouw voornaam in het geboorteregister 
gewijzigd…’ 
‘Mijn voornaam?’ vraagt Hank. ‘Waarom!?’
‘Ach, zo veel verschil is er niet. Het is gewoon jouw naam maar dan in een andere taal…’

HANK & HEINRICH is een ontroerende roman over herinneren en vergeten. Over het romantise-
ren en verdringen van het verleden en de uiteindelijke confrontatie met ons noodlot.

Over het werk van Hans Muiderman:

‘Indrukwekkend en ontroerend debuut…’ 
- Martin van Waardenberg over Souvenir Utopia

‘Verhalen die je lang bijblijven…een krachtige bundel voor een ruim publiek.’ 
- Biblionrecensie over Ik ben hier geboren

‘Een supermooi werk!’
- Andre Oyen, Andere Sienema-Literatuur-DVD over Als al het andere voorbij is

isbn 9789463380317

nur 300 

13 x 21 cm

ca. 198 pagina’s 

Paperback 

oktober 2016 

prijs € 17,95

literair / fictie - roman

48
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Temidden van de bittere 17e eeuwse zeestrijd tussen Spanje en Duin-
kerker kapers aan de ene kant, en de Hollandse en Zeeuwse marine 
aan de andere, speelt zich deze familietragedie af. Een Zeeuwse visser 
wordt, door gijzeling van zijn jonge zoon, gedwongen tot kaapvaart 
voor Spanje. Als Duinkerker kaper schuimt hij de kusten af tot hij zijn 
zoon vrij kan kopen. Na het veroveren van een geldtransport probeert 
hij met een fikse geldbuit uit zijn gedwongen kapersdienst te ontsnap-
pen. In een mistige nacht echter strandt zijn schip op de kust van het ei-
landje Goeree. Voordat hij daar door de eilanders wordt opgepakt en 
berecht weet hij met een list zijn buit te verbergen. Zijn zoon bereikt via 
omzwervingen zijn geboortestad Veere, waar echter moeder niet meer 
in leven blijkt en alleen nog een zusje woont. Hij neemt daarop dienst 
bij de Zeeuwse vloot en klimt op tot officier, zinnend op een manier om 
zijn vader uit Rotterdamse gevangenschap vrij te krijgen. Dat lukt hem 
tenslotte met steun van Admiraal Tromp. Vader wil zijn verborgen buit 
op Goeree gaan ophalen, waar zijn zoon hem opwacht. Hun ontmoeting 
wordt een confrontatie, die tragisch afloopt. Vele jaren later pas komt 
de buit boven water; geld blijkt toch te kunnen stinken.

isbn 9789461539892 | nur 300 
13 x 21 cm | 232 pagina’s 
Paperback | verschenen 
prijs € 18,95

isbn 9789461537928 | nur 300 
13 x 21 cm | 260 pagina’s 
Paperback | verschenen 
prijs € 18,95

isbn 9789461534811 | nur 300 
13 x 21 cm | 222 pagina’s 

Paperback | verschenen 
prijs € 18,95

Het Drama van de Kwade Hoek
Het verhaal van Marijn de Vos, een Zeeuwse kaperzoon

Een loos vissertje
en 50 andere verhalen van de waterkant

De Olieramp

Jacob Starreveld

Eerder verschenen van deze auteur:
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isbn 9789463380492 | nur 300 
13 x 21 cm | ca. 244 pagina’s 
Paperback | september 2016

prijs € 17,95

Na de capitulatie van Japan ontvoert de Molukse student Dominggus 
Radja Makakea Poeta met een groepje Indonesische revolutionaire jon-
geren de verzetsleiders Sukarno en Hatta. De studenten dwingen Sukar-
no de Republik Indonesia (RI) te proclameren. Dominggus en zijn jongere 
broer Paulus en honderdduizenden andere Indonesiërs zetten zich in om 
het voortbestaan van de jonge RI. te garanderen. Martin, zijn oudste 
broer, dient als officier bij het vijandelijke Koninklijk Nederlands-Indisch 
Leger. Bij de strijd om de onafhankelijkheid van Indonesië komen de 
broers tegenover elkaar te staan.
  
Zijn vriend Mochtar vecht samen met Nederlandse en andere Indonesi-
sche ondergrondse verzetsstrijders tegen de Duitse bezetters. Na de be-
vrijding van Nederland keert hij terug naar zijn geboorteland en strijd 
hij voor de onafhankelijkheid van Indonesië.

isbn 9789463380294 | nur 300 
15 x 23 cm | ca. 240 pagina’s 
Paperback | september 2016 
prijs € 18,95

De schreeuw van de adelaar
De ondergang van het koloniaal imperium 
Nederlands Indië

Jan Tomasowa

Thijs – docent economie – wil vader worden, voor Henriëtte komt het 
ouderschap te vroeg. Op weg naar huis ontmoet Thijs een oude jeugd-
vriend (Jochem). Die is getrouwd, heeft drie dochters en een geheime 
minnares. Als Jochem vlak na hun ontmoeting verongelukt, raakt Thijs van 
slag. Want wat vertelt hij de geheime minnares? Moet hij haar attent 
maken op de begrafenis? En wat moet hij tegen de vrouw van Jochem 
zeggen? Lastig, ook omdat hij heimelijk verliefd op haar wordt. Uit-
eindelijk raakt Thijs verstrikt in zijn antwoorden en acties, en loopt zijn 
relatie op de klippen. Na die periode wordt hij verliefd op een prosti-
tué, die diep in de schulden blijkt te zitten. Op zijn werk raakt hij in een 
dispuut verwikkeld. De onrust slaat opnieuw toe. Kan hij met deze vrouw 
vader worden? Moet hij haar schuld aflossen? En hoe gaat hij om met het 
feit dat hij in het verleden psychotisch is geweest? Voor Henriëtte geldt 
dat haar nieuwe relaties mislukken. Haar verleden zit haar in de weg 
en dat betreft ook Thijs. Om verder te komen heeft ze hem toch nodig.
Verwachting is een achronologisch vertelde psychologische roman over 
liefde, geld, hoop, verstand en waanzin. Marc den Elzen is onder andere 
onderwijscolumnist. Vanuit zijn economische achtergrond schrijft hij over 
mens, economie en samenleving. 

Verwachting
Marc den Elzen
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Een man wilde mij mijn agenda ontnemen, hij rukte er wild aan. Maar ik liet 
niet los. Niet loslaten, Marlijn, je mag niet loslaten, dacht ik. Ik was bang 
dat de man met mijn agenda, mijn ziel zou ontnemen. Ik zou onherroepelijk 
sterven. Onmiddellijk.

Gerrit Sangers (1954) debuteerde in het literaire maandblad DE GIDS. 
Honderdtweeënvijftigste jaargang nr 11, november 1989 met het ver-
haal Arrangement.

isbn 9789461539724 | nur 300 
12.5 x 20 cm | 158 pagina’s 

Paperback | verschenen
prijs € 14,95

De Morgendans 
Gerrit Sangers 

isbn 9789461539731 | nur 300 
12.5 x 20 cm | 104 pagina’s 
Paperback | verschenen
prijs € 12,95

`Kom maar, je hoeft niet bang te zijn, niet meer. Ik, Gerrit Sangers zal jou 
door deze hel leiden die ze leven noemen want  ik ben het leven. Ik ben 
jouw tovenares en ik zal je in mijn magie doen verdrinken, je doen vergeten 
wie je bent, wie je was. Ik zal je het verleden doen vergeten, je vader en 
je moeder, je zogenaamde vrienden en vriendinnen die uiteindelijk alleen 
maar om je lachten omdat je niet zo was als zij waren. Je moet opnieuw 
beginnen en ik zal je leiden.´

De Landing
Novelle

Gerrit Sangers
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literair / fictie - poëzie

isbn 9789463380324 | nur 303 
13 x 21 cm | ca. 116 pagina’s 
Paperback | september 2016 
prijs € 14,95

Dit is een bijzonder boek met ongewone verhalen over mensen die hun 
best doen wat van het leven te maken, maar niet meer zo goed weten 
hoe je dat zou moeten doen…

Want hoe kun je nu positief en optimistisch blijven met het mes op je keel, 
en ga je ondanks stress en tegenwerking vrolijk verder met je leven?… 
Hoezo, vrolijk verder…  
 
Het lukt de mensen in deze verhalen dan ook meestal niet om ‘gewoon’ 
door te gaan, en ze vragen zich wanhopig af: hoe overleef ik mijn on-
derdrukte woede, mijn frustraties en teleurstellingen, mijn angsten en 
verdriet, als ik me laat manipuleren en klein houden, omdat ik niet voor 
mezelf durf op te komen. 
 
Harm Wagenmakers laat de voor een ieder herkenbare personages, 
dingen meemaken waar je om kunt schaterlachen, maar waar je niet 
jaloers op hoeft te zijn.  Harm Wagenmakers is auteur en beeldend 
kunstenaar.

Brug der zuchten
en nog 25 andere verhalen die er niet om liegen

Harm Wagenmakers

Hendrikje Koersen, pseudoniem van Henny Smit, kreeg in 1983 de 
Poëzieprijs van het Oosten, tijdens de poëzienacht in Almelo, uitge-
reikt. In 1984 werd haar eerste bundel uitgegeven met de titel: “Ik 
ben een kijker.” (onder de naam Hendrikje Bootsma). Daarna zijn nog 
drie bundels van haar hand uitgegeven. De vijfde en zesde meest 
recente bundel “Ze vragen niet” uitgegeven in 2014.

isbn 9789463380096 | nur 373 
12.5  x 20 cm | 206 pagina’s 

Paperback | verschenen
prijs € 18,95

Een Kijker
Verzamelde gedichten

Hendrikje Koersen
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literair / fictie - roman

isbn 9789463380638 | nur 300 
13 x 21 cm | ca. 256 pagina’s 
Paperback | september 2016 

prijs € 17,95

In De laatste halte leest fotograaf Meindert Minnema dat zijn oom onder 
verdachte omstandigheden is gestorven. Hij probeert na te gaan wat er 
is gebeurd. In de dagen waarvan hij in dit boek verslag doet, wordt zijn 
identiteit serieus ondermijnd. 

De laatste halte is een psychologische roman over dood en liefde, wee-
moed en bedrog.

Het boek is vol geschiedenis en tegelijk actueel. Een pottenbakster, een 
domina, iconen als de dichter Gysbert Japicx (1603-1666) en de schil-
der Alma-Tadema (1836-1912) spelen een rol. 

De laatste halte beschrijft een Elfstratentocht, maar is meer. Het is een 
odyssee èn een ode aan Friesland ineen.

De laatste halte
Simen Oetie
roman

De laatste halte
Simen Oetie

Neen, God besloot om zijn eigen boontjes te doppen. Hij liep naar zijn 
slaapwolk en keek in de spiegel. “Verdomme, God zijn is geen lachertje 
hoor!” sprak hij tegen de man met de lange, witte baard. “Allemaal goed, 
dat ik de machtigste man ben in dit tranendal dat ik zelf op papier gezet 
heb, maar voor mijn part mag iemand de firma overnemen hoor!” Hij had 
vorig jaar de aandelen van de Hemel eens te koop aangeboden op Nas-
daq. Maar dat was geen succes geworden omdat alle beleggers op aarde 
toen aan het wachten waren op de beursgang van Facebook.

In deze zeer originele en confronterende satire gunt Koen Lievens ons 
een ontluisterende blik in de keuken van de hemel. De schepper slaat 
ons hoofdschuddend gade. Niet alleen de wereld is van slag, ‘boven’ is 
het al niet veel anders. Een boek voor de robuuste lezer; de Toren van 
Babel werd gebouwd door illegale Poolse arbeiders, de Zondvloed was 
een breuk in onze eigen nederdijken en Marilyn Monroe heeft nog niets 
van haar betovering verloren.

isbn 9789461539687 | nur 300 
13 x 21 cm | 82 pagina’s 
Paperback | verschenen
prijs € 12,95

Spion In de Hemel
Koen Lievens
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isbn 9789463380195 | nur 300 
12.5 x 20 cm | ca. 232 pagina’s 
Paperback | augustus 2016 
prijs € 16,95

isbn 9789463380003 | nur 300 
12.5 x 20 cm | 182 pagina’s 
Paperback | augustus 2016

prijs € 16,95

Een autobiografische roman van Peter Andriesse, wiens herinneringen 
teruggaan naar zijn 3e jaar, waar hij de ‘’Slag om Arnhem’’ meemaakte.

Boekblogger Ton van der  Molen:

‘’De derde keer dat ik dit meesterwerk uit 1993 lees.’’ (...)’’De nauwelijks 
als roman verhulde memoires van Andriesse, die eigenlijk onverhuld en 
liefst in uitgebreidere vorm, thuishoren in de reeks Privé-domein. Dat 
boek zou in die reeks dan zonder meer een van de betere delen zijn.’’

Peter Andriesse
Verre Vrouwen
of uit het leven van 
een man alleen

aspekt roman

Verre Vrouwen
Of uit het leven van een man alleen

Peter Andriesse

“De weergave van een erotische illusie die zich beurtelings onder de 
hete Spaanse zon en de grijze hemel van Amsterdam afspeelt. Een 
36-jarige schrijver wordt hopeloos verliefd op een 16-jarig Spaans 
meisje in de decadente jaren zeventig. Hartstocht en haat. Door hem 
afwisselend aan te trekken en af te stoten, wordt de begeerte naar het 
grillige kindvrouwtje een kwellende obsessie.’’ Roman uit 1980.

Boudewijn van Houten: ‘’Het beste voorbeeld van de geheel eigen stijl 
van Peter Andriesse, die bescheiden, teder en raak kan zijn, met nog wat 
intelligente, navrante humor.’’

Peter Andriesse
Spaanse Vlieg
 

aspekt

Spaanse Vlieg
Peter Andriesse
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literair / fictie - bronboek

isbn 9789463380508 | nur 300 
15 x 20.5 cm | ca. 328 pagina’s 
Paperback | september 2016 
prijs € 24,95

Sander, een frisse, intelligente dertiger begint in de jaren tachtig van 
de vorige eeuw vol optimisme aan zijn baan bij De Dienst. Het digitale 
tijdperk staat nog in de kinderschoenen, op het kantoor zijn grijze tele-
foons en postbakjes met ‘in’ en ‘uit’ nog alom aanwezig. In de lange car-
rière die volgt, loopt Sander, ondanks zijn goede bedoelingen - volgens 
hemzelf althans - steeds tegen dezelfde hinderpalen aan: zijn bazen, 
het vermaledijde kantoorjargon en de knagende vraag waar hij op de 
werkvloer nu eigenlijk bij hoort. Hij vreest dat hij overal net buiten valt.
 
Naast Sanders kantoorperikelen is zijn grootste probleem dat hij niet 
aan de vrouw raakt. Als oplossing probeert hij bij een goeroe in India 
het antwoord te vinden. Een vrouw vindt hij niet, maar wel wat relati-
veringsvermogen. Hij struikelt vrolijk door het leven en heeft uiteindelijk 
door dat het hebben van geluk vaak niet veel meer is dan de afwezig-
heid van pech. Kortom, Sander is er achter gekomen dat het leven ge-
woon iets is dat geleefd moet worden, maar wel met wat achtzaamheid.
 

isbn 9789461539809 | nur 300 
13 x 21 cm | 290 pagina’s 

Paperback | verschenen 
prijs € 19,95

Mijn dagen bij De Dienst
Erik Stutterheim

Oude Italiaanse steden behoort tot een van de mooiste beschrijvingen 
van het zo geliefde zonnig Zuid-Europese land. Destijds uitgekomen in 
de serie De schatkamer, onder redactie van Arthur van Schendel, vorm-
de het een pareltje in de serie. Het is natuurlijk ook een tijdsdocument 
en daarom is de taal onberoerd gelaten. Wat niet onberoerd  laat is 
de intensie van het werk over nederige  Franciskanen en machtlustige 
Ghibellijnen.

Oude Italiaansche steden
Bronboek

Arthur van Schendel
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isbn 9789463380515 | nur 330 
13 x 21 cm | ca. 226 pagina’s 

Paperback | oktober 2016
prijs € 16,95

Is dit boek een thriller uit de wereld van het grote geld? Is het een boek 
over de keerzijde van het sukses: hoe het teflon pantser van een CEO 
die door schandalen wordt achtervolgt, gaat splijten? Of is het een 
liefdesroman over twee mensen die elkaar vinden na een odyssee over 
de aardbol?

Dit laatste deel van de ‘Aandeweg trilogie’ geeft de antwoorden.

René van Rooij is schrijver en jurist. Van zijn hand verschenen eerder bij 
Uitgeverij Aspekt de romans De Benoeming en De Handshake, en een 
biografie van Ad Scheepbouwer.  

De Overname
Een Courtroom Roman

René van Rooij

isbn 9789461535931 | nur 300 
13 x 21 cm | 286 pagina’s 
Paperback | verschenen 
prijs € 16,95

isbn 9789461536815 | nur 330 
13 x 21 cm | 178 pagina’s 

Paperback | verschenen 
prijs € 16,95

De Benoeming
Een Boardroom roman

De Handshake
Een Bedroom Roman

Eerder verschenen van deze auteur:
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literair / historische roman

isbn 9789463380539 | nur 300 
15 x 23 cm | ca. 386 pagina’s 

Paperback | oktober 2016 
prijs € 19,95

isbn 9789463380522 | nur 342 
13 x 21 cm | ca. 232 pagina’s 
Paperback | oktober 2016 
prijs € 18,95

Na een minder gelukkige jeugd lijkt voor Edo Kloosterburen het leven 
ten goede te keren. Angstige voorgevoelens van zijn ouders dat hij hen 
te schande zal maken worden gelogenstraft. Kunstzinnigheid waarmee 
zij niets op hadden gaat schuil in een oppassend leven als gezinsman 
en arts. Het kan verkeren als hij slachtoffer wordt van een misverstand. 
Alsnog lijkt de onheilsboodschap uit te komen. Het conventionele, maat-
schappelijke leven blijkt op drijfzand te berusten en de wetten der na-
tuur zijn de enige zekerheden die het leven biedt. In dat tumult belandt 
hij tussen de botsing van oosterse en westerse culturen. Pogingen van 
de Irakese dichter en toneelmaker Haroun Mourgabi die te verzoenen 
lopen stuk op onverzoenlijke haat. Doof voor goede bedoelingen lijkt 
moord gerechtvaardigd om geluiden te smoren, al is het maar in een 
toneelstuk. Zo dicht bij huis raakt Edo Kloosterburen verdwaald in een 
duister bos. Wat is zijn bestemming? Hoe zal zijn leven eindigen?

Verdwaald in eigen land
Celeste Lupus

Deze historische roman gaat over Susanna van Baerle, die in 1627 
trouwde met de dichter en staatsman Constantijn Huygens, en moeder 
werd van de natuurkundige Christiaan Huygens. Zij verhuisde van Am-
sterdam naar Den Haag en heeft tot haar vroege dood in 1637 een 
zeer boeiend leven geleid.

Ik vertel het verhaal van haar leven door de ogen van de mensen om haar 
heen. Zo komen onder meer haar zus, haar schoonmoeder, personeel en en-
kele van haar kinderen aan het woord. Op deze manier hoop ik zichtbaar 
gemaakt te hebben wat een bijzondere vrouw zij was en wat  grote impact 
Susanna heeft gehad op veel mensen.

Hennie Molenaar
Mevrouw Huygens
Een bijzondere vrouw in de zeventiende eeuw



literair / fictie

literair / fictie

58

isbn 9789463380546 | nur 305 
15 x 23 cm | 266 pagina’s 

Paperback | verschenen
prijs € 18,95

isbn 9789463380553 | nur 305 
13 x 21 cm | 216 pagina’s 
Paperback | verschenen 
prijs € 17,95

Communicatie. Voor wie is social media niet hét middel om contact te 
houden met de omgeving? Informaticastudent Maarten Mentink is er om-
wille van de privacy geen fan van. Uitgedaagd door vrienden ontwik-
kelt hij een alternatief social media platform. Deze wordt anders, beter, 
daarvan is hij overtuigd. Privacy first. Tot hij zelf ongemerkt de sleutel 
weggeeft.

Maartens vader Ben is rechercheur bij een cybercrime-eenheid. Zijn in-
teresse in de applicatie van zijn zoon neemt toe als hij mogelijkheden 
ziet tot het opsporen van criminele accounthouders. Dan doet hij een 
merkwaardige ontdekking.

Nicole voelt zich steeds ongemakkelijker bij haar man en twee zoons, die 
steeds meer online leven. Kan ze haar gezin terughalen naar de echte 
wereld en het contact herstellen?

Contact
Emiel Sloot

Bij een brand in een vakantiehuis in de Achterhoek komen drie mannen 
om het leven. Al snel blijkt dat de gebeurtenissen van die nacht met 
raadsels omgeven zijn. Norma, de vriendin van een van de slachtof-
fers, probeert uit te zoeken wat er is gebeurd. Ze krijgt daarbij hulp 
van voormalig geheim agent Alexander Thurn en de hacker Alec. Wat 
volgt is een enerverende zoektocht die voor hen niet zonder gevaar zal 
blijken te zijn. De onderlinge verhoudingen komen zwaar onder druk te 
staan als duidelijk wordt dat Russische criminelen het op hen voorzien 
hebben. In de Nederlandse politiek doet intussen een nieuwe rijzende 
ster van zich spreken, die ingrijpende plannen heeft voor de toekomst 
van Nederland...

verkoold
verleden

Maarten van Bommel 
& Mariska de Graauw

Spionagethriller

aspekt

Verkoold Verleden
Spionagethriller

Maarten van Bommel / 
Mariska de Graauw
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isbn 9789463380560 | nur 300 
13.5 x 21.5 cm | ca. 298 pagina’s 

Paperback | september 2016 
prijs € 19,95

Seksueel misbruik in de katholieke kerk is al jaren onderwerp van het 
maatschappelijk debat. De rapporten daarover verliezen echter snel 
hun actualiteit en zijn bovendien onvolledig. Najaarshof geeft een schrij-
nende aanvulling op de bestaande aanklachten.

Het leven van de letterkundige Robert Mocenigo, de hoofdpersoon in 
deze roman, is lang verweven geweest met twee dichters, een van ge-
reformeerde huize en een met katholieke roots. Schaamteloos schrijvend 
over hen heeft hij zich echter ook geuit over zichzelf. Verhuld en veilig, 
als autobiograaf in een boek over een ander.

In de roman kan Mocenigo zich niet meer verschuilen zoals in de bio-
grafie. Hij moet een oplossing vinden voor het trauma van de broeder-
school uit zijn jeugd en zich los maken van zijn literaire helden door hen 
in schrijf- en liefdesavonturen naar de kroon te steken.

Rob Molin (Maastricht, 1947) studeerde Nederlandse taal- en letterkun-
de aan de Universiteit van Amsterdam, en promoveerde op de poëtica 
van Adriaan Morriën. Behalve biografieën publiceerde hij de roman Een 
dichte liguster en de verhalenbundel Aardbeien in september, en essays 
en kritieken in onder andere De Parelduiker, De Gids en Awater.

Najaarshof
Rob Molin

isbn 9789461539847 | nur 300 
15 x 23 cm | 226 pagina’s 
Paperback | verschenen 
prijs € 18,95

Na afloop van een oogheelkundig kokerzien congres over in Havana 
ontmoet Jan, een Nederlandse oogarts, de Cubaanse Luz. Ze is de 
dochter van een heldin van de revolutie. In tegenstelling tot haar moe-
der, die de idealen van de revolutie door een gekleurde bril blijft zien, 
loopt Luz vast in de realiteit van een leven vol tegenwerking en tekorten. 
In eigen land voelt zij zich in vergelijking met de binnenstromende toeris-
ten een tweederangsburger. Bovendien raakt ze in moeilijkheden door 
betrokkenheid bij de opzet van onafhankelijke bibliotheken. Wat voor 
Jan echte liefde lijkt, is voor haar eerder een vorm van love-sharing. 
Een mogelijkheid om weg te komen uit een land dat haar verstikt, maar 
waarvan zij niet kan loskomen. Hun relatie krijgt onverwachte wendin-
gen door de geboorte van een zoon, maar ook door wederzijds onbe-
grip. Een ontroerende roman over wat machteloosheid met Cubanen 
doet, over de lagen en de listen die de liefde in petto kan hebben en 
over het wrede toeval dat mensen parten speelt.

Cuba Koorts
Wil Heeffer

Aspekt

Najaarshof

Rob Molin

romAn
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literair / fictie - thriller

isbn 9789463380577 | nur 305 
13.5 x 21.5 cm | ca. 378 pagina’s 

Paperback | september 2016
prijs € 17,95

Waar is de Stasi, de geheime dienst van de DDR, gebleven in het he-
dendaagse Duitsland? En wat is er gebeurd met de legendarische DDR-
miljoenen? Met deze alarmerende vragen worden de Amsterdamse 
particulier onderzoekers Sofie Bank en Frits Arends geconfronteerd, als 
ze voor een opdracht naar Berlijn gaan. In het winterse Berlijn is psychi-
atrisch verpleegkundige Marieke van Dijk overreden, vlakbij de kerst-
markt op de Alexanderplatz. Was het een ongeluk of moord? Mariekes 
dood blijkt het begin van een beklemmende zaak vol samenzweringen. 
Tot overmaat van ramp stuit Sofie Bank op het obscure verleden van 
haar eigen vader, wat verstrekkende gevolgen heeft voor de liefde tus-
sen haar en Frits. Daarnaast is ‘Communistengoud en kerstengelen het 
verhaal van gewone Berlijners, die zich met allerlei listen door het leven 
proberen te slaan: Tom met zijn kleine supermarkt, de bange Lutz, en 
Lilian die gefolterd is in de DDR-psychiatrie. Een onthullende thriller over 
macht en onmacht, achterdocht en vertrouwen, en mensen van goede 
wil.

Communistengoud 
en kerstengelen

Marianne Vogel

Berlijnse thriller

aspekt

Een virtuoos verhaal over de Stasi in het Duitsland van 
nu, dat doet denken aan de film Das Leben der Anderen

Communistengoud en kerstengelen
Een virtuoos verhaal over de Stasi in het Duitsland van 
nu, dat doet denken aan de film Das Leben der Anderen

Marianne Vogel

isbn 9789461535917 | nur 305 
13 x 21 cm | 378 pagina’s 
Paperback | verschenen 
prijs € 17,95

isbn 9789461532497 | nur 305 
13.5 x 21.5 cm | 376 pagina’s 

Paperback | verschenen 
prijs € 17,95

In de schaduw van Marlene Dietrich
Berlijnse thriller

Gedeelde stad, geheelde stad
Berlijnse thriller

Eerder verschenen van deze auteur:
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literair / fictie

isbn 9789463380591 | nur 300 
13 x 21 cm | 120 pagina’s 

Paperback | september 2016 
prijs € 17,95

isbn 9789463380584 | nur 300 
15 x 23 cm | ca. 278 pagina’s 
Paperback | september 2016 
prijs € 18,95

Een loopje door de Amsterdamse Leidsestraat mondt uit in een apoca-
lyptische maalstroom. Niet omdat de wereld wordt overspoeld door een 
vloedgolf maar omdat er iets beslissends dreigt te gebeuren.

Sieradenontwerper Arthur begeeft zich van Stadsschouwburg naar Ko-
ningsplein, waar hij een lunchafspraak heeft met zijn veel jongere half-
broer.

En hoewel vooral het geluk van anderen hem bezighoudt, verwordt de 
wandeling naar zijn broer tot een zoektocht naar zijn eigen geluk. Bij 
die zoektocht raken zijn verleden, zijn familieverhoudingen en de wijze 
waarop hij zich tot anderen verhoudt volledig op drift. Arthur wordt die 
dag ingehaald door de werkelijkheid.

De novelle De wandeling is een ontwikkelingsroman die zich afspeelt in 
het hedendaagse Amsterdam aan het begin van de zomer.

De Wandeling
Sven Cohen Stuart

Dit verhaal gaat over Marein, een persoon die zowel naar zijn lichame-
lijke als geestelijke rustplaats wandelt. In zijn uiteenlopende benaderin-
gen van de mensen en hun dingen zoekt hij de schoonheid in de natuur, 
het erotische, de vergankelijkheid, de overgave en het poëtische van de 
taal. Dat het steeds meer gebeurt.

Hij is genoopt de tijd, haar en zijn eindigheid, te aanvaarden, door an-
ders naar zijn leven te kijken en langzamerhand tot een besef te komen 
dat zijn denken en handelen met elkaar verenigt, zodat de tweespalt in 
zijn gemoed, tussen ‘het willen weten wat leven is’ en ‘hoe het tegelijker-
tijd verloopt’, wordt opgeheven. 

Ter overbrugging, met de taal in het hoofd de straat op te gaan, om 
haar te baren. 

Kortom, hij is die hij is en dat is soms lastig. Hij weet het gelukkig alle-
maal niet. Want de geest is een vicieuze cirkel. Zodat mysterie overblijft. 
En hij vrij is te zwerven door stad, land en gemoed. 

Kornelis Simon Leeuwerink

Sven Cohen Stuart

aspekt

 
Wandeling
de

WAT
GEBEURT...

Kornelis Simon Leeuwerink

aspekt

Wat gebeurt...
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literair / fictie - poëzie

isbn 9789461539854 | nur 306 
12.5 x 20 cm | 78 pagina’s 
Paperback | augustus 2016

prijs € 10,95

literair / fictie - poëzie

isbn 9789461539953 | nur 306 
12 x 20 cm | 82 pagina’s 
Paperback | augustus 2016
prijs € 10,95

Desperado. Een desperate poging om, aan de hand van de twee groot-
meesters van de liedkunst, te weten Bob Dylan en Leonard Cohen, de 
werkelijkheid nog en keer bij de kladden te pakken. Of om het met 
Ramses te zeggen: Laat mijn liedjes nu maar zwerven. Kikkert hanteert 
een toon die aanspreekt, direct, tot het hart en intens, zoals de lyriek 
van zijn muzikale voorbeelden. Dit maakt deze bundel tot een aantrek-
kelijke ‘outlaw’ in boekenland: een Desperado. 

Desperado
Wim Kikkert

Hans Dütting, dichter, prozaïst, biograaf, vertaler en archivaris, pro-
beert in zijn poëzie, met gebruik van spreektaal een klassieke weg af 
te leggen. Hij heeft een zéér gevarieerd oeuvre gepubliceerd, maar 
toch voelt hij zich in de eerste plaats een dichter. In Vuurwerk, naar ik 
veronderstel! , is hij er in geslaagd om uit te drukken wat hij als dichter 
precies verwoorden wil.

Vuurwerk, naar ik veronderstel
Dichtbundel

Hans Dütting

aspekt

Wim Kikkert
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literair / fictie - poëzie

isbn 9789461539816 | nur 306 
12.5 x 20 cm | 72 pagina’s 

Paperback | julie 2016 
prijs € 9,95

In deze bundel schrijft Robert Jan Blom vijftig prachtige gedichten over 
leven en liefde. 

Sinds 1976 schrijft Robert gedichten. Voordat hij werkte aan romans en 
journalistieke boeken publiceerde hij vijf bundels en verwierf daarmee 
een literaire kunstprijs en vele opdrachten van bladen en verzamel-
bundels. Met deze toegankelijke gedichten brengt Robert begrijpelijke 
poëzie dichter bij het grote publiek en voorziet tevens in het menselijk 
verlangen om naast de dagelijkse drukte te dromen over de passie van 
leven en liefde.

Een Vrouw met alle Namen
Gedichten over leven en liefde

Robert Jan Blom

De verwantschap tussen taal en beeld is herkenbaar in het werk  van 
Ludo Winkelman. Ook in deze nieuwe bundel roepen de woorden rijke 
beelden op en zijn woorden vaak een neerslag van ervaringen of kunst 
met beeldende kracht.
    
In 2015 maakte hij de installatie ‘Embrace’ voor een monumentaal portret 
en gefluisterde woorden. Hij schreef de tekst voor SHE’s ME, een instal-
latie waarbij beeld, muziek en choreografie samenkomen en waarvoor hij 
de N8award ontving. Winkelman maakte installaties met componisten en 
schrijvers waaronder Moving Stills en Behind the face. Eerder verschenen 
van hem de bibliofiele uitgave Ananke en de gedichtenbundel Echo van 
de ruis.

isbn 9789461539793 | nur 300 
13.5 x 21.5 cm | 92 pagina’s 
Paperback | verschenen 
prijs € 14,95

Ontmoetingen
Gedichten

Ludo Winkelman
ludo winkelman
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isbn 97894615xxxx | nur xxx 
xx.x x xx.x cm | ca. xxx pagina’s 

Paperback | xx 2016
prijs € xx,95

literair / fictie

Agnella Aarden

Doornaert & van der Leest

De Hofdame

Ik Frederic Brandnetel
Literaire psychologische thriller

Paulina komt op het hof van Koning Willem III te werken als hofdame bij 
zijn vrouw Sofia.
Daar merkt zij al gauw dat er vaak wrijvingen zijn tussen die twee en 
dat hun huwelijk een fiasco is, mede door zijn voortdurende echtelijke 
ontrouw.

Paulina is nog jong en houdt zich door haar positieve inslag en charisma 
staande tussen de twee vuren, en tegen de achtergrond van het poli-
tieke spel aan het koninklijke hof, in. Door haar ongekunstelde zuiverheid 
en romantische kijk op het leven raakt hij steeds meer gefascineerd door 
haar aanwezigheid en zijn (aanvankelijke) geïrriteerdheid slaat om in 
een felle begeerte naar het, voor hem, onbereikbare dat zij bezit en 
uitstraalt: de vrijheid, die aan hem als majesteit aan een protocollair 
hof is ontnomen en die hij via zijn affaires opnieuw tracht te beleven 
of terug te winnen. Hij weet een passie in haar naar boven te brengen 
waarbij ze de werkelijkheid uit het oog verliest. Haar leven zal nooit 
meer hetzelfde zijn.

Dit verhaal berust op waarheid en is grotendeels geromantiseerd. 

Ik, Frederic Brandnetel is de allereerste, literaire roman van Doornaert & 
Van der Leest. Deze fictieve biografie is het verhaal van een geschoold, 
gelouterd en intellectueel denker, die in de herfst van zijn leven toegeeft 
aan zorgwekkende vreet- en drinkgewoontes. Zijn lichaam vervalt als 
tot een ruïne en zijn brein verwordt tot twee getormenteerde hersenhelf-
ten. Stap in de wereld van, reis mee met deze Nobelprijswinnaar, ken-
ner van Arthur Schopenhauer en liefhebber van de lyrische gezangen 
van U2. Beleef intens het doorlopend, persoonlijk misbruik van zijn tem-
pel, het aanmatigend gebruik van het onbezadigde vrouwelijk vlees en 
het loslaten van het filosofisch vitalisme. Gaandeweg ontrafelt deze, met 
psychologie en filosofie doorspekte roman, het gemankeerde leven van 
de ooit zo fiere, ijdele filosoof en komen oude, verstoorde persoonlijk-
heidsstructuren boven drijven. Vanaf de eerste zin wordt de lezer mee-
gezogen in het verhaal en geconfronteerd met een man die de vrouw 
ogenschijnlijk slechts als lustobject ziet, doch vergis je niet, uiteindelijk is 
hij slechts op zoek naar antwoorden uit zijn verleden en zijn onbegrij-
pelijke ‘ik’.

isbn 9789463380645 | nur 305 
13 x 21 cm | ca. 256 pagina’s 
Paperback | september 2016 
prijs € 17,95

literair / fictie
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Agnella Aarden

aspekt

historische roman
De Hofdame

literair / historische roman

isbn 9789461539854 | nur 306 
12.5 x 20 cm | 78 pagina’s 
Paperback | augustus 2016

prijs € 10,95
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Émile Verhaeren nam deel aan de anarchistische opstand vanaf het einde van de 19de eeuw. 
Vastbesloten zette hij zijn heldere, systematische engagement verder tot aan de vooravond van 
de Eerste Wereldoorlog. 

Deze miskende dimensie van zijn werk toont een heel andere Verhaeren. In de artikels en ver-
zen, die gepubliceerd werden in libertaire tijdschriften en sindsdien niet meer verschenen, komt 
Émiles sociale betrokkenheid duidelijk naar voor. Vooral in de onafgewerkte en onuitgegeven 
manuscripten, zoals het stuk La Grand’Route en de roman Désiré Menuiset et son cousin Oxyde 
Placard.

Opgelet: dit werk bevat geen vertaalde, maar uitsluitend Franse teksten.

Émile Verhaeren Inédit
David Gullentops

isbn 9789057184628 

nur 680 

17 x 24 cm 

235 pagina’s 

Paperback 

verschenen

prijs € 25,95

literair
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literair/ historische roman

Wie anno 2015 huiverde bij het zien van tienduizenden vluchtelingen, die vanuit het Nabije Oos-
ten en Noord-Afrika uitwaaierden over Europa in de hoop daar een veilig of beter bestaan op te 
bouwen, dient te beseffen dat een dergelijke migratie historisch gezien geen uitzondering is. Het 
verhaal begint in 1209 vanaf de eerste kruistochten tegen de Occitaanse beschermheren van de 
katharen en hun gelovigen en sluit af met de overgave van de versterkte nederzetting Montségur 
en de massabrandstapel van maart 1244 waarbij ruim tweehonderd kathaarse gelovigen de dood 
vonden. Deze militaire operaties werden uitgeroepen door paus Innocentius III. Het past alles in  een 
eeuwenlange geschiedenis van vervolgingen, oorlogen, moord en doodslag wegens verschillen in 
etniciteit, in politieke overtuiging of religieus geloof. Bovendien staan al die vervolgingen steeds in 
relatie met de zucht naar politieke macht en financieel gewin. In deze historische roman beschrijft 
de auteur de woelige geschiedenis van Guilhem de Mas, zijn familie en drie generaties nakomelin-
gen. Dit alles tegen de historische achtergrond van de 13e eeuw. Het is een geschiedenis van macht 
en onmacht, geloof en twijfel, van hoop en vrees, van voor- en tegenspoed. Zaken waar ieder mens 
tijdens zijn of haar leven mee wordt geconfronteerd. En daarin zijn of haar eigen weg moet zoeken.

isbn 9789463380676

nur 342 

15 x 23 cm

ca. 278 pagina’s 

Paperback 

oktober 2016 

prijs € 21,95

Mijn land van herkomst
Occitanië, het land van mijn kathaarse voorouders

C.M. van der Mast

Mijn Land 
van herkomst

(Le Pays d’où je viens)

Occitanië,
land van mijn kathaarse voorouders

historische roman                  C.M. van der Mast

aspekt
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Het is maar een roman, die nu ook is verfilmd. Toch is Knielen op een bed violen meer dan een 
aangrijpend verhaal over de ontsporing van een Veluwse liefde. Bloemenkweker Hans Sievez, 
boekverkoper Jozef Mieras en oefenaar Huib Steffen verbeelden, aldus schrijver Jan Siebelink, 
het zwartste calvinisme dat Nederland eigen is. Margje, Ruben en Thomas weerspiegelen de 
mengeling van verzet en verwondering die deze geloofswereld  oproept. De plot is ontleend 
aan een religieuze traditie, een regionale cultuur en een bijzondere familiegeschiedenis. Een his-
toricus die als geen ander thuis is in deze materie onthult in dit boek de werkelijke achtergrond 
van de veelbesproken roman en film.

Fred van Lieburg is hoogleraar religiegeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 

Jan Siebelink over deze studie:

“Fred, je hebt een heel mooi boek geschreven. Je hebt me geraakt.”

isbn 9789461539588 

nur 680 

13 x 21 cm 

ca. 222 pagina’s 

Paperback 

verschenen

prijs € 18,95

Jan Siebelink
en de geschiedenis achter Knielen op een bed violen

Fred van Lieburg
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literair

Een uniek boek, een boek dat sterk tot de verbeelding spreekt. Een ontroerend verhaal, voor jong 
en oud, geschreven in Jaap’s eigen, simpele stijl. 

Hij beschrijft het leven een lieve, zachtaardige jongen die tevreden leeft op zijn wolk in de ‘Spi-
rit World’ totdat hij door de ‘Ouderen’ naar de aarde gestuurd wordt. Om belangrijke lessen 
te leren en voor een speciale taak. Hij wordt geboren op een boerderij in Zuid-Frankrijk, in de 
eerste eeuw na Christus.

Als jongen leeft hij daar een idyllisch leven. Later, als volwassen man, trekt hij de wijde wereld in 
en leert de donkere kant van de wereld kennen. Hij beleeft er zowel fantastische als tragische 
avonturen. Uiteindelijk ontmoet hij een  speciale vrouw, Maria Magdalena, en ontdekt hij zijn 
ware bestemming.

Dit prachtige verhaal brengt zowel historische als mythologische gebeurtenissen tot leven. In zijn 
avonturen zijn op een natuurlijke wijze belangrijke, spirituele inzichten verweven. En heel vrien-
delijk wordt ons de zin van ons bestaan op aarde verteld.

isbn 9789463380690

nur 300 

13.5 x 21.5 cm

ca. 156 pagina’s 

Paperback 

oktober 2016 

prijs € 14,95

Jamie en Maria Magdalena
Jaap Rameijer

J a m i e  e n
m a r i a 
m a g d a l e n a
Aspekt
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Reis door de Blauwe Nacht is een psychologische roman die verhaalt over het individualisatie-
proces van de personages die op weg gaan naar het land van Licht.

Voordat de vloedgolf het land bereikt, zoekt Gisèle de Bourbon haar toevlucht in de bergen. 
Het dorp en hele stukken land verdwijnen in de golven. Alleen trekt ze verder en ontmoet 
George, de molenaar, die niet met de bewoners van het bergdorp vertrokken is, maar een re-
den heeft om in het getroffen gebied te blijven.

Er zijn nog meer mensen in het dorp die om duistere argumenten niet geëvacueerd zijn. Samen 
met Pater Dupré vormen ze een groep die op weg gaat naar de legendarische grot die in ver-
binding staat met de nieuwe wereld. De aanwijzingen zijn verborgen in de mozaïeken vloer van 
de St. Michaëlkerk.

Tijdens de reis wordt ieder met zijn onbewuste schaduwkant en onverwerkte pijn geconfron-
teerd. Zaken die geheeld moeten zijn, voordat het land van Licht bereikt kan worden. 

isbn 9789463380140 

nur 300 

13 x 21 cm 

ca. 180 pagina’s 

Paperback 

augustus 2016

prijs € 16,95

Reis door de blauwe nacht
Marlène Hommes 
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Het komende september/oktober nummer van Bühne staat weer garant voor rond de 150 pa-
gina’s leesplezier. Niet alleen Aspekt-auteurs onder wie Ruud Alers, Hans Dütting, Irma Lohman, 
Celeste Lupus en Reinold Widemann laten zich van hun beste kant zien in het korte verhaal of ge-
dicht, ook auteurs van buiten hebben voor Bühne de pen ter hand genomen: Ezra de Haan, Ber-
thold van Maris en Karel Wasch leverden prikkelend leesvoer. Het vijfde Bühne-nummer belooft 
kleur en afwisseling, alles kortom wat we van een literair-cultureel tijdschrift mogen verwachten.

Volg Bühne op facebook: facebook.com/literatuurencultuurvanaspekt

En op de site: letterenvoorbuhne.blogspot.nl

literair tijdschrijft

isbn 9789463380614

nur 300 

15.5 x 23.5 cm

ca. 148 pagina’s 

Geïllustreërd 

oktober 2016 

prijs € 9,95

Tijdschrift van Aspekt voor literatuur en cultuur
onder redactie van Margreet den Buurman en Perry Pierik
No. 5 - 2016

Bühne 
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Verschenen:Eerder

"Evenals de uitgeverij presenteert Bühne zich als bolwerk van geestelijke vrijheid, 
dus zonder linkse of rechtse voorkeuren of prioriteiten" 

- prof. dr. Wim Couwenberg in Civis Mundi

“Als iemand een literair avontuur wil, dan moet men maar eens zo een nummer van Bühne 
lezen”

- Bart Haers op kwestie van verwondering.blogspot.be

Bühne

aspekt

-    Literatuur /  cultuur   -

no. 1 - 2014 Bühne

aspekt

-    Literatuur /  cultuur   -

no. 2 - 2015

No. 1 - 2014

No. 3 - 2015

No. 2 - 2015

No. 4 - 2016

isbn: 9789461535900
prijs: € 9,95

isbn: 9789461538482
prijs: € 9,95

isbn: 9789461536822
prijs: € 9,95

isbn: 9789461538895
prijs: € 9,95



porro quisquam
Etiam tempus risus id odio

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras sit amet augue egestas neque imper-
diet placerat eget nec ligula. Etiam lobortis tempus leo, vitae imperdiet massa dictum ut. Nunc 
venenatis augue eu eros ultricies lobortis. Etiam elementum dolor sed magna luctus sed faucibus 
ante commodo. Sed accumsan, tortor eu fringilla porta, risus arcu aliquet turpis, id viverra magna 
quam a odio. Etiam vitae ligula in tortor consequat euismod. Pellentesque habitant morbi tristique 
senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin accumsan ipsum sed nisi lobortis 
consectetur. Etiam arcu turpis, viverra iaculis rhoncus sit amet, egestas in lectus. Etiam faucibus 
lobortis varius. Etiam vitae massa non risus fermentum aliquam. Ut sit amet ipsum mauris, at con-
dimentum nisl.

Nullam a dolor mauris. Sed volutpat lectus nec libero mollis porta. Nam vitae tristique eros. 
Morbi ut felis in nunc viverra cursus ut at purus. Vestibulum condimentum massa et nisi imperdiet 
consequat. Etiam eu eros eros. Etiam aliquet risus tellus. Aliquam fringilla est urna, at iaculis elit. 
Duis ac lacus quis dolor ultrices lacinia. Vivamus placerat, ligula in vulputate varius, justo neque 
pellentesque dui, sed laoreet nibh arcu laoreet velit. Vestibulum ac scelerisque urna. Etiam velit 
nibh, hendrerit id suscipit posuere, venenatis.

isbn 97894615xxxx

nur xxx 

xx.x x xx.x cm

ca. xxx pagina’s 

Paperback 

xx 2016 

prijs € xx,95

geschiedenis
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Jelle Bijl
Op het scherp van de ideologische snede
Rusland en Europa in het licht van 
Groens Krimoorlogcommentaar

‘For the West, the demonization of Vladimir Putin is not a policy; it is an alibi for the absence 
of one.’ Met deze spitsvondige woorden stelde Henry Kissinger op 5 maart 2014 de Oekraï-
nepolitiek van het Westen onder kritiek. Het citaat maakt duidelijk dat geopolitiek voor Kissin-
ger prioriteit had boven ideologie. De verhouding tussen werkelijkheid en idee staat ook in dit 
essay centraal. De meeste aandacht zal worden besteed aan het Krimoorlogcommentaar van 
de antirevolutionaire staatsman en historicus Guillaume Groen van Prinsterer (1801-1876). Als 
beginselpoliticus pur sang was Groen vooral geïnteresseerd in de ideeën achter het politieke 
handelen. De ideologische motieven komen ook aan bod bij de actualisering van Groens Krim-
oorlogcommentaar. Het essay als geheel wil ideële wortels blootleggen, zowel in het negentien-
de-eeuwse als in het huidige Rusland-Europadebat.

De auteur is historicus en filosoof.

isbn 9789461539601

nur 697 

12.5 x 20 cm

66 pagina’s 

Paperback 

verschenen 

prijs € 9,95

mens en maatschappij

72



Willem Schinkel is een geëngageerd socioloog en filosoof en een veelzijdig en boeiend auteur 
over thema’s als het integratiebeleid, democratie in neoliberale tijden en de rol van de socio-
logie. Als wetenschapper zet hij zich in voor de allesbehalve holle leuze: ‘Wij moeten beseffen: 
het kan anders’.

Momenteel gaan zijn engagement en interesse uit naar de drone-oorlog, die (met name) ge-
voerd wordt door de VS en het hedendaagse imperialisme kenmerkt. In deze Paul Verbraeken-
lezing kiest Schinkel voor een meer geopolitieke en mondiale focus op het thema en brengt hij 
nieuwe, interessante en uitdagende ideeën aan.

Willem Schinkel (1976) is als socioloog en filosoof verbonden aan de Erasmus Universiteit Rot-
terdam. Hij publiceert regelmatig in NRC Handelsblad  en De Groene Amsterdammer  en is gast-
correspondent bij De Correspondent,  waar hij een politiek lexicon schrijft en cureert. Zijn huidige 
onderzoek, gefinancierd door de EU, heeft betrekking op drie grote thema’s: de migratiecrisis, 
economische crisis en ecologische crisis.

Paul Verbraekenlezing 2016
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50 pagina’s 

Paperback 

verschenen

prijs € 12,50

De leegte van westerse waarden
Over mensenrechten en drone-oorlogvoering

Willem Schinkel
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isbn 9789463380720 | nur 697 
15 x 23 cm | ca. 246 pagina’s 
Paperback | oktober 2016 
prijs € 19,95

Nederland is hoofdzakelijk geen democratie, maar een particratie: niet 
burgers, maar de partijen hebben het laatste woord in de besluitvor-
ming. Onze partijen, midden 19e eeuw nog taboe verklaard, hebben 
zich opgewerkt tot allesbepalende spelers in de machtspolitieke reali-
teit van vandaag. De particratie van binnenuit omvormen tot een demo-
cratie, zoals D66 ooit poogde te doen, is echter vrijwel onmogelijk: alsof 
men een rijdende auto probeert te repareren.

De particratie is tot dusver onderbelicht in het debat over de huidige 
‘crisis van de democratie’. Dit boek probeert daar de nodige verande-
ring in te brengen, en staaft een verrassende kijk op democratie met 
diverse historische en politicologische inzichten. Arnout Maat (1992) 
studeerde geschiedenis, politicologie en politieke communicatie aan de 
Universiteit van Amsterdam

De particratie
Over de verstrekkende macht van onze politieke partijen

Arnout Maat

isbn 9789057184550 | nur 600 
14.8 x 19.7 cm | ca. 264 pagina’s 

Paperback | verschenen
prijs € 21,95

Vrijheid van religie en neutraliteit van de overheid lijken een verworven 
recht. Onder vrijzinnig, atheïstisch of humanistisch geïnspireerde auteurs 
tekent zich echter een duidelijke breuklijn af in de discussie over hoe de 
publieke ruimte ingevuld kan worden. Aan de ene kant vinden we fer-
vente voorvechters van het ‘vrij zijn van religie’ (freedom from) en van 
een strikte neutraliteit, aan de andere kant wordt vrijheid van religie 
(freedom of) benadrukt en een inclusieve of pluralistische neutraliteit 
verdedigd. Een debat als dat over het hoofddoekenverbod heeft deze 
breuklijn duidelijk naar voren laten komen.

Dit boek belicht deze thematiek vanuit filosofisch, ethisch, sociologisch en 
juridisch perspectief.

Gily Coene / Marc van den Bossche (red.)
Vrij(heid) van religie
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isbn 9789461539878 | nur 680 
13 x 21 cm | 118 pagina’s 

Paperback | verschenen 
prijs € 14,95

Een jeugd in Venetië met Casanova als jeugdvriend, zijn laatste ja-
ren op Broadway, waar hij een school runt in zijn eigen huis. Het rijk 
gevulde lange leven van Lorenzo Da Ponte, bijna negentig jaren, is 
vooral met muziek gevuld. Librettist van Mozart, samenwerkend met 
beroemdheden als de sopraan Maria Malibran, maar ook betrokken 
bij liedjes die de patriottische Brabantse en Amerikaanse revolutionai-
ren zongen, waarvan sommige nu nog op Amerikaanse scholen aan-
geleerd worden. Hij is o.a. bevriend met Gulian Verplanck, de New 
Yorkse theoloog die zich tot politicus omschoolde. Hij droeg bij tot het 
ontstaan van het moderne Italiaans en propageerde die taal en de 
Italiaanse opera in New York. Een biografie van Da Ponte is meteen 
een geschiedenis van de geboorte van de moderne tijd.

Lorenzo Da Ponte
1749-1838 Dichter en pretpriester van Mozart, 

Salieri en Soler

Jeannick Vangansbeke

isbn 9789057185120 | nur 600 
55 x 106 cm | 240 pagina’s 
Paperback | oktober 2016 
prijs € 28,95

Vrijmetselarij en Vooruitgang
De Gentse progressistenloge La Liberté (1866-1966)

La Liberté ontstond in 1866 als gevolg van ideologische meningsverschil-
len in de Gentse loge Le Septentrion. Tot na de Eerste Wereldoorlog 
profileerde La Liberté zich als een vooruitstrevende en politiek sterk 
geëngageerde werkplaats. Haar geschiedenis was aanvankelijk nauw 
verweven met die van de Gentse liberale partij, maar later ontstonden 
ook banden met de jonge arbeidersbeweging.
 
In dit boek wordt de interne organisatie en de rekrutering van deze 
Franstalige loge belicht in de eerste eeuw van haar bestaan. Daarnaast 
gaan de auteurs na welke rol zij speelde in het politieke en sociale leven 
in Gent en daarbuiten. De aandacht gaat daarbij onder meer uit naar 
het optreden van La Liberté in het kader van de schoolkwestie, haar 
inspanningen voor de laïcisering van de samenleving en haar houding 
inzake de positie van het Nederlands in Vlaanderen.
 
Vrijmetselarij en Vooruitgang verschijnt ter gelegenheid van de 150e 
verjaardag van de werkplaats. Het wordt gerealiseerd met de steun 
van het Liberaal Archief.

René Vermeir / Jeffrey Tyssens
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Anselmus Poneli

Anselmus Poneli
Beeldende architectuur
Een aanklacht en een alternatief

Er is iets grondig mis met hedendaagse architectuur. Ondanks veel mooie gebouwen kan de ar-
chitectuur van na de Tweede Wereldoorlog nauwelijks concureren met historische centra. Onze 
welvaart is fors gestegen, maar de moderne stad bevat onvoldoende beleving temidden van 
veel zakelijke functionaliteit. Er is weinig visie en nog minder spiritualiteit. Bouwstijlen veranderen 
mee met de mode waardoor deze architectuur strijdig is aan duurzaamheid.

Tegenover deze mode-architectuur plaatst Anselmus Poneli beeldende architectuur. De combinatie 
van beeldende kunst en architectuur moet leiden tot meer schoonheid, filosofie en poëzie. Het 
beste van onze cultuur moet de straat op.

Anselmus Poneli is architect en beeldend kunstenaar en zoekt bovenal naar een duurzame sa-
menleving met toekomstperspectief. In zijn boek Het Toekomst Manifest formuleert hij stevige 
maatschappijkritiek en een eigen filosofie. In De Stam werkt hij deze filosofie uit naar fotografie, 
kunst en poëzie. In Beeldende Architectuur bereikt hij als architect zijn einddoel: architectuur en 
stedenbouw met meer emotie en beleving. Dit boek bevat een bijzondere visie en een persoon-
lijke invulling van architectuur en beeldende kunst.

isbn 9789461539861 

nur 600 

23 x 23 cm 

166 pagina’s 

Geïllustreerd 

verschenen

prijs € 16,95
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isbn 9789461533081 | nur 740 
23 x 23 cm | 164 pagina’s 

Paperback | verschenen
prijs € 14,95

Na Het einde van de geschiedenis van Francis Fukuyama en No logo van 
Naomi Klein is er eindelijk weer een belangwekkend boek dat onze 
Westerse levensstijl fundamenteel ter discussie stelt. In Het Toekomst Ma-
nifest haalt Anselmus Poneli fel kritisch uit naar wat van onze wereld 
verworden is. We zitten op de verkeerde weg, veroorzaakt doordat we 
massaal achter de illusie van rijkdom en geluk aanjagen: the American 
Dream. Poneli haalt alles uit de kast om tot een gedegen en genuan-
ceerde toekomstvisie te komen. Hij houdt religies en eigentijdse spiritu-
aliteit objectief tegen het licht en formuleert een zeer originele filosofie 
over leven en geluk. Hij zoekt naar de essentie van ‘de tijd’, probeert 
mysteries van de fysica te ontzenuwen, en zoekt op een prachtige ma-
nier naar meer Zin. Tot besluit formuleert hij een serie verrassende op-
lossingen voor een mooiere toekomst. Dit meeslepend geschreven boek 
is uitdagend, fris, verrassend, realistisch, vol originele visies, en soms 
vertederend. Kortom: een must.

isbn 9789461532091 | nur 600 
15 x 23 cm | 348 pagina’s 
Paperback | verschenen
prijs € 14,95

De stam
Anselmus Poneli

Het toekomst manifest
Over duurzaamheid, zin, rechtvaardigheid & kwaliteit

Anselmus Poneli

In zijn eerste boek Het Toekomst Manifest zoekt Ansel-
mus Poneli op een kritische en creatieve manier naar 
de kern van leven en samenleven. In De Stam tapt hij uit 
een meer poëtisch vaatje. Korte, snel geschreven verha-
len en gedichten laten aan duidelijkheid niets te wensen 
over. Ze zijn kritisch, belichten het leven van een andere 
kant, gaan over eenvoud, over nederlagen en glorie, 
over de dood, de waarheid en de negatieve kanten van 
onze westerse wereld. Ook dit boek is een creatieve 
zoektocht naar de essentie, maar op een meer luchtige, 
voor eenieder begrijpelijke manier. Het is een prikke-
lend pleidooi voor meer menselijkheid en een bescha-
ving die beter is afgestemd op ons huidig tijdsbeeld. 
Poneli illustreerde dit boek zelf met bewerkte foto’s uit 
videoportretten die hij in verschillende landen maakte.
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isbn 9789057184468 | nur 730 
16.5 x 24 cm | 176 pagina’s 
Paperback | verschenen
prijs € 19,95

Dit boek is een hommage aan de filosoof Hubert Dethier (°21 juli 1933), 
die we in de rij kunnen plaatsen van denkers als Jaap Kruithof, Hans 
Achterhuis en Etienne Vermeersch. Deze hommage is geen chronolo-
gische biografie. Het is wel een verhaal waarin het leven van Hubert 
Dethier verweven wordt met de geschiedenis van zijn denken. Een den-
ken dat zich situeert in de tweede helft van de vorige eeuw en het begin 
van de huidige eeuw en zich moeiteloos projecteert naar de toekomst. 
Ontegensprekelijk een woelige en gewelddadige periode, maar ook 
een tijdgewricht van hoop en verwachting van het “nieuwe”.

Julien Libbrecht / Hubert Dethier
Denken in de spiegel
Hubert Dethier: filosofie en zingeving voor de 21ste eeuw

isbn 9789463380706 | nur 780 
13 x 16.5 cm | ca. 356 pagina’s 

Paperback | oktober 2016
prijs € 17,95

Steeds meer mensen zoeken hun arbeidsleven in het zelfstandig bedrijf en 
worden ZZP’er (Zelfstandige Zonder Personeel). Velen zoeken een goed 
idee. Dit boek richt zich op startende ondernemers en brengt ideeën in 
beeld en de kansen in de markt. Omdat elke nieuwe ondernemer graag 
wil weten hoe het met de concurrentie staat, of er fors geïnvesteerd moet 
worden, of er veel personeel nodig is, hoe liggen de winstmogelijkheden. 
Kortom: mijn toekomstverwachtingen als zelfstandige ondernemer.

Starterskansen voor ZZP’ers
Zelf een bedrijf beginnen? In dit boek honderd Ideeën, 

vooruitzichten, succeskansen en winstmogelijkheden

Robert Jan Blom
Starterskansen 

voor ZZP’ers

 Zelf een bedrijf beginnen?
In dit boek honderden ideeën, vooruitzichten,

       succeskansen en winstmogelijkheden

aspekt

Robert Jan Blom 
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Uitwisselen – vanuit het hart… is een belangrijk goed.
 
Monique Steenvoorden, auteur van Het onzichtbare zien! en Whispers from the HEART… die je 
leven opvrolijken! begint in 2015 aan een boek voor haar dochter, die dan 21 jaar wordt. Om 
de verbanden tussen voorouders, ouders en kind zichtbaar te maken. Ze vraagt mensen om zich 
heen om een aantal vragen te beantwoorden:  

‘Welke wijsheden heb jij meegekregen van je moeder/vader? Of had jij mee willen krijgen 
van je moeder/vader? En welke geef je door aan jouw kinderen?

Wat wil jij je kind(eren) graag nog meer meegeven in het leven? Wat geeft jouw kind jou 
mee?’

De resultaten zijn overweldigend. Het blijkt dat weinig mensen stil hebben gestaan bij zulke 
vragen en deze ervaren als heel waardevol om inzicht te krijgen in zichzelf en in hun relatie met 
hun kinderen en hun ouders. 

Monique Steenvoorden – van Millingen is coach, therapeut en oprichtster van Koru Life Coaching. 
De basis van haar werk is de wens dat mensen elkaar ontmoeten van mens tot mens! 

isbn 9789463380713

nur 320 

13.5 x 21.5 cm

ca. 256 pagina’s 

Paperback 

oktober 2016 

prijs € 18,95

Monique Steenvoorden
Kind, wat geef ik je mee...

Aspekt

Monique 

Kind, 
wat geef 
ik je mee…

Steenvoorden
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isbn 9789057184666 | nur 860 
16 x 24 cm | 328 pagina’s 

Paperback | verschenen 
prijs € 27,95

Tania Stadsbader kampte vijftien jaar met evenwichtsstoornissen. Pas 
na een operatie raakte ze van haar aandoening verlost. Dit boek geeft 
een beeld van haar lange zoektocht naar de juiste diagnose en de 
impact en naweeën van jaren ziek zijn. Tania brengt haar verhaal heel 
direct en geeft lotgenoten een stem. Prof. dr. Floris Wuyts maakt het 
boek helemaal af met zijn wetenschappelijke benadering en de meest 
recente bevindingen.

Deze baanbrekende mix van patiënt en prof maakt dit boek uniek in 
zijn soort.

Tania Stadsbader / prof. dr. Floris Wuyts
Dizzy me

Licht op evenwicht

isbn 9789057184994 | nur 708 
17 x 23 cm | 200 pagina’s 
Paperback | verschenen 
prijs € 22,95

En bewaar het geheim
intieme blikken van vrijmetselaars

Dat vrijmetselaars openlijk vertellen wat de vrijmetselarij precies in-
houdt, is hoogst uitzonderlijk. Toch waren enkele Vlaamse en Neder-
landse broeders en zusters bereid om in ‘En bewaar het geheim’ te ge-
tuigen over wat deze traditie voor hen betekent.
 
Het resultaat is een uniek boek dat lezers die niet tot de vrijmetselarij 
behoren, er open en eerlijk over inlicht. Het laat hen recht in het hart 
van enkele vrijmetselaars kijken. Waarom werden zij lid van een loge? 
Waarover praten ze zoal tijdens de bijeenkomsten? Wat betekenen be-
paalde symbolen en waarom maken vrijmetselaars hier gebruik van? En 
wat met de vaak gehoorde negatieve uitspraken over de vrijmetselarij?
 
In ‘En bewaar het geheim’ ontdekt u wat u altijd al wilde weten over dit 
bijzondere fenomeen. Het boek is een aanrader voor wie de geheimen 
van de vrijmetselarij wil ontrafelen… En voor vele anderen.

Rik Pinxten / Jean Swings
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isbn 9789461539960

nur 680 

13 x 21 cm

ca. 262 pagina’s 

Paperback 

verschenen 

prijs € 18,95

Ludo Noens
Terugkeer van de Nazoreeër

Fabuleuze lotsbestemming van een bliksemsjamaan

Wie slechts de vier oorspronkelijke canonieke evangeliën leest, zal vaststellen dat de Jezus die 
men hierin aantreft nauwelijks te rijmen valt met Gods Zoon Jezus Christus, Messias en Verlosser 
uit de talloze hedendaagse christelijke instituten en geloofsgemeenschappen. 

Dit boek kijkt óver de theologisch vertekende en politiek aangewende, kerkelijke Jezus heen 
naar de historische zwerfprediker uit Galilea. Wat blijft is een sociaal-psychologische randfi-
guur, een scherpe aanklager van huichelarij en onrecht met hoogst raadselachtige verklaringen 
en bekwaamheden. 

Maar zijn deze verklaringen en bekwaamheden wel zo uniek als op het eerste zicht lijkt? 

Veel zal duidelijker worden wanneer men Jezus’ grensoverschrijdende woorden en daden be-
kijkt in het licht van de vandaag grondig onderzochte bijna-doodervaring en de levensveran-
derende psychosociale en vaak paranormale gevolgen hiervan. 

Bovendien zal blijken dat bovengenoemde ervaring in Jezus’ geval werd uitgelokt door een in 
menig opzicht ontregelend onweersverschijnsel…
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Wat staat er echt in de Bijbel en hoe zijn die verhalen daar terechtgekomen? In dit boek wordt dat 
uitgezocht voor iedereen die geïnteresseerd is in de wortels van de westerse, christelijke cultuur. Daar-
bij blijkt dat de godsdienst en de geschiedenis van het Joodse volk zich anders ontwikkelden dan men 
meestal denkt.
• De uittocht uit Egypte vond niet plaats.
• De Israëlieten veroverden niet het land Kanaän, want ze ontwikkelden zich binnen Kanaän.
• Het geloof van de Joden was polytheïstisch: ze vereerden de oppergod El en diverse lagere 

goden of Baäls. Jahweh of Jehova was ook een Baäl.
• Jahweh had een echtgenote die Asjera heette.
• Er was geen hemel voor de overledenen en geen hel.
• Er waren ook geen engelen en er was geen duivel.
Toen priesters in Jeruzalem later verkondigden dat de Joden alleen Jahweh mochten vereren, bleef 
een groot deel van het volk meer goden vereren. Veel verhalen in het Oude Testament werden in de 
westerse beschaving verkeerd uitgelegd, verkeerd doorverteld en verkeerd onthouden. Het Kaïnste-
ken bijvoorbeeld was geen straf, Jezabel of Izebel was geen overspelige vrouw en Lucifer was geen 
naam voor de duivel. En Adam at geen appel. 

isbn 9789463380737

nur 448 

15 x 23 cm 

ca. 448 pagina’s 

Paperback 

oktober 2016

prijs € 24,95

Adam at geen appel
De verhalen van het Oude Testament 
historisch onderzocht

Dick Berents
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Eeuwen geleden was er een koning van de Sailendra-dynastie die een architect, Gunadharma, 
in de arm nam om een onwaarschijnlijk bouwwerk te realiseren op Java in Indonesië. Honderden 
kunstenaars en ambachtslieden hebben er misschien wel drie generaties over gedaan om de 
Borobudur te bouwen. De tempel heeft maar kort het licht gezien voordat hij werd bedolven 
onder lava, as en vegetatie. Duizend jaar later wordt de tempel, die eigenlijk een driedimensi-
onale mandala is, opgegraven en langzaam maar zeker gerestaureerd.

De Tibetaanse Lama Healer T.Y.S. Gangchen Rinpoche laat de afgelopen decennia zien dat de 
tempel een wegwijzer is voor het pad naar de verlichting. Meer dan vijftig spirituele reisverha-
len schilderen samen het verhaal van de stupa mandala Borobudur. Deze persoonlijke verhalen 
gaan over de ontdekkingsreis van Lama Gangchen, de betekenis van de tempel, de relatie met 
de omgeving, mystieke ervaringen tijdens retraites.  

isbn 9789461539991 

nur 720 

15 x 23 cm 

ca. 232 pagina’s 

Paperback 

oktober 2016

prijs € 18,95

Borobudur, Boeddha’s Tuin van 
Vrede en Healing

 Een spirituele reis met Lama Gangchen door de bloemenvelden van liefde, 
compassie, harmonie en vreugde

Karin & Irene Zwaan

Een spirituele reis met Lama Gangchen door 
de bloemenvelden van liefde, compassie, harmonie en vreugde

Boeddha’s Tuin van Vrede en Healing
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isbn 9789463380744

nur 720 

13 x 21 cm

ca. 246 pagina’s 

Paperback 

oktober 2016 

prijs € 18,95

Dit boek is, net als in de twee vorige boeken van de auteur, een poging om het wezenlijke van 
mens en wereld te achterhalen. De onderwerpen zijn velerlei, maar worden benaderd vanuit 
een spirituele zienswijze. Het gaat over een ander soort denken en ervaren en over een grote 
ommekeer, die ons te wachten zou staan. In dit boek wordt de vraag gesteld naar de bron 
van onze ervaringen buiten de ingewikkeldheden van wetenschap en religie om.  Er zijn veel 
leraren, schrijvers en therapeuten, maar ook wetenschappers die vanuit een ander perspectief 
naar zichzelf en de wereld kijken. Aan de hand van uitspraken van onder andere Ken Wilber, 
Krishnamurti en Eckhart Tolle, wordt ingegaan op zaken als schoonheid en liefde, maar ook op 
de negatieve emoties waarvan we het slachtoffer zijn. Tussendoor geven tante Bertien en haar 
zoon Baba Shree Pino Ji hun nuchtere antwoorden op de vragen van de schrijver.

Aat de Kwant in Refectie: ‘Ik zou graag meer willen citeren uit dit duidelijk en helder geschreven 
boek, waardoor je een duidelijk beeld krijgt van de spiritualiteit in Nederland.’ 

De grote Ommekeer 
Over de opkomst van het andere denken, de nieuwe 
liefde en het onuitsprekelijke geluk

Karel Wellinghoff

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

o v e r  d e  o p K o m s t  va n  h e t  a n d e r e 
d e n K e n , d e  n i e u W e  l i e f d e  e n  h e t 

o n u i t s p r e K e l i j K e  g e l u K

Aspekt

De gr te 
mmekeer



isbn: 9789461532305
prijs: € 14,95
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prijs: € 18,95
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prijs: € 18,95
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isbn  9789057185038 | nur 913 
17 x2 4 cm | ca. 318 pagina’s 
Paperback | verschenen
prijs € 24,95

‘Essentiële elementen van chemie’ bevat alle elementen voor een gron-
dige studie van de fundamentele principes van de hedendaagse che-
mie, met inbegrip van een beknopte inleiding tot de organische chemie.

Het is een geschikte begeleider van elke cursus algemene chemie. De 
behandelde onderwerpen zijn zo fundamenteel dat ze noodzakelij-
kerwijze in elke degelijke cursus voorkomen. Omdat de tekst aan de 
belangrijkste kennisleerdoelen van het secundair onderwijs in de che-
mie beantwoordt, vormt hij een ideale brugcursus naar hoger onderwijs 
waarin de wetenschappen uitgebreid aan bod komen.

Essentiële elementen van chemie bevat heldere formuleringen van de 
chemische principes, heeft een logische samenhang van de geïntrodu-
ceerde begrippen en biedt een overzichtelijke structuur met grafische 
voorstellingen. Het boek is een uniek hulpmiddel voor iedereen die zich 
met zelfstudie wil voorbereiden op specifieke examens zoals de toe-
latingsproef tot de artsenstudie aan een Vlaamse universiteit. Bij de 
samenstelling van dit boek gebruikten de auteurs de ervaringen die ze 
opdeden bij dergelijke examens.

Essentiële elementen van chemie
Een overzicht van de fundamenten van de scheikunde

Yvette Haezendonck / Karel Bruggemans

isbn 9789059115446 | nur 400 
13.5 x 21.5 cm | 270 pagina’s 

Paperback | verschenen
prijs € 18,95

Adoptiemoeder en psychotherapeute Nancy Verrier geeft in dit boek 
een onthullende kijk op adoptie. Zij doet dit vanuit haar persoonlijke 
ervaringen met een groot aantal geadopteerden, adoptieouders en af-
standsouders. Op indringende en overtuigende wijze beschrijft zij de 
voor het kind intense, emotionele pijn die het verlies van de biologische 
moeder met zich meebrengt en de gevolgen voor adoptiekind en ouders 
in verschillende levensfasen. Dit boek is een theoretische en praktische 
gids door het ingewikkelde levensgebied waarin het adoptieouderschap 
zich bevindt en waarmee de geadopteerde wordt geconfronteerd.

Het voorwoord is geschreven door Prof. Dr. René Hoksbergen. Hij was  
hoogleraar adoptie aan de Sociale Faculteit van de Rijksuniversiteit 
Utrecht; hij leidt nu de afdeling adoptie van deze universiteit en heeft 
‘Afgestaan’ bewerkt voor de Nederlandse en Belgische situatie.

Nancy Verrier
Afgestaan

Begrip voor het geadopteerde kind
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‘Na een scheiding van meer dan tweeduizend jaar worden in dit boek 
geest, brein en lichaam terug bij elkaar gebracht in een wetenschap-
pelijk en filosofisch gefundeerde synthese.’

Jean Paul Van Bendegem, hoogleraar Logica en Wetenschapsfiloso-
fie, Vrije Universiteit Brussel

‘Onze geest heeft behoefte aan een actuele visie op onze geest, waar 
men kan op vertrouwen. Die visie ligt er nu met dit boek.’
- Johan Mertens, ereprofessor Biologie, Universiteit Gent

‘In dit boek ontrafelt professor Crevits gestaag en vakkundig de moei-
lijke materie van de hersenen en hun werking op voortreffelijke wijze 
uitgebreid en genuanceerd verder. Hij gaat daarbij ook in op meer 
wijsgerige vraagstukken. De lectuur ervan is, ook al heeft men zijn vorige 
boeken gelezen, een must voor wie meer wil weten van wat er zich al-
lemaal afspeelt onder zijn/haar hersenpan.’
- Walter Verraes, ereprofessor Biologie, Universiteit Gent

isbn 9789057185106 | nur 400 
13.5 x 21 cm | 186 pagina’s 

Paperback | verschenen
prijs € 23,95

Word wie je bent
Brein, lichaam en omgeving in harmonie

Luc Crevits

Ezau, de broer van Jakob, staat bekend als de man die zijn eerstge-
boorterecht verachtte. In Genesis is niettemin een heel hoofdstuk aan 
hem en zijn nakomelingen gewijd. Deze grondige studie laat de rol en 
betekenis zien van Ezau en zijn nakomeling in de heilsgeschiedenis. 

Ezau, hij is Edom, doet verwoede pogingen om de heerschappij over 
deze wereld te behouden en uit te breiden. Deze boodschap is actu-
eel; de Bijbel leert ons dat Edom nog springlevend is. Want Edom is de 
mens in het hier-en-nu. Het is de man die niet wacht op het Koninkrijk 
dat komt, maar de macht nú wil en heeft. 

Eén nazaat springt in het oog: Amalek. Hij is de vermenselijking van 
de Satan. We zullen hem in de tijd terug zien in de persoon van de 
antichrist en we vinden zijn karaktertrekken bijvoorbeeld terug in de 
huidige Islamitische Staat. Want in iedere generatie is Amalek. 

Ezau
Hij is EDOM

Anco van Moolenbroek aspekt

De verborgen strijd om het Koninkrijk

Ezau, hij is Edom
De verborgen strijd om het Koninkrijk

Anco van Moolenbroek
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Internet verandert de wereld in rap tempo en steeds meer mensen ver-
liezen het overzicht hierop. We kunnen ons niet goed meer concentreren 
en checken onze mobiele telefoon dagelijks vele malen. De relatie tus-
sen overheid en burger is veranderd. Platenmaatschappijen, reisbureaus 
en schoenenketens zijn failliet gegaan. Historische winkelpanden slui-
ten de deuren omdat ondernemers de concurrentie met webshops niet 
aankunnen. Criminelen verkopen onze gestolen identiteiten op duistere 
online marktplaatsen. 

Dit boek geeft inzicht in wat het web is en biedt historische achtergron-
den die de maatschappelijke veranderingen verklaren die het gevolg 
zijn van het web. Het boek vertelt het complete verhaal van internet: van 
wie de eerste webpagina heeft gemaakt tot hoe we onze samenleving 
herorganiseren. Het toont aan hoe onze eigen hersenen veranderen en 
laat zien wat we in de nabije toekomst van internet kunnen verwachten. 

De Amsterdamse sloper Jan Tuinsma (1926 – 2011) is ver gekomen in het 
streven een goed mens te zijn. Zijn levensverhaal is dat van sympathie – 
voor zijn werkers, opdrachtgevers, familie, gezin. Toch kiest hij in alles juist 
het avontuur. Want dat is de sloop in het midden van de 20e eeuw: de uit-
daging van bazen en knechten, van zwartwerkers en analfabeten en van 
collega’s die elkaar naar het leven staan.  Het begint in het vooroorlogse 
Amsterdam, in de armoede van een groot gezin, vervolgt met ingrijpende 
oorlogsjaren doorgebracht als boerenknecht in Duitsland, het gevecht om 
in de zuinige ‘wederopbouw’ overeind te blijven en uiteindelijk de glorie 
van gerespekteerd vakmanschap en aanzien bij Monumentenzorg. Een 
verhaal vol sprankelende anekdotes over dat geliefde leven van aanpak-
ken, over het menszijn - vol manifestaties van levenslust.

Deze persoonlijke geschiedenis is vervlochten geraakt met de vertel-
ling van Tuinsma’s laatste liefde, want pas deze leidt voorzichtig tot de 
openbaring van wat altijd geheim gebleven was. Zo is het een biografie 
met de struktuur van een detective, waarin stap voor stap de waarheid 
completer wordt – en daarmee de compassie met deze inspirerende 
persoonlijkheid.  

Een kostelijk boek.

JiJ vuurbrenger

aspekt

Helen Gerretsen

Leven en liefde van de Amsterdamse sloper Jan Tuinsma

Jij Vuurbrenger
Leven en liefde van de Amsterdamse sloper Jan Tuinsma

Helen Gerretsen

Internet verandert alles
Historie, heden, toekomst

Regien Wiggers
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Studeren aan de universiteit of hogeschool brengt voor iedereen een 
zekere mate van spanning met zich mee. Sommige studenten ontwikke-
len echter faalangst die een ernstige belemmering vormt bij hun leren en 
leven. Voor hen werd dit werkboek opgesteld: niet als een wondermid-
del, wel als een eerste stap om zelf een lastig probleem aan te pakken.
 
In het eerste deel vind je een beschrijving van angst en faalangst en kun 
je je eigen probleem in kaart brengen. Vanuit dit inzicht in je faalangst 
kun je aan de slag om die te overwinnen. Het tweede deel biedt een 
aantal bruikbare strategieën en oefeningen die je leren om te gaan met 
angstige gedachten, je zelfvertrouwen helpen te versterken, enzovoort.
 
‘Focus op faalangst’ werd ontwikkeld voor groepstraining en individuele 
begeleiding van studenten in het hoger onderwijs, of om er zelfstan-
dig mee te werken. Ook voor leerkrachten secundair onderwijs, CLB-
medewerkers en docenten kan dit werk een nuttig instrument zijn. Het is 
samengesteld door studentenbegeleiders van de Dienst voor Studiead-
vies en Studentenbegeleiding van de Universiteit Antwerpen. Het is een 
werkboek uit de praktijk, voor de praktijk.

Isabelle Vloeberghs
Focus op faalangst
Faalangst begrijpen en aanpakken

Hans Feddema
Een keizer zonder kleren

Ken jeZelf, God als Kracht en het Dogma Voorbij

De kerk is allang niet meer de enige speler op de ‘reli-markt’. De 
gezaghebbende Amerikaanse hoogleraar theologie te Georgetown, 
Jose Casanova, adviseert de kerken in Nederland dan ook om ‘vrede 
te sluiten met de religieuze diversiteit, de nieuwe spiritualiteit’. De ont-
wikkelingen lijken onomkeerbaar en nieuwe antwoorden dienen zich 
aan.

Hans Feddema, essayist/publicist, historicus, antropoloog en o.m. jarenlang 
Universitair Docent (VU) onderzoekt de diepere grond van de ‘leegloop’ 
en identiteitscrisis van de kerk. Hij wijst op de noodzaak van een radicale 
inhoudelijke vernieuwing van de christelijke godsdienst. Dit ook in het licht 
van de nieuwe spiritualiteit en de cultuuromslag naar een ander bewustzijn, 
die hij signaleert. Een boek over het eeuwige, de tijdsgeest en een ant-
woord op de waan van de dag.
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Hans Feddema
Een keizer zonder kleren

aspekt

Ken jeZelf, 
God als Kracht

en het Dogma Voorbij
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Kees Haak, journalist en auteur, schreef dit dagboek met de dood op de hielen, tussen vrees en 
vonnis. Het werd een realistisch, soms hilarisch verslag van zijn ziekteproces. Maar het is meer. 
Hij blikt ook terug op een halve eeuw journalistiek denken en doen, gehuld in een turbulent leven 
zonder spijt. Bang voor de dood ? ‘Niet echt, wel voor het gedoe eromheen.’

Palliatieve zorg of de gladiolen
Dagboek van een kankerpatiënt

Kees Haak
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Ziek zijn is slopend, ziek zijn daagt uit, ziek zijn verbindt en ziek zijn geeft genieten. En tussen 
alle goede zorgen en behandelingen door moet je maar even kijken wat je doet. Dat geldt ook 
voor alle vragen, angsten en zorgen die je hebt; kijk maar even. Waarschijnlijk zijn mensen met 
de diagnose kanker minder lang in leven dan waar de mens gemiddeld op kan rekenen. Dat be-
tekent kort en krachtig leven, met alle energie datgene in de wereld zetten zolang het nog kan.  

Dit boek gaat niet over strijdlust maar levenslust. Een boek waarbij ik de dood durf aan te 
kijken. 

We mogen nadenken over ons einde zodat we ermee vertrouwd raken, want dan kan het 
leven dynamisch, zinvol en ontroerend zijn en komen we verder in onze persoonlijke zoektocht, 
met kennis over het leven en plezier om wie we zijn. Ook leven met kanker went. Het is een on-
derdeel van mijn leven.  Het heeft mij veel gebracht, mijn leven verrijkt, misschien verkort het mijn 
leven, het is zoals het is. Maar zolang ik adem is er leven en als er leven is, is er hoop.

Nu de kanker zijn intrek heeft genomen in mijn bovenkamer, de schatkamer van mijn zijn voel 
ik dat het menens is. Levenslust met levenshaast, dikgedrukt, nu het nog kan.
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Kijk maar even wat je doet
Kanker & Levenlust

Evelien Eijssen

Evelien Eijssen

aspekt

Kanker & Levenslust

Kijk maar even 
wat je doet



De Bataafsche Republiek was een heel bijzondere periode in de Nederlandse geschiedenis. 
Nederland was in de Franse greep en soldaten waren hier gestationeerd. Het vrijheidslievende 
Nederland was een vazalstaat geworden, een die rol schuurde. Dr. H.T. Colenbrander schetst in 
dit standaardwerk, dat nu weer beschikbaar komt, de uitzonderlijke periode  waarover eigenlijk 
te weinig geschreven wordt.
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De Bataafsche Republiek
Dr. H. T. Colenbrander

geschiedenis - bronboek
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De banieren wapperden toen de watergeuzen zich een weg naar Den 
Briel vochten. De rode, witte en blauwe banieren spiegelden het vroege 
Nederland. De vlag is bij uitstek altijd het symbool geweest der natie. In 
dit oude standaardwerk, dat jaren niet meer beschikbaar was, wordt het 
verhaal van de ‘Princevlag’ en andere banieren uit de doeken gedaan.  
De auteur heeft zich gericht op de roemrijke periode 1568-1585.
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Willem de Zwijger blijft ons allen fascineren. Er is geen historisch  per-
soon aan wie onze geschiedenis zo verbonden is. In deze mooie lezing  
die oorspronkelijk in april 1933 werd uitgesproken, staat Dr. I.H. Gosses 
stil bij de bijzondere positie van Willem van Oranje. Niet voor niets werd 
juist in dat jaar de nadruk gelegd op de vrijheidswil van het Oranjehuis. 
De Prins als ‘geloofdheld en voorvechter van de vrije gedachte’. Op dat 
moment maakte in Duitsland een nieuwe dictator zich op om Europa te 
onderwerpen. Nederland eerde de onbaatzuchtige Prins.

Dr. I. H. Gosses
Prins Willem van Oranje

Herdenkingsrede

J.P.W.A. Smit
De Legervlaggen
Uit den aanvang van den 80-jarigen oorlog
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Toen ik De Nederlanders, de Duitsers en de Joden schreef, besefte ik niet 
dat dit artikel zo controversieel zou worden. Met betrekking tot het oor-
logsverleden van Nederland hadden de Nederlanders in de loop van de 
jaren een nationaal beeld van heldhaftig verzet tegen de Duitse bezetter 
geconstrueerd. Dit beeld werd gecomplementeerd door een duidelijke 
nadruk op de Nederlandse steun voor de vervolgde Joodse burgers.

In mijn artikel stelde ik echter dat niets minder waar was. Op bijna alle 
niveaus, voor en zelfs gedurende de oorlog, collaboreerde een aanzien-
lijk deel van de Nederlanders met nazi-Duitsland. De Nederlandse Joden 
kregen slechts weinig steun.

Een goede filosoof moet volgens Nietzsche het slechte geweten van zijn 
tijd zijn. Mijn stelling is dat dit ook geldt voor historici en journalisten. Ik 
hoop dat mijn kritiek opgevat zal worden als een uitnodiging aan on-
derzoekers om deze zwarte bladzijde uit de Nederlandse geschiedenis 
nader te bekijken.

The Dutch, the Germans and the Jews
Jan Herman Brinks

Het voor ons liggende boek levert een belangrijke bijdrage aan de 
analyse van het politieke landschap in Duitsland in de jaren sinds het 
einde van de Koude Oorlog. Er worden gevaren voor de democratie 
gesignaleerd die in eerste instantie van rechts, maar ook van links ko-
men. Het is een bijdrage aan de wetenschap dat deze belangrijke arti-
kelen, die in uiteenlopende bladen zijn verschenen, nu voor een breder 
publiek toegankelijk zijn.

Georg G. Iggers
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The Miraculous Resurrection of
Immanuel Kant and other articles

With a foreword by Georg G. Iggers

Jan Herman Brinks
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In het afgelopen decennium zijn de politieke en de economische elites 
van Nederland steeds vaker tegenover elkaar komen te staan. Poli-
tici, wetenschappers en media ondersteunen meestal de multiculturele 
samenleving en bepleiten een cultureel relativisme. Zij beschouwen de 
islam als een religie te midden van andere en ondersteunen de uitbrei-
ding en verdieping van de Europese Unie.

Diametraal hiertegenover staat een belangrijk deel van de bevolking 
dat zich tegen een gevreesde Europese superstaat keert waarin de is-
lam een prominente rol speelt. Deze Nederlanders wantrouwen hun po-
litici en de media, ze wijzen de islam af en vrezen het verlies van hun 
nationale identiteit. Vaak stemmen ze op de Partij voor de Vrijheid, die 
door de rechtse populist Geert Wilders wordt geleid. Voor deze kiezers 
staat niet alleen de natiestaat, maar ook hun wereldbeeld ter discussie.

Het is oktober 2014 en een verwoestende epidemie van de virusziekte 
Ebola woekert in Sierra Leone, Liberia en Guinee. De hulporganisatie 
Artsen zonder Grenzen (AzG) is één van de voornaamste spelers in de 
strijd tegen de ziekte. Artsen zonder Grenzen heeft meer en meer ver-
pleegkundigen en dokters nodig om te werken in hun Ebola klinieken. De 
auteurs gaven gehoor aan de oproep van Artsen zonder Grenzen, en 
lieten hun normale werk voor twee maanden achter om te gaan werken 
in een Ebola kliniek in de afgelegen provincie Kailahun in Sierra Leone.

Andy Dennis is een Engelse verpleegkundige, en werkt in Harrogate 
District Hospital. Hij heeft drie keer eerder voor Artsen zonder Grenzen 
gewerkt in Afrika. “Maar dit was echt de meest extreme situatie die ik 
ooit meegemaakt heb.” Anna Simon, een Nederlandse internist uit het 
Radboud universitair medisch centrum in Nijmegen, was daarentegen 
zelfs nog nooit in Afrika geweest. 
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Ebola
Behind the Mask

Andy Dennis / Anna Simon
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The Netherlands and Islam
Towards a new Identity?

Jan Herman Brinks
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Het tweedelige naslagwerk ‘David Bowie Live 1958 – 1986’ en ‘David 
Bowie Live 1987 - 2007’ neemt je mee naar al die concerten. Bowie-
expert Wim Hendrikse schreef gedetailleerde omschrijvingen, compleet 
met set lists, officiële releases, bootlegs en duizenden andere ongeauto-
riseerde opnamen.

Dit zijn onmisbare naslagwerken voor verzamelaars. Ze zijn tevens een 
‘must’ voor iedereen die geïnteresseerd is in David Bowie, de trendsetter 
en vernieuwer met het androgyne uiterlijk.

David Bowie’s eerste “concert” vond plaats tijdens het 18th Bromley 
Wolf Club Boy Scouts Zomerkamp in augustus 1958. Daarna volgden 
bijna 1.900 optredens, waarbij deze veelzijdige artiest alle belangrijke 
concertpodia in de wereld aandeed. 

David Bowie
Live 1987 - 2007

Wim Hendrikse

David Bowie
Live 1958 - 1986

Wim Hendrikse
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De mensheid leeft nog in het Transitium. Dit wordt gekenmerkt door 
onder meer zaken als oorlogen, geweldpleging en inhumaniteit. Geen 
wonder. Het hele aardoppervlak is tegenwoordig verdeeld over staten, 
gemeenschappen die eigen belangen nastreven. Het is dit statenstelsel 
dat een beletsel vormt voor een snelle en effectieve aanpak van de 
grote problemen, als blijvende vrede, veiligheid en bewoonbaarheid 
van de aarde. Dit zijn immers mondiale problemen. Het statenstelsel ver-
deelt de mensheid in vijandige eenheden en vormt de politieke barrière 
voor een oplossing ervan.

Er is maar één oplossing voor deze situatie en dat is een einde maken 
aan de soevereiniteit van  de 193 staten. Ontneem hun het recht op 
een eigen politiek beleid, op het dwarszitten en bedreigen van andere 
landen, op het bezit van eigen strijdkrachten, op het plegen van inhu-
mane daden. En wie moet ons dan besturen?  Een wereldregering! Een 
regering die uitsluitend oog heeft voor de wereldproblemen. Want de 
oplossing daarvan gaat voor op plaatselijke problemen. Zonder een 
mondiale autoriteit staat de mensheid met lege handen.

Dago Steenis (1925) heeft een opvallend positief boek geschreven, 
dat eigenlijk meer is dan een boek, het is een doorgeefbare gedachte.

A World 
Without StAteS

Aspekt

Dago Steenis
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Kijken is niet hetzelfde als zien. Met kijken kun je mensen en dingen on-
derscheiden. Je kijkt vanaf een afstand om ze dichterbij te halen, om er
meer van te weten. Daarbij gebruiken we onze taal. We zijn beelden-
makers. Met beelden maken we onze werkelijkheid.
 
Zien of schouwen is iets anders. Wanneer je ziet is er geen afstand tus-
sen ziener en het geziene. Het gebeurt direct, zonder hulpmiddelen, 
onmiddelijk. Momenten van zien leiden tot een woordloze wijsheid die 
creatief is en een vitaliserende werking heeft.

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

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

The World without States
Dago Steenis

The Important Difference between 
Looking and Seeing
Limial experiences, a forgotten heritage, 
and discovering the world

Piet Winkelaar
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In het westen is relatief weinig bekend over het Hongaarse leger. Maar 
als onderdeel van het keizerlijke en koninklijke leger van de Hhabsbur-
gers was de Honved reeds een fenomeen. Een van de vleugeladjudanten 
van de keizer was ook altijd een Hongaar. Met veel gevoel voor traditie 
maakten de strijdkrachten onderdeel uit van het volk. Na de Eerste We-
reldoorlog werd het Hongaarse leger meegezogen in de Tweede We-
reldoorlog. Bij Stalingrad betaalden de Honved net als het Duitse leger 
een groot bloedoffer. Tot het najaar van 1944 streed het leger mee aan 
Duitse zijde. Militair-kenner Kursietis brengt de belangrijkste eenheden 
en commandanten tot leven.

Andris J. Kursietis

THE ROYAL HUNGARIAN
ARMED FORCES

1919 - 1945

aspekt

Eeuwen geleden was er een koning van de Sailendra-dynastie die een 
architect, Gunadharma, in de arm nam om een onwaarschijnlijk bouw-
werk te realiseren op Java in Indonesië. Honderden kunstenaars en am-
bachtslieden hebben er misschien wel drie generaties over gedaan om 
de Borobudur te bouwen. De tempel heeft maar kort het licht gezien 
voordat hij werd bedolven onder lava, as en vegetatie. Duizend jaar 
later wordt de tempel, die eigenlijk een driedimensionale mandala is, 
opgegraven en langzaam maar zeker gerestaureerd.

De Tibetaanse Lama Healer T.Y.S. Gangchen Rinpoche laat de afgelo-
pen decennia zien dat de tempel een wegwijzer is voor het pad naar 
de verlichting . Meer dan vijftig spirituele reisverhalen schilderen samen 
het verhaal van de stupa mandala Borobudur. Deze persoonlijke ver-
halen gaan over de ontdekkingsreis van Lama Gangchen, de betekenis 
van de tempel, de relatie met de omgeving, mystieke ervaringen tijdens 
retraites. 

The Royal Hungarian Armed 
Forces 1919-1945

Andris J. Kursietis 

Borobudur
Buddha’s Garden of Peace and Healing

Karin Zwaan / Irene Zwaan
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prijs € 22,95

Coudenhoven-Kalergi was een van de eerste Europeanen. Vanuit de pa-
neuropese beweging zag hij met zorg de opkomst van het nationalisme 
in het interbellum en de gevolgen daarvan in de Tweede Wereldoorlog. 
De joden betaalden, als menig ander, een vreselijke prijs voor dit con-
flict. Coudenhove-Kalergi waarschuwde al vroeg voor de gevaren van 
anti-semitisme. In deze band worden de belangrijkste visies op het an-
tisemitisme vraagstuk voor het voetlicht gebracht. Dit boek is nog altijd 
een indrukwekkend naslagwerk.

Lang voordat bepaalde goederen als geld dienden en er munten gin-
gen circuleren, droegen mensen al geld mee in hun hoofd. Geld is name-
lijk geen ding, maar een idee, een schuldidee. Wat wij gewoonlijk voor 
geld aanzien, zijn alleen maar de symbolen van dat geldidee. 

In dit boek maakt een lezer samen met de schrijver een rondgang langs 
verschillende waarde-ideeën, die mensen vanaf het begin der tijden in 
hun hoofd hebben. Zo ontstaat een kleurrijke schets van de historische 
ontwikkeling van geld- en waarde-ideeën vanaf de vroegste oudheid 
tot in de huidige tijd.

Judenhass 
Antisemitismus

Coudenhove-Kalergi

Money is A Mind Thing
On Symbols of Value

Reinold Widemann
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isbn 9789463380355 | nur 130 
13 x 21 cm | ca. 138 pagina’s 
Paperback | verschenen 
prijs € 14,95

De mensheid leeft nog in het Transitium. Dit wordt gekenmerkt door on-
der meer zaken als oorlogen, geweldpleging en inhumaniteit. Geen won-
der. Het hele aardoppervlak is tegenwoordig verdeeld over staten, ge-
meenschappen die eigen belangen nastreven. Het is dit statenstelsel dat 
een beletsel vormt voor een snelle en effectieve aanpak van de grote 
problemen, als blijvende vrede, veiligheid en bewoonbaarheid van de 
aarde. Dit zijn immers mondiale problemen. Het statenstelsel verdeelt de 
mensheid in vijandige eenheden en vormt de politieke barrière voor een 
oplossing ervan.

Er is maar één oplossing voor deze situatie en dat is een einde maken 
aan de soevereiniteit van  de 193 staten. Ontneem hun het recht op een 
eigen politiek beleid, op het dwarszitten en bedreigen van andere lan-
den, op het bezit van eigen strijdkrachten, op het plegen van inhumane 
daden. En wie moet ons dan besturen?  Een wereldregering! Een regering 
die uitsluitend oog heeft voor de wereldproblemen. Want de oplossing 
daarvan gaat voor op plaatselijke problemen. Zonder een mondiale au-
toriteit staat de mensheid met lege handen.

Dago Steenis (1925) heeft een opvallend positief boek geschreven, 
dat eigenlijk meer is dan een boek, het is een doorgeefbare gedachte.

isbn 9789461539748 | nur 680 
12.5 x 20 cm | 146 pagina’s 

Paperback | verschenen 
prijs € 12,95

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

Eine Welt Ohne Staaten
Dago Steenis

Syrien, erbarme dich
Perry Pierik
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Stalingrad is tot de dag van vandaag een belangrijke symbolische stad. In de winter van 1942 
– 1943 ging hier het Duitse 6de leger van generaal Paulus ten onder in de strijd tegen Stalin 
Rode Leger. In dit boek schetst de auteur vanuit het zicht van de 9de compagnie van de derde 
afdeling van de 24ste Pantserdivisie opkomst en ondergang van dit leger. De auteur was er bij, 
tot de capitulatie op 2 februari 1943. Na de vreselijke strijd  begon een lange onzekere tijd in 
gevangenschap. Slechts weinigen keerden terug.

isbn 9789461539755 

nur 680 

13 x 21 cm 

110 pagina’s 

Paperback 

verschenen

prijs € 16,95

“Das war Stalingrad!”
Ein Überlebender erinnert sich

Ernst Panse
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isbn 9789463380331

nur 680 

13 x 21 cm

ca. 232 pagina’s 

Paperback 

oktober 2016 

prijs € 18,95

Als Kaspar Hauser niet werkelijk had bestaan, had niemand hem kunnen bedenken. Op zestien-
jarige leeftijd kwam hij in 1928 ineens uit de lucht vallen: hij stond in Neurenberg op een trottoir, 
slechts in staat tot spreken en lopen op het niveau van een kleuter. Hij bleek altijd gevangen 
gezeten te hebben, maar waarom? Haat en wraak vielen al snel als motieven af. Een buitenech-
telijk kind leek hij ook niet te zijn. Was hij wellicht uit hebzucht of eigenbelang doodverklaard 
en weggemoffeld?

Wanneer Kaspar niet als achterlijke jongen in de anonieme menigte verdwijnt, maar door 
zeldzame gaven de aandacht trekt, raken steeds meer mensen geboeid door de raadsels die 
hij belichaamt. Speculaties omtrent zijn afkomst beginnen te circuleren. Kaspar gaat zich opeens 
dingen uit zijn verleden herinneren en een moordaanslag blijkt dan achter de raadselachtige  
Kaspar schuil te gaan. 

Intussen houdt ook de politiek zich bezig met het ‘Kind van Europa’. Een zonderlinge Engelse 
graaf, tevens geheim agent, maakt zich van Kaspar meester, bederft hem met dure cadeaus en 
bedelft hem later onder laster. ‘Later’ betekent hier: na de tweede moordaanslag.

Kasper Hauser
Rätsel und Mögliche Läsungen

Wim Zaal
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isbn 9789463380812 

nur 700 

12.5 x 20 cm 

ca. 72 pagina’s 

Paperback 

oktober 2016

prijs € 10,95

In het afgelopen decennium zijn de politieke en de economische elites van Nederland steeds va-
ker tegenover elkaar komen te staan. Politici, wetenschappers en media ondersteunen meestal 
de multiculturele samenleving en bepleiten een cultureel relativisme. Zij beschouwen de islam 
als een religie te midden van andere en ondersteunen de uitbreiding en verdieping van de 
Europese Unie.

Diametraal hiertegenover staat een belangrijk deel van de bevolking dat zich tegen een ge-
vreesde Europese superstaat keert waarin de islam een prominente rol speelt. Deze Nederlan-
ders wantrouwen hun politici en de media, ze wijzen de islam af en vrezen het verlies van hun 
nationale identiteit. Vaak stemmen ze op de Partij voor de Vrijheid, die door de rechtse populist 
Geert Wilders wordt geleid. Voor deze kiezers staat niet alleen de natiestaat, maar ook hun 
wereldbeeld ter discussie.

Les Pays-Bas et l’Islam 
Vers une nouvelle identité?

Jan Herman Brinks

Les Pays-Bas et L’Islam 
Jan Herman Brinks

aspekt

Vers une nouvelle identité?
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isbn 9789463380409 | nur 300 
17 x 24 cm | ca. 378 pagina’s 
Paperback | november 2016 
prijs € 29,95

De Engel
van Detroit

Ap van der Meulen
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Na een in meerdere opzichten catastrofaal tv-optreden is de ontslagen 
welzijnswerker Leo Kolberg Nederland ontvlucht en terecht gekomen in 
het apocalyptische Detroit, waar hij in de anonimiteit zijn leven en daden 
wil overdenken. Na een gewelddadig incident bij een 24/7 lunchroom 
raakt het leven van Leo echter in een stroomversnelling, en niet in gewenste 
richting. Hij moet zijn anonimiteit prijsgeven – met alle consequenties van 
dien.

De Engel van Detroit is een roman over verlies en veerkracht, over de 
onwaarschijnlijke ego`s in televisieland en de genadeloze ondergang 
van de miljoenenstad die de wereld niet alleen de auto maar ook zo 
veel troostrijke muziek heeft gegeven.

De Engel van Detroit
Grootletterboek

Ap van der Meulen

Grootletterboeken
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Temidden van de bittere 17e eeuwse zeestrijd tussen Spanje en Duin-
kerker kapers aan de ene kant, en de Hollandse en Zeeuwse marine 
aan de andere, speelt zich deze familietragedie af. Een Zeeuwse visser 
wordt, door gijzeling van zijn jonge zoon, gedwongen tot kaapvaart 
voor Spanje. Als Duinkerker kaper schuimt hij de kusten af tot hij zijn 
zoon vrij kan kopen. Na het veroveren van een geldtransport probeert 
hij met een fikse geldbuit uit zijn gedwongen kapersdienst te ontsnap-
pen. In een mistige nacht echter strandt zijn schip op de kust van het ei-
landje Goeree. Voordat hij daar door de eilanders wordt opgepakt en 
berecht weet hij met een list zijn buit te verbergen. Zijn zoon bereikt via 
omzwervingen zijn geboortestad Veere, waar echter moeder niet meer 
in leven blijkt en alleen nog een zusje woont. Hij neemt daarop dienst 
bij de Zeeuwse vloot en klimt op tot officier, zinnend op een manier om 
zijn vader uit Rotterdamse gevangenschap vrij te krijgen. Dat lukt hem 
tenslotte met steun van Admiraal Tromp. Vader wil zijn verborgen buit 
op Goeree gaan ophalen, waar zijn zoon hem opwacht. Hun ontmoeting 
wordt een confrontatie, die tragisch afloopt. Vele jaren later pas komt 
de buit boven water; geld blijkt toch te kunnen stinken.

isbn 9789461539984 | nur 300 
17 x 24 cm | ca. 410 pagina’s 
Paperback | september 2016 

prijs € 29,95

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

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

isbn 9789461539632 | nur 300 
17 x 24 cm | 832 pagina’s 
Paperback | verschenen 
prijs € 39,95

Het drama van de Kwade Hoek
Grootletterboek

Jacob Starreveld 

Geschenk voor Daniel
Grootletterboek

Suzanne Vrolijk

Jacob Starreveld

het verhaal van Marijn de Vos, een Zeeuwse kaperszoon
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“Ik besloot blind te zijn. Ik wil mezelf niet meer zien, niet door
de ogen van anderen.”

Zo begint een meeslepende roman over een beroemde acteur die door 
een blind meisje wordt meegezogen in een psychologisch experiment. 
Hij ontmoet een jonge vrouw, een van de 300.000 baby’s die in de Fran-
co-tijd werden gestolen en verkocht. Moeders die na uren persen hun 
baby’s ter wereld brachten, hoorden dat hun kindje doodgeboren was. 
Met die leugen moeten talloze Spaanse vrouwen leven. Nog steeds. In 
vrijwel elke stad, elk dorp kom je ze op straat tegen. Een meeslepende 
roman die op historische feiten is gebaseerd en ons allemaal een spie-
gel voorhoudt.

www.benbouterboeken.com

isbn 9789461539700 | nur 300 
17 x 24 cm | 356 pagina’s 
Paperback | verschenen 
prijs € 29,95

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

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

isbn 9789461539670 | nur 300 
17 x 24 cm | 292 pagina’s 

Paperback | verschenen
prijs € 27,95

Feliz en de vergeten kinderen van Andaluz
Grootletterboek

Ben Bouter

Mijn vlucht voor de liefde
Grootletterboek

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

isbn 9789461539908 | nur 300 
17 x 24 cm | 168 pagina’s 

Paperback | verschenen 
prijs € 22,95

‘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, Al-
berto 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 Camões, Vasco da 
Gama en aguardiente.’

isbn 9789461539915 | nur 300 
17 x 24 cm | 192 pagina’s 
Paperback | verschenen 
prijs € 22,95

Jan Pietersz. Coen
Grootletterboek

J. Slauerhoff

De opstand van Guadalajara
Grootletterboek

J. Slauerhoff
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De dementie van een jonge vrouw heeft ingrijpende gevolgen voor 
haarzelf en haar omgeving. Zowel de Alzheimerpatiënt zelf als haar 
naasten zitten in een permanent rouwproces. Het verhaal toont niet al-
leen hoe moeilijk het is voor Mabel zichzelf steeds meer kwijt te raken, 
maar ook de worsteling van de mensen om haar heen om Mabels ziekte 
te accepteren, om op de juiste manier met Mabel om te gaan en de zorg 
voor haar op zich te nemen.

De roman is een hommage aan patiënt, mantelzorgers en professionele 
verzorgers en schetst in korte hoofdstukken de moeilijke, soms bitter-
zoete situaties die ontstaan bij dit sluipende proces.

isbn 9789461539618 | nur 300 
17 x 24 cm | 338 pagina’s 
Paperback | verschenen 
prijs € 34,95

Van Pablo Neruda’s derde gepubliceerde dichtbundel Viente poemas de 
amor y una canción desesperada (1924) werden er alleen al tijdens zijn 
leven, één miljoen exemplaren verkocht; inmiddels heeft de verkoop de 
twee miljoen exemplaren ruimschoots overschreden, met alle vertalingen 
meegerekend staat thans de teller op twaalf miljoen exemplaren. Cees 
Nooteboom, groot schrijver en kenner van de Spaanse taal en literatuur 
schreef in zijn Scheepsjournaal (2010): ‘[...]  deze man [Neruda], speelde 
voortdurend op het machtige orgel van de taal, de halve Spaanse we-
reld heeft zijn gedichten gestolen om liefdesbrieven te schrijven’

isbn 9789461539762 | nur 320 
17 x 24 cm | 290 pagina’s 

Paperback | verschenen
prijs € 32,95

Los van aarden paden
Grootletterboek

Marian Geense

Pablo Neruda
Grootletterboek

Hans Dütting
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isbn 9789463380393 | nur 400 
17 x 24 cm | ca. 298 pagina’s 
Paperback | november 2016 

prijs € 24,95

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

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

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

Eigen omroepen, eigen sprekers, eigen koren en orkesten en ook eigen 
jeugdprogrammering. Zó zat onze wereld toen in elkaar en zó functio-
neerde ons gezinsleven.

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

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 duister, loopt vele wegen en vindt nieuwe vergezichten. Zullen 
Adam en Eva hun bestemming vinden? Zullen ze elkaar vinden?

Johannes de Elfde schrijft spirituele verhalen voor verschillende onder-
wijsuitgeverijen.

hansvandeglind@hotmail.com

isbn 9789461539656 | nur 300 
17 x 24 cm | 146 pagina’s 
Paperback | verschenen
prijs € 19,95

mens en maatschappij

Goeie ouwe radio
Grootletterboek

Bert van Nieuwenhuizen

Adam en Eva spelen
Grootletterboek

Johannes de Elfde

Goeie 
Ouwe 

Radio

Bert van Nieuwenhuizen
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Sprinkhanenplagen, droogte en ebola. In Afrika krijgen homo's van alles de schuld. Het jacht-
seizoen is geopend. Homoseksualiteit heet 'onAfrikaans', 'in strijd met de eigen cultuur', een 

'westerse ziekte'. Wat bezielt krijgsheren die strijden voor een 'zuivere moraal'? Er is een ander 
verhaal. Steeds meer Afrikaanse homo's en lesbo's komen uit de kast. Er is homoactivisme en er 
woedt een fel debat. Prominenten spreken zich uit. Anti-homowetten sneuvelen.

Dit boek schetst een verhelderend beeld van een wereld waarin oud en nieuw, traditie en mo-
derniteit zo hevig langs elkaar heen schuren dat de vonken er vanaf slaan. Zo ontstaat een 
veenbrand die zich inmiddels uitstrekt tot in alle hoeken en gaten van het continent.

Adriaan van Dis over Homoseksualiteit in Afrika:
“Dit boek gaat over veel meer dan rechten voor homoseksuelen. Het gaat vooral over vrijheid en 
laat zien hoe er uit naam van een geïmporteerde christelijke god en mythologische volkscultuur met 
begrippen als identiteit en traditie wordt gesjoemeld. Luirink en Maurick leggen de Angst bloot. 
Niet alleen in Afrika maar bij allen die bang zijn voor de vele veranderingen die de onvermijdeli-
jke mondialisering op ons loslaat. Deze schets van Afrika’s nieuwe bevrijdingsstrijd is dan ook een 
spiegelboek en een must voor alle lezers die de geest lenig willen houden.”
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E-boeken
Binnenkort verkrijgbaar

Bart Luirink & Madeleine Maurick

A disturbing love
Homosexuality in Africa

isbn 9789463380829

nur 740 

 

E-boek 

november 2016 

prijs € 4,95
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E-boeken
reeds verkrijgbaar

isbn: 9789059114203
prijs: € 5,-

isbn: 9789461536105
prijs: € 4,95

isbn: 9789461537287
prijs: € 9,95

isbn: 9789461534958
prijs: € 4,95

isbn: 9789461534972
prijs: € 4,95

isbn: 9789461539557
prijs: € 6,95

isbn: 9789461534941
prijs: € 4,95

isbn: 9789461536099
prijs: € 4,95

isbn: 9789461536112
prijs: € 4,95

isbn: 9789461534996
prijs: € 4,95
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isbn: 9789059110830
prijs: € 26,-

isbn: 9789059117051
prijs: € 26,95

isbn: 9789059117020
prijs: € 25,95

isbn: 9789461537102
prijs: € 19,95

isbn: 9789059111660
prijs: € 12,98

isbn: 9789461530882
prijs: € 26,95

isbn: 9789059110038
prijs: € 16,95

isbn: 9789075323894
prijs: € 24,95

isbn: 9789059113879
prijs: € 24,95
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Aa, Manu van der • Paul-Gustave van Hecke
ISBN 978-90-5718-322-5 • € 26,95
Aalders, Gerard • Bernhard Zakenprins. Illegale 
wapenhandel, louche zakenlieden, dubieuze bankiers
ISBN 978-94-6153-015-8 • € 18,95
Aalders, Gerard • Gevecht met de tijd
ISBN 978-94-6153-382-1 • € 18,95 
Aalders, Gerard • Gifgas, Ziektekiemen & Oorlog. Waarom 
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ISBN 978-94-6153-558-0 • € 19,95 
Aalders, Gerard / Pierik, Perry (red) • Wikileaks. Tussen 
cyberoorlog en informatierevolutie?
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Aalst, Ger van • Bismarck. Grondlegger van het verenigd 
Duitsland
ISBN 978-94-6153-430-9 • € 29,95
Aalten, Wim • Motorrijden zonder God
ISBN 978-90-5911-733-4 • € 19,95
Aarden, Agnella • De Hofdame
ISBN 978-94-6338-060-7 • € 17,95
Admirant, Maarten den • Hofpredikers van Oranje
ISBN 978-90-5911-333-6 • € 17,95
Adriaanse, Piet • Principes, rechten en plichten
ISBN 978-94-6153-055-4 • € 29,95
Aes, Maarten van • Alles onveilig 
ISBN 978-94-6153-306-7 • € 16,95
Afrodite • Erotiek - Literatuur. no. 1 - 2016 
ISBN 978-94-6153-817-8 • € 14,95
Alers, R.J. • In de schaduw van de Karawanken
ISBN 978-94-6153-863-5 • € 17,95
Allan, Lennaart / Meijer, Willem L. / Kraaijpoel, Diedrik 
• Niet alles is kunst
ISBN 978-90-5911-866-9 • € 19,95
Alofs, Gerard • Jean Eyckeleren de Heilig-Land-Stichting
ISBN 978-90-75323-80-8 • € 16,95
Altena, Marion / Sébastien van Haasteren • Zielstocht-Soul 
Survey
ISBN 978-90-5911-638-2 • € 24,95
Amerongen, Martin van • Het matrassengraf. Heine’s sterfbed
ISBN 978-90-5911-049-6 • € 16,95
Andriesse, Peter • Hitlers Tafelgesprekken. 1941-1944 
ISBN 978-94-6153-211-4 • € 19,95
Andriesse, Peter • Spaanse Vlieg 
ISBN 978-94-6338-000-3 • € 16,95
Andriesse, Peter • Verre Vrouwen
ISBN 978-94-6338-019-5 • € 16,95
Andriesse, Peter • Hitlers Tafelgesprekken. 1941-1944 
(groot formaat)
ISBN 978-94-6153-539-9 • € 29,95
Andriessen, J.H.J • Historici en hun hardnekkige mythes 
over de Eerste Wereldoorlog
ISBN 978-94-6153-284-8 • € 18,95
Andriessen, J.H.J / Kip, Gerbrand / Pierik, Perry / Stam, 
Arthur • IJzeren doodskisten. Het onderzeeboot wapen in de 
Eerste Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-377-0 • € 18,95
Andriessen, J.H.J. • Carl Heller. De oorlogsbrieven van een 
Unteroffizier
ISBN 978-90-5911-197-4 • € 25,-
Andriessen, J.H.J. • De mythe van 1918
ISBN 978-90-5911-118-9 • € 22,95 
Andriessen, J.H.J. • Keizer Wilhelm II. Mythe en 
werkelijkheid
ISBN 978-90-5911-498-2 • € 21,95
Andriessen, J.H.J. • De andere waarheid. Een andere visie op 
het ontstaan van de Eerste Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-499-9 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Pierik, Perry • Tussen Maas en Moezel
1914-1915
ISBN 978-94-6153-191-9 • € 22,95

DE GRotE ooRLoG
Andriessen, J.H.J. / Ros, M. / Pierik, P. • De grote oorlog. 
Kroniek 1914-1918 • Deel 1
ISBN 978-90-5911-026-7 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Ros, M. / Pierik, P. • De grote oorlog. 
Kroniek 1914-1918 • Deel 2
ISBN 978-90-5911-187-5 • € 24,95
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
Linden, van der, H. / Pierik, P. • De grote oorlog. Kroniek 
1914-1918 • Deel 31
ISBN 978-94-6153-773-7 • € 24,95
Linden, van der, H. / Pierik, P. • De grote oorlog. Kroniek 
1914-1918 • Deel 32
ISBN 978-94-6153-879-6 • € 24,95
Linden, van der, H. / Pierik, P.  • De grote oorlog. Kroniek 
1914-1918 • Deel 33
ISBN 978-94-6338-001-0 • € 24,95

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 • Aäron, 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

Baars, Antoine • Aäron, de mythe leeft voort
ISBN 978-94-6153-766-9 • € 19,95
Baat, Saskia van • Zomerzoet
ISBN 978-90-5911-010-6 • € 16,95
Bader, J. • Kroniek van ‘n Vervolging. Joden in Noord-
Brabant 1933-1948
ISBN 978-94-6153-779-9 • € 99,95
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 
Balduck, Paul • De ontdekkers van onze voeding. Een 
biochemische geschiedenis van Hippocrates tot functionele 
voeding
ISBN 978-94-6153-933-5 • € 19,95
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
Barenburg, Jos • Ik hield van jou (2de herziene druk)
ISBN 978-94-6153-028-8 € 14,95
Barroso, Nadine • EGO. Geluk kan niet groeien in de 
schaduw van verlangen
ISBN 978-94-6153-892-5 € 17,95
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
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
Bazuin, Jantje E. • Edith Stein. Een leven vol hartstocht
ISBN 978-94-6338-010-2 • € 18,95
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
Beek, Jos van • En God deed niets
ISBN 978-94-6153-917-5 • € 18,95
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, tom S. van • Honderdvijftig Palestijnse fabels
ISBN 978-94-6153-832-1 • € 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 • € 19,95



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
Berents, Dick • Al Qaida bestaat niet. Osama bin Laden en 
de War on Terror
ISBN 978-94-6153-488-0 • € 14,95
Berents, Dick • Adam at geen appel. De verhalen van het 
Oude Testament historisch onderzocht
ISBN 978-94-6338-073-7 • € 24,95
Berg, Maarten • Een studie over de slechtheid van de staat.
Deel I: vrijheid en dwang
ISBN 978-94-6153-774-4 • € 19,95
Berg, Maarten • Een studie over de slechtheid van de staat.
Deel II: kapitalisme en socialisme
ISBN 978-94-6153-775-1 • € 19,95
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
Besten, Leen den • De moslimbroederschap. 
en de utopie van islamisten
ISBN 978-94-6153-767-6 • € 29,95
Biesemaat, ton • Van Atjeh tot Uruzgan
ISBN 978-94-6153-082-0 • € 24,95
Bieland, Marnix • God is je vader niet. Hoe opheffing van 
religies de mens zal bevrijden
ISBN 978-94-6153-922-9 • € 14,95
Biglino, Mauro • Zo heb je de Bijbel nog nooit gelezen. 
Komen onze goden van de sterren?
ISBN 978-94-6153-864-2 • € 19,95
Bijl, Jelle • Europese lessen van Groen. Geschiedenisonderwijs 
voor eurofielen en eurosceptici
ISBN 978-94-6153-522-1 • € 9,95
Bijl, Jelle • Op het scherp van de ideologische snede. Rusland 
en Europa in het licht van Groens Krimoorlogcommentaar
ISBN 978-94-6153-960-1 • € 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
Blom, Robert Jan • Beste beroepengids. Nu of later een baan 
zoeken? Alles over...
ISBN 978-94-6153-847-5 • € 19,95
Blom, Robert Jan • De stand van zaken UFO's. 
Is er leven op andere planeten? Over UFO-incidenten, mysterie, 
de waarheid en reële verwachtingen
ISBN 978-94-6153-818-5 • € 12,95
Blom, Robert Jan • Dolf van den Brink. Het leven van een 
sociaal bewogen en liberale bankier
ISBN 978-94-6153-920-5 • € 19,95
Blom, Robert Jan • Grote misdaden. Opgelost en onopgelost
ISBN 978-94-6338-023-2 • € 17,50
Blom, Robert Jan • Een Vrouw met alle Namen. Gedichten 
over leven en liefde
ISBN 978-94-6153-981-6 • € 9,50
Blom, Robert Jan • Starterskansen voor ZZP’ers. Zelf een 
bedrijf beginnen? In dit boek honderd Ideeën, vooruitzichten, 
succeskansen en winstmogelijkheden
ISBN 978-94-6338-070-6 • € 17,95
Blom, Robert Jan / Rossum, Frieda van • Honden met een 
missie. Honden in hun functies
ISBN 978-94-6153-919-9 • € 16,50
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 / Graauw, Mariska de • Verkoold 
Verleden. Spionagethriller
ISBN 978-94-6338-054-6 • € 18,95
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
Bookelaar, Robert • Moord, doodslag en ander ongerief
ISBN 978-94-6153-862-8 • € 12,50
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
Boshart, M • Bedevaarten in de middeleeuwen
ISBN 978-94-6338-004-1 • € 18,95
Boshart, M • De pest in Europa 1347-1352. Geschiedenis 
van een epidemie
ISBN 978-94-6338-005-8 • € 18,95
Boshart, M • De blauwe dood. Cholera in Nederland
ISBN 97-894-6338-007-2 • € 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
Bouter, Ben • Feliz en de vergeten kinderen van Andaluz 
ISBN 978-94-6153-904-5 • € 18,95
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 978-94-6338-024-9 • € 18,95
Boven, Graddy • Piet Hein. De held van Mantanzas
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. Admiraal vechtgraag
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 • € 22,95
Brands, Eugenie • Een Witte Raaf
ISBN 978-94-6153-908-3 • € 18,95
Brandenburg, Marjan • I am your man
ISBN 978-90-5911-921-5 • € 18,95
Brader, toof, oostveen, Ine • Haagse portretten
ISBN 978-90-5911-736-5 • € 17,95
Bregstein, Philo • Het Sabbatjaar (4de druk)
ISBN 978-90-5911-437-1 • € 18,95
Bregstein, Philo • Gesprekken met Jacques Presser
ISBN 978-90-5911-421-0 • € 14,95
Bregstein, Philo • Jacques Presser
ISBN 978-90-5911-422-7 • € 16,95



Brekelmans, Alexander • Hiërarchie
ISBN 978-90-5911-935-2 • € 16,95
Brendel, Carel • Het verraad van links (3de druk)
ISBN 978-94-6153-133-9 • € 19,95
Bretonne, Restif de la • Anti-Justine of de wellust der liefde
ISBN 978-90-5911-277-3 • € 16,95
Breuker, Jelle • Middeleeuwse Franse tuinen
ISBN 978-90-5911-240-7 • € 24,95
Brink, J.H. van den • Rondom de dood en bijna dood 
ervaringen
ISBN 978-90-5911-594-1 • € 12,95
Brinkman, Willem • Vegetarische onderzoekingen
ISBN 978-94-6153-688-4 • € 18,95
Brinks, Jan Herman • De man die probeerde de Dood te slim 
af te zijn. novelle
Brinks, Jan Herman • Muurballade
ISBN 978-94-6153-857-4 • € 17,95
Broek, Casper van den • Het beste leger 
ISBN 978-94-6153-300-5 € 19,95
Broekman, Freek • Alle waar is naar zijn tijd
ISBN 978-90-5911-271-1 • € 24,95
Broere, Ad • De menselijke economie 
ISBN 978-90-5911-878-2 • € 17,95
Brongers, E.H. • Grebbelinie 1940
ISBN 978-90-5911-083-0 • € 26,-
Brongers, E.H. • De Slag om de Residentie
ISBN 978-90-5911-138-7 • € 24,95 
Brongers, E.H. • De gebroken vleugel van de Duitse adelaar
ISBN 978-90-5911-162-2 • € 18,95 
Brongers, E.H. • De opmars naar Rotterdam. deel 1
ISBN 978-90-5911-249-0 • € 19,95
Brongers, E.H. • De opmars naar Rotterdam. deel 2
ISBN 978-90-5911-259-9 • € 19,95
Brongers, E.H. • De opmars naar Rotterdam. deel 3
ISBN 978-90-5911-269-8 • € 19,95
Brongers, E.H. • De opmars naar Rotterdam • Cassette Deel 
1, 2 en 3
ISBN 978-90-5911-369-5 • € 49,50
Brongers, E.H. • De oorlog in Zuid-Limburg 10 mei 1940
ISBN 978-90-5911-290-2 • € 22,95
Brongers, E.H. • Afsluitdijk 1940
ISBN 978-90-5911-121-9 • € 24,95
Brongers, E.H. • Generaal Reynders. Een miskend 
bevelhebber
ISBN 978-90-5911-603-0 • € 19,95
Brongers, Reindert • Naar Artis 
ISBN 978-90-5911-793-8 • € 16,95
Brongers, Reindert • Een schreeuw op de dam 
ISBN 978-94-6153-573-3 • € 14,95
Brouwer, Jaap Jan • Heinz Guderian. Opkomst en ondergang 
van de Duitse Panzerwaffe
ISBN 978-90-5911-615-3 • € 20,95
Brouwer, Jaap Jan • Met Rommel in Noord-Afrika. 
Fotodagboeken van Siegfried Klein
ISBN 978-90-5911-614-6 • € 19,95
Brouwer, Jaap Jan • Het grote graaien
ISBN 978-90-5911-631-3 • € 16,95
Brouwer, Jaap Jan • Oostfront
ISBN 978-94-6153-453-8 • € 27,95
Bruggen, Casper van • ‘ Verget ons niet’. Het Papoea 
Vrijwilligers Korps (1961 – 1963)
ISBN 978-94-6153-004-2 • € 22,95
Bruggencate, Ellen ten • Weg van mijn moeder
ISBN 978-90-5911-848-5 • € 18,95
Bruin, Bert de • Israël en ik
ISBN 978-90-5911-728-0 • € 17,95
Bruin, Bert de • Een veilig Israël in een vredig Midden-
Oosten  Een internationaal symposium in het Vredespaleis Zie 
CIDI-infomatiereeks
ISBN 978-94-6153-002-8 • € 17,95
Brusse, Kees/Horst, Henk van der • Herinneringen. Een 
ovatie aan het leven
ISBN 978-90-5911-443-2 • € 19,95
Brussee, Jan • Enige opstellen op het gebied van de 
wijsbegeerte van de economie
ISBN 978-94-6153-492-7 • € 19,95
Buddingh’, C. • Mijn katten en ik
ISBN 978-90-5911-653-5 • € 14,95
Buffart, Yvonne • Weet waar je vandaan komt
ISBN 978-94-6153-199-5• € 18,95
Bugnet, Charles • Maarschalk Foch aan het woord. Uit het Frans 
vertaald door Albert Vogel
ISBN 978-94-6153-658-7 • € 18,95
Bühne • Literatuur / cultuur nr. 1 - 2014
ISBN 978-94-6153-590-0 • € 9,95
Bühne • Literatuur / cultuur nr. 2 - 2015
ISBN 978-94-6153-682-2 • € 9,95
Bühne • Literatuur / cultuur nr. 3 - 2015
ISBN 978-94-6153-848-2 • € 9,95
Bühne • Literatuur / cultuur nr. 4 - 2016
ISBN 978-94-6153-889-5 • € 9,95
Bühne • Literatuur / cultuur nr. 5 - 2016
ISBN 978-94-6338-061-4 • € 9,95
Butteling, Carmi • Bandoeng, Semarang en Jakarta van ooit 
verwaait nooit. Kinderervaringen voor, tijdens en na de Tweede 
Wereldoorlog in Nederlands-Indië 
ISBN 978-94-6153-877-2 • € 17,95
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, het spook van de 
RAF
ISBN 978-90-5911-812-6 • € 18,95

Buurman, Margreet den • Thomas Mann. Schrijverschap 
tegen de vergankelijkheid 
ISBN 978-90-5911-876-8 • € 19,95
Buurman, Margreet den • Thomas Mann en Wagner. Zoete 
omhelzing van het kwaad 
ISBN 978-94-6153-299-2 • € 19,95
Buurman, Margreet den • Wolfskers. Verhalenbundel
ISBN 978-90-5911-911-6 • € 18,95
Buurman, Margreet den • Het goede in de mens. Heinrich 
Mann een biografie (2de druk)
ISBN 978-90-5911-717-4 • € 22,95
Buurman, Margreet den • Het Lübeck van de 
Buddenbrooks.Thomas Mann in Lübeck
ISBN 978-94-6153-006-6 • € 18,95
Buurman, Margreet den • Thomas Mann als Pater familias. 
Golo Mann, Monika en Michael
ISBN 978-94-6153-515-3 • € 19,95
Buurman, Margreet den • Het paleis in de Arcisstrasse,
Thomas Mann en de Pringsheims
ISBN 978-94-6153-790-4 • € 19,95
Buwalda, Piet • Refuseniks
ISBN 978-90-5911-411-1 • € 22,95
Caluwe, Paulette De • Aliass, Algemene Leidraad in Autisme 
Spectrum Stoornissen
ISBN 97-890-5718-284-6 • € 19,00
Cameron, Rudsel • Het vergeten vak. Waarom sociaal-
emotionele vaardigheidstraining een vaste plek verdient in het 
onderwijs
ISBN 978-90-5911-969-7 • € 18,95
Carossa, Hans • Roemeens oorlogdagboek. Vertaald door Alfred 
Krans
ISBN 978-94-6153-659-4 • € 18,95
Carotta, Francesco • Jezus was Caesar. Over de Romeinse 
oorsprong van het Christendom. Een onderzoek
ISBN 978-90-5911-645-0 • € 32,-
Chateaubriand • De melancholie van het graf
ISBN 978-90-5911-029-3 • € 14,-

CIDI-INFoMAtIEREEKS
CIDI • Drie decennia CIDI. Een joodse stem die gehoord wordt
ISBN 978-90-5911-463-0 • € 12,95
CIDI • Bruin, Bert de • Een veilig Israël in een vredig 
Midden-Oosten. Een internationaal symposium in het 
Vredespaleis 
ISBN 978-94-6153-002-8 • € 17,95
CIDI • Hirschfeld, Hadassa • Kernpunten van het 
Israelisch-Palestijns conflict 
ISBN 978-94-6153-077-6 • € 16,95
CIDI • Hirschfeld, Hadassa • Vergelijken met de Holocaust 
ISBN 978-90-5911-787-7 • € 9,95 
CIDI • Horst, Pieter van der • De mythe van het joodse 
kannibalisme. Ongecensureerde versie
ISBN 978-90-5911-145-5 • € 9,95
CIDI • Kortenoeven, Wim • Hamas. Portret en achtergronden
ISBN 978-90-5911-294-0 • € 17,95
CIDI • Morris, Benny • Een staat, twee staten
ISBN 978-94-6153-138-4 • € 17,95
CIDI • Praag, Prof.H.M. van • Joden-haat en zions-haat. 
Een drama in vijf bedrijven 
ISBN 978-90-5911-795-2 • € 18,95
CIDI • Ruben, Barry / Küntzel, Matthias e.a. • Iran. 
Opkomst van een islamitische grootmacht
ISBN 978-90-5911-385-5 • € 12,95 
CIDI • Smelik, 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
Coene, Gily / Bossche, Marc van den (red). • Vrij(heid) 
van religie
ISBN 978-90-5718-455-0 • € 21,95
Colenbrander, Dr. H. t. • De Bataafsche Republiek
ISBN 978-94-6338-079-9 • € 22,95 
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
Couperus, Louis • De Stille kracht. Met een inleiding over de 
vrees voor islamisme door Martien J.G. de Jong
ISBN 978-94-6153-867-3 € 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
Couwenberg, S.W. • Kolonialisme en racisme: Eens normaal, 
nu omstreden geraakt als politiek incorrect en moeizaam 
verwerkt Nederlands en Europees verleden
ISBN 978-94-6153-969-4 • € 16,95
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
Crevits, Luc • Word wie je bent. Brein, lichaam en omgeving 
in harmonie
ISBN 978-90-5718-510-6 • € 23,95
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
Croon, Ben. • Van Gifbeker tot Guillotine. Tien 
geruchtmakende veroordelingen in historisch perspectief
ISBN 978-94-6153-874-1 • € 19,95
Crum, Jan G. • Wat bewoog u? Gesprekken met mannen en 
vrouwen uit het verzet
ISBN 978-90-5911-504-0 • € 22,95
Daen, Liza • De Lustkronieken 
ISBN 978-94-6153-556-6 • € 17,95
Daen, Liza • De Lustkronieken 2
ISBN 978-94-6153-802-4 • € 17,95
Daen, Liza • EroScripta. De top 10 erotische verhalen
ISBN 978-94-6153-856-7 • € 9,95
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
Damme, Willy van • Gestolen jeugd. De laatste interviews 
over ‘40-’45: getuigenissen van wreedheid en verzet 
ISBN 978-90-5718-380-5 • € 19,95
Deege, Marijke A. • Rasha. Tweeluik van een verrassende 
liefde 
ISBN 978-94-6153-90-14 • € 18,95
Decoene, Brecht • Achterdocht tussen feit en fictie. Kritisch 
omgaan met complottheorieen
ISBN 978-90-5718-523-6 • € 14,95
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
Dentz, Paul • Jacob Roggeveen, Boudewijn Büch. En de 
ontdekking van Paaseiland
ISBN 978-94-6153-994-6 • € 16,95
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
Dethier, Hubert / Libbrecht, Julien • Denken in de Spiegel. 
Hubert Dethier: filosofie en zingeving voor de 21ste eeuw
ISBN 978-90-5718-446-8 • € 19,95
Devereaux, C. • Venus in India
ISBN 978-90-75323-566 • € 16,95
Dewilde, Jan (red.) • Tussen twee continenten 
ISBN 978-90-5718-166-5 • € 17,95
Dice, Raven • Het genot van een prooi
ISBN 978-90-5911-164-6 • € 19,95
Diederichs, Monika • Kinderen van Duitse militairen in 



Nederland. Een verborgen leven
ISBN 978-94-6153-218-3 • € 19,95
Diederichs, Monika • Wie geschoren wordt moet stilzitten
ISBN 978-94-6153-829-1 • € 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
Dijk, Frits van • Opeens is alles anders. 1Strafrechtadvocaat 
in de knel
ISBN 978-94-6153-858-1 • € 18,95
Dijk, Jos van • Ondanks hun dappere rol in het verzet... Het 
isolement van Nederlandse communisten in de Koude Oorlog
ISBN 978-94-6338-002-7• € 24,95
Dijkhuis, Gregor • Stupor Mundi - Kroniek van een 
eigenzinnige Keizer. Frederik II 1194-1250
ISBN 978-94-6153-769-0 • € 22,95
Dijkhuizen, Guus • Dag van zure appels
ISBN 978-90-5911-852-2 • € 16,95
Dijkman, Erik Jan • Het geloof in de hebzucht. Over de 
betekenis van de vooruitgang voor onze beschaving
ISBN 978-94-6153-225-1 • € 14,95
Dijn, Herman de • Erkenning, gelijkheid en verschil. 
Burkelezing II
ISBN 978-90-5911-336-7 • € 12,95
Divani, Rico • Verbeter de wereld. Ontdek je Zelf
ISBN 978-90-5911-195-0 • € 17,95
Doedens, Anne • Dood op de rots
ISBN 978-94-6153-083-7 • € 17,95
Doedens, Anne / Houter, Jan • De Engelsche furie
ISBN 978-94-6153-098-1 • € 14,95
Doel, Theo van den • Binnenhof 1a
ISBN 978-90-5911-401-9 • € 21,95
Doff, Neel • Keetje Tippel 
ISBN 978-94-6153-273-2 • € 18,95
Dok, Anneke van • Het recht van de Sterkste.
Over blauw bloed, machtmisbruik en oud zeer
ISBN 978-94-6153-787-4 • € 18,95
Dokkum, Itskje • Geschiedenis met paarden
ISBN 978-90-5911-572-9 • € 17,95
Doorn, P.A. van • Hoe we de aarde kunnen redden
ISBN 978-90-5911-800-3 • € 18,95
Doorn, Marga van • Ik heb u liever lief. Een moeder, dochter 
en Alzheimer
ISBN 978-94-6153-380-7 • € 19,95 
Dostojevski, F.M. • De grootinquisiteur
ISBN 978-90-5911-089-2 • € 17,95
Doubek, Katja • Lexicon van de belangrijkste aanslagen
ISBN 978-90-5911-136-3 • € 26,95
Driebergen, Klaas • Bommel en Bijbel. Bijbel en christendom 
in de verhalen van Marten Toonder
ISBN 978-94-6153-220-6 • € 29,95
Dries, Mark van den • Noodsein boven Zeeland. De crash 
van een Amerikaanse bommenwerper in een Zeeuwse polder
ISBN 978-94-6153-215-2 • € 19,95
Drost, Ewald • Evacuatie uit Arnhem 1944. 
Naar het dagboek van Ds. Adrianus Drost 
17 september 1944 - 10 mei 1945
ISBN 978-94-6153-776-8 • € 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
Duijn, Roel van • Verraad. De driehoek van een 
verzetsechtpaar en een SD-agent
ISBN 978-94-6153-866-6 • € 18,95
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 • € 9,95
Dumas, Vincent • 101 vragen over Kennedy
ISBN 978-94-6153-354-8 • € 9,95 
Dumas, Vincent • Vlaams bloed aan de Wolchov. 
Ruslandveldtocht 1941-1942
ISBN 978-94-6153-384-5 • € 9,95
Dumas, Vincent • Divisie Langemarck. Een Vlaamse tragedy
ISBN 978-94-6153-464-4 • € 9,95
Dumas, Vincent • Syrië. En de hyena's van Damascus
ISBN 978-94-6153-487-3 • € 9,95
Dumas, Vincent • De ABC oorlogsgids. Vademecum Eerste 
Wereldoorlog
ISBN 978-94-6153-538-2 • € 7,95
Dütting, Hans: zie ook London, Jack
Dütting, Hans • Hugo Claus. De Reus van Vlaanderen
ISBN 978-90-5911-748-8 • € 24,95
Dütting, Hans • Profiel Harry Mulisch. Een bibliografische 

biografie
ISBN 978-90-5911-584-2 • € 19,95
Dütting, Hans • Harry Mulisch 1927-2010. Documentaire
ISBN 978-94-6153-027-1 • € 22,95
Dütting, Hans • Jack London. Piraat, minnaar, schrijver en 
genie
ISBN 978-94-6153-371-5 • € 24,95 
Dütting, Hans • Wijn, vrouwen en plezier. Een openhartig 
dagboek
ISBN 978-90-5911-612-2 • € 17,95
Dütting, Hans • Droog nu je tranen, niets is verloren
ISBN 978-90-5911-955-0 • € 16,95
Dütting, Hans • Jan Wolkers. De Rubens van de literatuur
ISBN 978-90-5911-643-6 • € 24,95
Dütting, Hans • Jan Cremer. Portret van een legende 
ISBN 978-90-5911-886-7 • € 29,95
Dütting, Hans • Het rijk der dromen 
ISBN 978-90-5911-889-8 • € 19,95
Dütting, Hans • Het leven is te kort voor alles. Derde 
openhartige dagboek
ISBN 978-94-6153-041-7 • € 19,95
Dütting, Hans • Louter genot. Nieuw openhartig dagboek
ISBN 978-90-5911-994-9 • € 18,95
Dütting, Hans • Cees Noteboom. Een profiel
ISBN 978-94-5911-732-7 • € 24,95
Dütting, Hans • Droom van een vlinder
ISBN 978 94-6153-005-9 • € 12,95
Dütting, Hans • Simon Vinkenoog. Dichter, schrijver en 
performer
ISBN 978-94-6153-316-6 • € 24,95
Dütting, Hans • De dingen bij de juiste naam noemen
ISBN 978-94-6153-533-7 • € 14,95
Dütting, Hans • J. Bernlef. De waarnemer
ISBN 978-94-6153-560-3 • € 22,95
Dütting, Hans • Ernest Hemingways bloedbruiloft. 
Boenadering van een mythe
ISBN 978-94-6153-686-0 • € 24,95
Dütting, Hans • De eigenzinnige Samoerai 
ISBN 978-94-6153-687-7 • € 19,95
Dütting, Hans • Pablo Neruda. de allergrootste dichter van de 
twintigste eeuw
ISBN 978-94-6153-763-8 • € 19,95
Dütting, Hans • De liefde is zo kort. Erotische novellen
ISBN 978-94-6153-797-3 • € 24,95
Dütting, Hans • Vuurwerk, naar ik veronderstel. 
Dichtbundel
ISBN 978-94-6153-985-4 • € 10,95
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
Eefting, Henk • De zaak Lasonder een gerechtelijke dwaling 
van een Tribunaal. De Universiteit Twente staat op omstreden 
grond
ISBN 978-94-6338-030-0 • € 19,95
Egmond, C. van • De Openbaring in de schoot van de Tao. 
Het denken is God. Het geheugen is zijn profeet
ISBN 978-90-5911-690-0 • € 17,95
Egmond, C. van • Van preekstoel naar biechtstoel. 
Het verzwegen Woord
ISBN 978-94-6153-764-5 • € 32,95
Eijssen, Evelien • Kijk maar even wat je doet. Kanker & 
Levenlust
ISBN 978-94-6338-078-2 • € 12,50
Elbracht, Bob • Argumenteren tegen de monarchie
ISBN 978-94-6153-080-6 • € 16,95
Elfde, Johannes de • Adam & Eva Spelen 
ISBN 978-94-6153-689-1 • € 12,95
Ellens-Maat, Irma • Webmaskers
ISBN 978-90-5911-500-2 • € 14,95
Elst, Koenraad • Mahatma Gandhi 
ISBN 978-90-5911-735-8 • € 19,95
Elst, Koenraad • Moordwapen en dooddoeners. Een 
handleiding voor het Islamdebat 
ISBN 978-94-6153-868-0 • € 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
Elzen, Marc den • Verwachting
ISBN 978-94-6338-049-2 • € 17,95
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 • Johann Sebastian Bach en de Italiaanse barok. 
Alla maniera Italiana
ISBN 978-94-6153-934-2 • € 18,95
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
Feddema, Hans • Een keizer zonder kleren. Ken jeZelf, God 
als Kracht en het Dogma Voorbij
ISBN 978-94-6153-983-0 • € 17,95
Feikema, Henk • Karel de Grote mythe en werkelijkheid. 
Een verrassende zoektocht naar een voorouder
ISBN 978-94-6153-542-9 • € 19,95 
Ferguson, Henri • De Hoffotograaf. 
Hij was de enige vriend van de Führer Maar tegen welke prijs?
ISBN 978-94-6153-785-0 • € 19,95
Fiers, Stefaan / Hecke, Steven van • De spelregels van de 
democratie
ISBN 97-890-5718-333-1 • € 27,95
Fleurke, Klaas • Hartleers. Wijze lessen uit de dagelijke 
schoolpraktijk
ISBN 978-94-6153-929-8 • € 19,95
Fokkens, Martine en Louise. • Ouwehoeren. Verhalen uit 
de peeskamer
ISBN 978-94-6153-552-8 • € 14,95
Fokkens, Martine en Louise. • Ouwehoeren Op reis
ISBN 978-94-6153-553-5 • € 14,95
Fokkens, Martine en Louise. • Ouwehoeren Op de wallen
ISBN 978-94-6153-554-2 • € 14,95
Fokkens, Martine en Louise • Ouwehoeren Alle dagen feest
ISBN 978-94-6153-645-7 • € 12,50
Fokkens, Martine & Louise •  Ouwehoeren Zo groen als gras
ISBN 978-94-6153-805-5 • € 14,95
Fossel, Prof. Dr. Michael/ Blackburn, Greta / Woynarowski, 
Dr. Dave • Op de drempel van onsterfelijkheid. Gebruik de 
Geheimen van je Telomeren voor een Langer, Gezonder Leven
ISBN 978-94-6153-586-3 • € 18,95
Fontane, Theodor. • Dolingen-dwalingen
ISBN 978-94-6153-047-9 • € 18,95
Fontijn, Linda. • Bezoedeld
ISBN 978-94-6153-351-7 • € 19,95 
Franceschi, Michel / Weider, Ben • Napoleon, martelaar 
voor de vrede. De oorlogen tegen Napoleon. Vertaald door 
Tim van Dyck/ Wim Sanders
ISBN 978-94-6153-729-4 • € 19,95
François, Leon • De Q-sleutel. De ontdekking van de 
mysterieuze bron Q, de historische basis van de bijbelse 
evangeliën en het Christendom
ISBN 978-94-6153-331-9 • € 19,95 
Franssen, Carine • Het antwoord op kanker?! Het geheim 
van de abrikozenpit
ISBN 978-94-6153-403-3 • € 16,95
Franssen, Marijke • Zonnige schaduw – MS in mijn leven
ISBN 978-90-5911-972-7 • € 15,95
Franssen, Yvonne • Talio
ISBN 978-94-6153-091-2 • € 18,95
Franssen, Yvonne • De genius
ISBN 978-94-6153-250-3 • € 18,95 
Franzen, Geurt • Duiveldans
ISBN 978-94-6153-502-3 • € 19,95 
Friesland, Jan van • De Verschijning
ISBN 978-90-5911-328-2 • € 12,50
Friesland, Jan van • Einsteins god dobbelt niet. Over het 
denken van Wim Rietdijk - In ons leven bestaat geen toeval
ISBN 978-94-6153-100-1 • € 18,95
Fuente, S.A. • Slaaf van je eigen gedachten
ISBN 978-94-6153-008-8 • €18,95
Funnekotter, Bart • Ace. De grootste jachtvliegers van de 
Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-351-0 • € 24,95
Gaaff, Aris • Financiering van de Eerste Wereldoorlog. Vier 
jaar vechten op krediet
ISBN 978-94-6153-212-1 • € 24,95
Galen, Jan van • Theun de Vries. Een schrijversleven
ISBN 978-90-5911-582-8 • € 29,95
Galen, Ruth E. van • Calmeyer. Dader of mensenredder
ISBN 978-90-5911-885-0 • € 18,95
Geense, Marian • Los van aarden paden. 
Een jong gezin in de greep van dementie
ISBN 978-94-6153-794-2 • € 18,95
Geffen, Wim van • De katten van Cahors
ISBN 978-90-5911-797-6 • € 12,95
Geffen, Wim van • 295 bizarre doden 
ISBN 978-90-5911-868-3 • € 9,95
Gelauff, Peter • De verzwegen geschiedenis van de familie 
Manríquez
ISBN 978-90-5911-332-9 • € 17,95
Gelder, John de • Het Imhotep. Protocol en de tekenen van 
eeuwigheid
ISBN 9789461535184 • € 24,50



Geldof, Wim • Stockholm 1917, Camille Huysmans in de 
schaduw van titanen
ISBN 978-90-7318-510-4 • € 19,95 
Gelre, Henk van • Mijn herwaardering van waarden
ISBN 978-90-5911-112-7 • € 24,95
Gent, tobias van • Jochem Hendriksz Swartenhondt (1566-
1627). Van scheepsjongen tot admiraal en kroegbaas.  
ISBN 978-94-6153-368-5• € 17,95 
Gerretsen, Helen • Jij Vuurbrenger 
ISBN 978-94-6338-062-1 • € 24,95
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 978-94-6153-997-7 • € 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 
Geysen, Cois • Onbekend Groot Brittannië. Een pelgrimtocht 
langs leylijnen, krachtplaatsen en andere magische oorden
ISBN 978-94-6153-875-8 • € 24,95
Geijtenbeek, Kees • Hersenspinsels. Impressies en belevenissen
ISBN 978-94-6153-567-2 • € 17,95
Geijtenbeek, Kees • Het kan verkeren. Indrukken en 
gebeurtenissen
ISBN 978-94-6153-840-6 • € 16,95
Gieling, Wilco • Seyss-Inquart 
ISBN 978-90-5911-810-2 • €19,95
Giesen, Carin • Sonnevanck. Thuis in een openbaar lokaal
ISBN 978-90-5911-977-2 • € 18,95
Gilst, Aat van • Mei
ISBN 978-94-6153-099-8 • € 19,95
Gilst, Aat van • De gemanipuleerde Maria. De Mariadogma’s 
en wat eraan voorafging
ISBN 978-94-6153-104-9 • € 18,95
Gilst, Aat van • Van Sint Margriet tot Sint Katrien
ISBN 978-94-6153-216-9 • € 19,95 
Gilst, Aat van • Zonnecultus. In geschiedenis en volksgeloof
ISBN 978-94-6153-771-3 • € 19,95
Gilst, A. van / Kooger, H. • Engelen, heiligen, noodhelpers
ISBN 978-90-75323-825 • € 22,95
Gilst, A. van / Kooger, H. • Kruisen, relieken en wonderen
ISBN 978-90-5911-035-9 • € 19,95
Gilst, A. van / Kooger, H. • Maria. Extase, bloed en tranen
ISBN 978-90-75323-276 • € 19,95
Gilst, A. van / Kooger, H. • Wallen, muren en 
afscheidingen. Een bijzonder cultureel erfgoed
ISBN 978-90-5911-545-3 • € 22,95
Gilst, A. van • Wijze vrouwen en godinnen
ISBN 978-90-75323-986 • € 19,95
Gilst, A. van • De eeuwige ordening
ISBN 978-90-5911-398-5 • € 24,95
Gilst, A. van • Midzomer in Europa
ISBN 978-90-5911-473-9 • € 22,95
Gilst, A. van • Herman Wirth
ISBN 978-90-5911-305-3 • € 14,95
Gilst, A. van • Hitler als frontsoldaat
ISBN 978-90-5911-454-8 • € 14,95
Gilst, A. van • De sagen van de vrouwenbergen
ISBN 978-90-5911-636-8 • € 19,95
Gilst, A. van • Karel de Grote
ISBN 978-94-6153-702131-5 • € 24,95
Gilst, A. van • De weerwolf door de eeuwen heen
ISBN 978-90-5911-989-5 • € 19,95
Gilst, A. van • Misdadige pausen en hun handlangers
ISBN 978-94-6153-297-8 • € 24,95
Gilst, A. van • R. Walther Darré. Minister en ideoloog
ISBN 978-94-6153-298-5 • € 18,95
Gilst, A. van • Midwinterse tradities. Van Sint Lucia tot 
Driekoningen
ISBN 978-94-6153-526-9 • € 18,95
Gilst, A. van • De kerstening van Europa tijdens de 
Middeleeuwen
ISBN 978-94-6153-873-4 • € 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
Goossens, A.M.A. • De strijd aan het Maas-Waalkanaal. 
Mei 1940
ISBN 978-94-6338-026-3 • € 21,95
Goossens, A.M.A. • Het gevecht bij Mook en Middelaar. 
Mei 1940
ISBN 978-94-6338-027-0 • € 21,95
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 
Gossens, Dr. I. H. • Prins Willem van Oranje. 
Herdenkingsrede
ISBN 9789463380805 • € 8,95 
Gounod, Vincent • Francois Mitterrand 
ISBN 978-90-5911-747-1 • € 24,95
Graas, t. van der • Lood om oud ijzer
ISBN 907-53-238-1 • € 19,95
Gramser, Corrie • De man met de hoed
ISBN 978-94-6153-788-1 • € 19,95
Groen, Jorge • Patria. Brieven uit de loopgraven van legionair 
Arthur Knaap
ISBN 978-94-6153-532-0 • € 17,95
Grondijs, Prof.Dr. L.H. • Spanje. Een voortzetting van de 
Russische Revolutie?
ISBN 978-94-6338-015-7 • € 21,95
Groot, Anneke • Post van spekkoek
ISBN 978-94-6153-143-8 • € 17,95
Groot, Thijs • Het gouden hallehuus
ISBN 978-94-6153-758-4 • € 18,95
Groot, Bas de • Van Duitse Bocht tot Scapa Flow. De oorlog 
ter zee 1914-1918
ISBN 978-94-6153-126-1 • € 29,95
Groot, Bas de • Het Duitse Marinekorps in Vlaanderen 
1914-1918. De land-, zee- en luchtoorlog
ISBN 978-94-6338-047-8 • € 32,95
Grünbauer, Johann • Nederlandse Beeldvorming over 
Tsjechië/Tsjecho-Slowakije. Memoires van een rechtse 68-tiger
ISBN 978-94-6153-568-9 • € 22,95
Gullentops, David • Emile Verhaeren Inédit
ISBN 978-90-5718-462-8 • € 25,95
Gussenhoven, Renee • Vandaag geen koud water
ISBN 978-90-5911-982-6 • € 19,95
Haak, Kees • Palliatieve zorg of de gladiolen. Dagboek van 
een kankerpatiënt
ISBN 978-94-6338-077-5 • € 9,95
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 978-90-5718-503-8 • € 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 • € 14,98
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
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van twee Hilversumse dwangarbeiders 1944/45 in Nazi-
Duitsland
ISBN 978-94-6153-136-0 • € 19,95
Kikkert, Jan • Hotel California 
ISBN 978-94-6153-907-6 • € 18,95
Kikkert, J.G. • De zeven levens van ‘The Cat’. Een halve 
eeuw contraspionage in oorlogs-en vredestijd
ISBN 978-94-6153-195-7 • € 18,95
Kikkert, J.G. • Oranjebitter Oranjeboven
ISBN 978-90-5911-002-1 • € 24,95
Kikkert, J.G. • Willem II. De misstappen van een koning
ISBN 978-90-5911-091-5 • € 22,95
Kikkert J.G. • De prins in Londen. Bernhard 1940-1945
ISBN 978-90-5911-219-3 • € 18,95
Kikkert, J.G. • Prins Bernhard. Een leven als een prins
ISBN 978-90-5911-468-5 • € 24,95
Kikkert, J.G. • Honderd vaderlandse helden
ISBN 978-90-5911-200-1 • € 24,95
Kikkert, J.G. • Crisis op Soestdijk. Nederland als 
bananenmonarchie
ISBN 978-90-5911-372-5 • € 17,95
Kikkert, J.G. • Geheimen van de Oranjes. Minder bekende 
episoden uit de geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau: Deel 1
ISBN 978-90-5911-233-9 • € 16,95
Kikkert, J.G. • Geheimen van de Oranjes. Minder bekende 
episoden uit de geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau: Deel 2
ISBN 978-90-5911-363-3 • € 16,95
Kikkert, J.G. • Geheimen van de Oranjes. Minder bekende 
episoden uit de geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau: Deel 3
ISBN 978-90-5911-345-9 • €16,95
Kikkert, J.G. • Geheimen van de Oranjes. Minder bekende 
episoden uit de geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau: Deel 4
ISBN 978-90-5911-639-9 • € 16,95
Kikkert, J.G. • Geheimen van de Oranjes. Minder bekende 
episoden uit de geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau: Deel 5
ISBN 978-90-5911-640-5 • € 16,95
Kikkert, J.G. • Geheimen van de Oranjes. Minder bekende 
episoden uit de geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau: Deel 6
ISBN 978-90-5911-212-4 • € 16,95
Kikkert, J.G. • Willem van Oranje
ISBN 978-90-5911-234-6 • € 17,95
Kikkert, J.G. • Lodewijk Napoleon
ISBN 978-90-5911-134-9 • € 16,95
Kikkert, J.G. • Michiel Adriaensz. de Ruyter. 
Bestevaer 1607 - 1676
ISBN 978-90-5911-529-3 • € 16,95
Kikkert, J.G. • Willem-Alexander. Prins van Oranje
ISBN 978-90-5911-550-7 • € 17,95
Kikkert, J.G. • Maurits van Nassau 
ISBN 978-90-5911-731-0 • € 18,95
Kikkert, J.G • De eeuw van Juliana
ISBN 978-90-5911-871-3 • € 19,95
Kikkert, J.G • Drie Oranje Koningen. Willem I, Willem II 
en Willem III
ISBN 978-90-5911-910-9 • € 19,95
Kikkert, J.G. • Frederik Hendrik
ISBN 978-90-5911-963-5 • € 18,95
Kikkert J.G. • De val van de republiek
ISBN 978-94-6153-017-2 • € 18,95
Kikkert, Wim • Het goddelijk pogen
ISBN 978-94-6153-791-1 • € 10,95
Kikkert, Wim • Desperado
ISBN 978-94-6153-995-3 • € 10,95
Kip, Gerbrand • De droomtijd van de groene godin. 
Keltische roman
ISBN 978-90-75323-085 • € 19,95
Kip, Gerbrand • Dwaalkoers kokoseiland. De duistere 
romantiek van een schateiland

ISBN 978-94-6153-450-7 • € 19,95
Kip, Jaap • De tegenstoot
ISBN 978-90-5911-481-4 • € 24,95
Klaus, Václav • Een dissident over de milieuproblematiek
ISBN 978-90-5911-864-5 • € 17,95
Kleefstra, Jan • Melk druppen
ISBN 978-94-6153-592-4 • € 12,95
Kleefstra, Jan • Raafverwantschap. Poëzie
ISBN 978-94-6153-796-6 • € 12,95
Kleijwegt, Arie • Brieven aan Daan. Maltha 1943-1944
ISBN 978-90-75323-290 • € 12,95
Kleinhout, Henk • Van dwangarbeid en hongerlonen. De 
strijd om het bestaan aan het Twentekanaal 1930-1938
ISBN 978-94-6338-011-9 • € 24,95
Kleinjan, Kees • De spiegeltjes van de caleidoscoop
ISBN 978-90-5911-833-1 • € 17,95
Klencke, Peter • Hollandia Blues
ISBN 978-94-6153-141-4 • € 17,95
Klepper, Irma • Driehoeksverhouding
ISBN 978-94-6153-756-0 • € 17,95
Klint, Peter • Casablanca koorts. 
ISBN 978-94-6153-803-1 • € 17,95
Knap, Hans • Ilja G. Ehrenburg
ISBN 978-90-5911-539-2 • € 24,95
Knecht, Marianne • De lijfeigenen
ISBN 978-90-5911-558-3 • € 17,95
Knecht, Marianne • Texelschade
ISBN 978-94-6153-489-7 • € 18,95
Knegt, Peter de • Olinka. Een vriendschap die begon in de 
oorlog
ISBN 978-90-5911-371-8 • € 18,95
Knijff, Christjan • Edith Cavell. Een bittere herinnering aan 
de Eerste Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-677-1 • € 20,95
Knijff-Pot, Rita • Spaans meisje op Ameland
ISBN 978-94-6153-019-6 • € 18,95
Knijff-Pot, Rita • Retour Ameland
ISBN 978-94-6153-694-5 • € 18,95
Knottnerus, Ivo • Het geheim van Paolo. Het leven van de 
Renaissance schilder Paolo Veronese
ISBN 978-90-5911-840-9 • € 19,95
Koene, Bert • De wereld van onze kleinkinderen 
ISBN 978-94-6153-596-2 • € 18,95 
Koene, ton • Overleven op reis 
ISBN 978-94-6153-032-5 • € 18,95
Koersen, Hendrikje • De zachtmoedige Kapelaan
ISBN 978-94-6153-836-9 • € 16,95
Koersen, Hendrikje • Een Kijker. Verzamelde gedichten
ISBN 978-94-6338-009-6 • € 18,95
Kohn, Linda / Leeman, Merel • Cross over Literature
ISBN 978-90-5911-526-2 • € 18,95
Kolthoff, Kees • Veilige afstand 
ISBN 978-90-5911-979-6 • € 18,95
Koning, Jan de • Bestaat God? 
ISBN 978-90-5911-804-1 • € 10,95
Koning, Jan de • Darwin of Bijbel.Weten of geloven 
ISBN 978-90-5911-861-4 • € 17,95
Koning, Jan de • De aarde wordt te klein
ISBN 978-90-5911-252-0 • € 19,95
Koning, Jan de • Het leven is heus niet zo kwaad. Als je de 
kunst maar verstaat
ISBN 978-94-6153-635-8 • € 14,95
Koning, tannetje • Voer voor carnivoren
ISBN 978-90-5911-354-1 • € 14,95
Kooger, Hans • Ingmar Bergman
ISBN 978-90-5911-703-7 • € 19,95
Kooger, Hans / Gilst, Aat van • Utopia-Paradijs
ISBN 978-90-5911-388-6 • € 16,95
Kooger, Hans • Thuisreiziger. Korte verhalen
ISBN 978-90-5911-894-2 • € 16,95
Kooger, Hans • Onderaards cultuurgoed. Transport, 
architectuur en toerisme 
ISBN 978-90-5911-895-9 • € 24,95
Kooger, Hans • Passagiers. Verhalenbundel 
ISBN 978-94-6153-202-2 • € 17,95
Kooger, Hans • Passages. Verhalenbundel
ISBN 978-94-6153-383-8 • € 17,95 
Kooger, Hans • Transit. Verhalenbundel
ISBN 978-94-6153-639-6 • € 16,95
Kool, Leo • De verdwijning van Barbara Bruns
ISBN 90-75323-37-9 • € 12,45
Kool, Leo • De ondergang van Albert Anker
ISBN 978-90-75323-702 • € 12,45
Koomen, Martin • Over vampiers en weerwolven. 
Een cultuurgeschiedenis
ISBN 978-94-6153-781-2 • € 18,95
Koops, Enne/ Linden, Henk van der • De kogel door de 
kerk? Het Nederlandse christendom en de Eerste Wereldoorlog
ISBN 978-94-6153-512-2 • € 19,95
Koops, Enne/ Linden, Henk van der/ Raan, Jos van • 
Gelderland en de Eerste Wereldoorlog
ISBN 978-94-6153-752-2 • € 19,95
Koppedraijer, Corrie • Versteende tijd
ISBN 978-94-6153-751-5 • € 16,95
Korse, Piet • Het gezin van Pa en Moe Mees. Een vogelroman
ISBN 978-94-6153-254-1 • € 17,95
Kortenaar, Marnix ten • Op weg naar het licht
ISBN 978-90-75323-504 • € 14,95
Kortenoeven, Wim • De kern van de zaak. Feiten en 
achtergronden van het Arabisch-Israelisch Conflict 
ISBN 978-90-5911-349-7 • € 27,95
Kortenoeven, Wim • Hamas. Portret en achtergronden Zie 
CIDI-infomatiereeks
ISBN 978-90-5911-294-0 • € 17,95
Kortenoeven, Wim • Mohammed Amin el Hoesseini. Hitlers 

Palestijnse bondgenoot
ISBN 978-90-5911-707-5 • € 18,95
Korthals Altes, A • Luchtgevaar
ISBN 978-94-6153-188-9 • € 24,95
Korthals Altes, A / Veld, N.K.C.A. in 't. • Slag in de 
schaduw. Peel / Maas 1944-45
ISBN 978-94-6153-850-5 • € 18,95
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
Koude oorlog • Politiek - diplomatie - oorlog -
mens & maatschappij - spionage 
ISBN 978-94-6153-886-4 • € 24,95
Kraaij, G.E.R. • Hemelse blunders. 
Hoe God bijna alles fout deed
ISBN 978-94-6153-808-6 • € 18,95
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
Kroon, Henk • De Tijd goochelaar. Zoektocht van Uips
ISBN 978-94-6153-897-0 • € 18,95
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
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
Kruijer, Edgar • De overweldigende liefde van God. 10 
essentiële onderwerpen uit het woord van God
ISBN 978-94-6153-854-3 • € 15,95
Kruijk, Edward van der • Van geven wordt je rijk. Werken 
voor War Child
ISBN 978-94-6153-514-6 • € 18,95
Kruse, Jan F. • Hoe onze wereld bedacht werd. Verslag 
van een speurtocht naar de bronnen van onze opvattingen en 
dwalingen, ofwel een volstrekt uit de hand gelopen antwoord 
op een korte vraag naar de filosofie achter de studentenrevolte 
van 1968
ISBN 978-94-6153-923-6 • € 18,95
Kuiper, Harry • Franz Ferdinand. Een pacifist, leven en dood
ISBN 978-94-6153-044-8 • € 22,95
Kuipers, Jan J.B. • Waluch de Bard. Historische jeugdroman
ISBN 978-94-6153-916-8 • € 14,95
Kuitert • Contra Kuitert
ISBN 978-90-5911-326-8 • € 14,95
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
Kummer, Em. • Wilde verhalen
ISBN 978-94-6153-903-8 • € 17,95
Kunz, trudy • Kroniek van een bange liefde
ISBN 978-94-6153-373-9 • € 18,95 
Kuperus, Marjolein • Van God los? 
Over de rationaliteit van religie
ISBN 978-94-6153-841-3 • € 18,95
Kursietis, Andries J. • The Wehrmacht at War 1939-1945
ISBN 978-90-7532-338-2 • € 27,95
Kuyper, Abraham • Het calvinisme. Met een inleiding van 
George Harinck
ISBN 978-90-5911-045-8 • € 19,95
Kuypers, Jeroen • Hitler verovert Parijs 
ISBN 978-90-5911-458-6 • € 12,95
Laag, Saskia ter • Niet meer stil. Hoe de moord op vier 
IKON-journalisten op 17 maart 1982 de levens van 
nabestaanden en betrokkenen heeft beïnvloed
ISBN 978-94-6153-394-4 • € 19,95 
Lak, Martijn • Geen boompje is meer heel. De slag om 
Overloon, sept-okt 1944
ISBN 978-90-5911-514-9 • € 12,95
Lambrechts, Hans • De staat van tolerantie. Nederlandse 
tolerantie in een nieuwe eeuw
ISBN 978-90-5911-569-9 • € 19,95



Lammens-de Caluwé, Marjan • Van porselein
ISBN 978-94-6153-575-7 • € 18,95
Lanfers, Dorrit • De Reis naar diepere Waarheden
ISBN 978-94-6153-130-8 • € 18,95
Langeveld, Ruud • Etude voor Ilona. Een weg naar inzicht 
voorbij het leven
ISBN 978-90-5911-223-0 • € 14,95
Latten, Bob • Vrouwen in de Grote Oorlog. Portretten van 
bijzondere vrouwen
ISBN 978-94-6153-519-1 • € 19,95
Lavigne, Guy • Was de klok van slag? Werden er 300 jaar aan 
onze kalender toegevoegd?
ISBN 978-94-6153-537-5 • € 19,95
Leeflang, Thomas • Cinema Nostalgia
ISBN 978-94-6153-173-5 • € 19,95
Leeflang, Thomas • Bestaan is bekeken worden
ISBN 978-90-5911-399-2 • € 19,-
Leeflang, Thomas • Black Hollywood
ISBN 978-90-5911-486-9 • € 14,95
Leeflang, Thomas • Gevallen voor de Führer
ISBN 978-90-5911-258-2 • € 16,95
Leeflang, Thomas • Jan Luykenstraat 2
ISBN 978-90-5911-139-7 • € 12,-
Leeflang, Thomas • Verfilmde strips & Verstripte films
ISBN 978-90-5911-479-1 • € 16,95
Leeflang, Thomas • Vrolijke wetenschap
ISBN 978-90-5911-161-5 • € 16,95
Leeflang, Thomas • Leni Riefenstahl. De macht van het 
beeld. De onmacht van het woord
ISBN 978-90-5911-283-4 • € 19,95
Leeflang, Thomas • Play movie. De bewogen geschiedenis van 
het bewegende beeld
ISBN 978-90-5911-325-1 • € 11,95 
Leeflang, Thomas • Spookfeesten. De Rijkspartijdagen van de 
NSDAP in Neurenberg
ISBN 978-90-5911-501-9 • € 18,95
Leeflang, Thomas • Verboden voor Joden. De Bioscoop in 
de Oorlog
ISBN 978-90-5911-842-3 • € 19,95
Leeflang, Thomas • Verstomde films. Verdwenen 
Amsterdamse bioscopen
ISBN 978-90-5911-679-5 • € 18,95
Leeflang, Thomas • Black face – White Jew. Een kortstondige 
historische romance
ISBN 978-90-5911-926-0 • € 15,95
Leeflang, Thomas • Willem Vogt. Commandant van 
Houtrust
ISBN 978-94-6153-007-3 • € 21,95
Leeflang, Thomas • Kijk! Luister! Film en radio in NL onder 
Duitse dictatuur
ISBN 978-94-6153-337-1 • € 27,95 
Leeflang, Thomas • 'Cut and Print'. De analoge jaren van 
Hollywood
ISBN 978-94-6153-666-2 • € 16,95
Leeflang, Thomas • Filmrecensies in Bezet Nederland 
ISBN 978-94-6153-881-9 • € 14,95
Leerdam, Evert van • Spiegelschrift 
ISBN 978-94-6153-307-4 • € 19,95
Leest, Rolf van der • Ondeugelijke spiegeling. Werklust 
ISBN 978-94-6153-860-4 • € 17,95
Leest, Rolf van der / Doornaert • Ik Frederic Brandnetel. 
Literaire psychologische thriller 
ISBN 978-94-6338-064-5 • € 17,95
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,-
Leeuwerink, Kornelis • Wat gebeurt...
ISBN 978-94-6338-058-4 • € 18,45
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 • De literator als filosoof. De innerlijke 
biografie van Jorge Luis Borges
ISBN 978-94-6153-870-3 • € 24,95
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, Robert • Eén Rembrandt voor vijfentwintig 
mensenlevens 
ISBN 978-94-6153-326-5 • € 17,95
Lemm, Vera • Het huwelijksbureau
ISBN 978-90-5911-453-1 • € 18,95
Leneman, Louise • Tussen speelplaats en kapel. Kleine 
kroniek van een kindertijd in een kloosterinternaat
ISBN 978-94-6153-613-6 • € 18,95
Lenssen, Wiek • Bloedgoud
ISBN 978-94-6153-148-3 • € 19,95
Lenstra, Rinze • Anarchisme en syndicalisme in Spanje
ISBN 978-90-5911-549-1 • € 24,95
Lesaar, Lisa • Treinreis door het verleden
ISBN 978-94-6153-517-7 • € 18,95 
Leuw, Bertje • Kleine Maurits. Een oorlogsverhaal in gebaren
ISBN 978-94-6153-691-4 • € 16,95
Ley, Paul de • Holland-België, 1914-1940. Een 
familiegeschiedenis
ISBN 978-90-5911-726-6 • € 16,95
Libbenga, Wijnand • Het verval van Limburg
ISBN 978-94-6153-398-2 • € 18,95 
Libbenga, Wijnand • Van nieuwe managers en de dingen die 
voorbijgaan. Een Frans verhaal tegen Nederlands nieuw rechts
ISBN 978-94-6153-598-6 • € 18,95
Libbenga, Wijnand • Mensen zoals bonobo’s en 
chimpansees. Een verhaal over evolutie, liefde & leiderschap
ISBN 978-94-6153-740-9 • € 18,95
Lieburg, Fred van • Jan Siebelink. en de geschiedenis achter 
Knielen op een bed violen
ISBN 978-94-6153-958-8 • € 18,95
Liefrink, Aloka • De passiecoach
ISBN 978-94-6153-240-4 • € 18,95
Liefrink, Aloka • Avondmasker 
ISBN 978-94-6153-312-8 • € 17,95
Liefrink, Aloka • Fotomodel gezocht 
ISBN 978-94-6153-391-3 • € 17,95 
Liefrink, Aloka • Verweesd
ISBN 978-94-6001-064-4 • € 17,95
Lievens, Koen • De demonen van God
ISBN 978-94-6153-164-3 • € 14,95
Lievens, Koen • In de ban van de bank 
ISBN 978-94-6153-317-3 • € 14,95
Lievens, Koen • De bittere smaak van rijstpap
ISBN 978-94-6153-395-1 • € 14,95 
Lievens, Koen • Verdrinken in angst
ISBN 978-94-6153-504-7 • € 14,95 
Lievens, Koen • Het lot
ISBN 978-94-6153-809-3 • € 12,95
Lievens, Koen • Spion In de Hemel
ISBN 978-94-6153-968-7 • € 12,95
Linden, Henk van der • Drie massagraven voor de 
Nederlandse kust. (herdruk)
ISBN 978-94-6153-187-2 • € 18,95
Linden, Henk van der/ Perry Pierik • Het dramatische jaar 
1914. En de uitbraak van de Grote Oorlog
ISBN 978-94-6153-305-0 • € 24,95
Linden, Henk van der/ Pierik, Perry • Het dramatische jaar 
1915. Verloren onschuld
ISBN 978-94-6153-513-9 • € 19,95
Linden, Henk van der/ Pierik, Perry • Het dramatische jaar 
1916. Alles stond stil
ISBN 978-94-6153-747-8 • € 24,95
Linden, Henk van der/ Pierik, Perry • Het dramatische jaar 
1917. Crisis, Muiterij en Revolutie
ISBN 978-94-6153-748-5 • € 24,95
Linden, Henk van der/ Perry Pierik • België in de 
slagschaduw van de Eerste Wereldoorlog
ISBN 978-94-6153-304-3 • € 24,95
Linden, Henk van der / Blom, Ron • Amsterdam en de 
Eerste Wereldoorlog
ISBN 978-94-6153-477-4 • € 19,95
Linden, Henk van der / Rosier, Eugéne • Limburg en de 
Eerste Wereldoorlog
ISBN 978-94-6153-511-5 • € 19,95
Linden, Henk van der / Rosier, Eugéne • Brabant en de 
Eerste Wereldoorlog. De Oorlog en het Brabantse land
ISBN 978-94-6153-657-0 • € 24,95
Linden, Henk van der / Vliet, Leo van der • Zeeland en de 
Eerste Wereldoorlog 
ISBN 978-94-6153-478-1 • € 24,95
Linden, Henk van der / Ruis, Edwin, Wils Eric • 
Rotterdam en de Eerste Wereldoorlog
ISBN 978-94-6338-012-6 • € 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
Lohman, Irma • The Voice of Leadership. Toonladder van het 
leven, in 5 stappen naar meer succes, zelfvertrouwen en geluk
ISBN 978-94-6153-939-7 • € 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
Loobuyck, Patrick • Samenleven met overtuiging(en). 
Levensbeschouwing, democratie en wetenschap
ISBN 978-90-5718-435-2 • € 24,95
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
Lootens, Maria (mira) • Het leven is de moeite waard. 
Leren door vreugde en verdriet
ISBN 978-94-6153-861-1• € 18,95
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
Louwe, Jip Kooijmans • De Stadsvogelaar & andere 
verhalen
ISBN 978-94-6153-918-2 • € 12,95
Luirink, Bart / Maurick, Madeleine • Homosexualiteit in 
Afrika. Een gevaarlijke liefde
ISBN 978-94-6153-813-0 • € 16,95
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
Lupus, Celeste • De lotgevallen van Tobias Vlek 
ISBN 978-94-6153-913-7 • € 19,95
Lupus, Celeste • Verdwaald in eigen land 
ISBN 978-94-6338-053-9 • € 19,95
Luten, Maria E. / Kardoi, Azad • Het verdriet van 
Koerdistan
ISBN 978-94-6153-550-4 • € 19,95
Luytgaarden, Eric van de • Man bijt jurist
ISBN 978-90-5911-493-7 • € 14,95
Maas, Ad • Opvoeden is democratisch leiding geven. Een 
boek voor opvoeders die zelf over opvoeding na willen denken
ISBN 978-94-6153-123-0 • € 18,95 
Maas, Ad • Scholen op weg naar Integrale kinderdagcentra. 
Een velig en creatief tweede huis 
ISBN 978-94-6153-200-8 • € 18,95
Maas, Ad • Fascinerend erfgoed. De lage langen in het eerste 
Millenium
ISBN 978-94-6153-231-2 • € 18,95
Maas, Ad • Breda en Nyeuwervaert. Een ‘mirakel’, een 
mirakelspel en een wonderlijke devotie
ISBN 978-94-6153-772-0 • € 19,95
Maas, Ad • Leerkracht veerkracht. 
Opvoeding, Opvang en Onderwijs
ISBN 978-94-6153-815-4 • € 18,95
Maat, Arnout • De particratie. Over de verstrekkende macht 
van onze politieke partijen
ISBN 978-94-6338-072-0 • € 19,95
Maiburg, Jan • De paardenfluisteraar van Oranje. Hazslinsky, 
Bernhard en Juliana en het inlichtingennetwerk voor de 
Bilderberggroep
ISBN 978-90-5911-983-3 • € 19,95 
Maistre, Joseph de • De Satanische Revolutie
ISBN 978-90-5911-188-2 • € 24,95
Mak, Gerard • Criminele Inlichtingen Eenheid. De Spin in 
het web
ISBN 978-94-6153-668-6 • € 19,95
Malderik, Harmen • De laatste schaatser 
ISBN 978-90-5911-919-2 • € 15,95 
Malderik, Harmen • Over de keien 
ISBN 978-94-6153-085-1 • € 18,95 
Malderik, Harmen • Waerdinge
ISBN 978-94-6153-636-5 • € 19,95
Malderik, Harmen • Het zwarte gat
ISBN 978-94-6153-909-0 • € 16,95
Mali, Anco • Margot Frank en de anderen 
ISBN 978-90-5911-192-9 • € 12,95
Mali, Anco • Uru. Of de weg naar onafhankelijkheid
ISBN 978-90-5911-153-0 • € 19,95



Mali, Anco • Gereformeerde jongens
ISBN 978-90-5911-518-7 • € 16,95
Mali, Anco • Een villa op de Mont Blanc
ISBN 978-90-5911-622-1 • € 17,95
Mali, Anco • Met voeten als strijkijzers. De balletcarrière van 
Alexandra van Rhijn
ISBN 978-90-5911-841-6 • € 17,95
Mali, Anco • Het dierenbos 
ISBN 978-94-6153-003-5 • €12,95
Maljaars, Bram • Heel Israël zal behouden worden. Een 
kritisch onderzoek van de gangbare exegese van Romeinen 11, 
speciaal vs. 26
ISBN 978-94-6153-003-5 • €19,95
Mallan, Karel • Als de dag van gisteren. Rotterdam, 10-14 
mei 1940
ISBN 978-90-5911-173-8 • € 24,95 
Man, Herman de • De barre winter van negentig.
ISBN 978-90-75323-399 • € 16,95
Mandele, Huigh van der / Witteloostuijn, prof. Arjen van 
• Economen uit het verleden over de crisis van het heden
ISBN 978-90-5911-971-0 • € 19,95
Mann, Heinrich • De Onderdaan
ISBN 978-90-5911-813-3 • € 22,95
Mann, Thomas • Baas en hond
ISBN 978-94-6153-048-6 • € 16,95
Mann, Thomas • Nietzsche en Schopenhauer
ISBN 978-90-5911-090-8 • € 14,95
Manssen, Roelof • Karl Jäger. Uitvoerder van de Holocaust in 
Litouwen Met een beschouwing over daderbiografieën
ISBN 978-94-6153-564-1 • € 19,95
Manssen, Roelof / Pierik, Perry • Globus en de Holocaust. 
Odilo Globocknik, Wenen, Lublin en het grote sterven in de 
kampen 
ISBN 978-94-6153-777-5 • € 9,95
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
Marc, Marcus • Zwart als een Soutane
ISBN 978-94-6153-896-3 • € 18,95
Marijnissen, Jan • Nieuw optimisme
ISBN 978-90-5911-196-7 • € 12,50
Marne, Maerte • zie: Rabbeljé
Marres, René • Frederik Weinreb. Verzetsman en groot Schrijver 
(2de druk).
ISBN 978-90-5911-080-9 • €14,95
Marres, René • Vermoord en Verbannen. De aanvallen 
op Pim Fortuyn en Ayaan Hirsi Ali en hun verdediging van 
westerse waarden
ISBN 978-90-5911-516-3 • € 14,95
Marres, René • De verdediging van het vrije woord
ISBN 978-90-5911-7884 • € 16,95
Mars, Wout • Overdenkingen van een Salon-Socialist
ISBN 978-94-6153-594-8 • € 16,95
Martens, Bart • Het orakel van het zuiden
ISBN 978-94-6153-318-0 • € 19,95
Martens, Bart • Door het donker van Brabugge
ISBN 978-94-6153-421-7 • € 19,95
Martens, Bart • Als luchtbellen in IJs
ISBN 978-94-6153-837-6 • € 17,95
Martin, Cristi • Ze noemden hem Anders
ISBN 978-94-6153-217-6 • €14,95
Maschke, Alex • Kennedy en de fatale kogel
ISBN 978-94-6153-340-1 • € 17,95
Maser, Werner • Hermann Göring. Een politieke carrière
ISBN 978-90-5911-346-6• € 19,95 
Maser, Werner • Hitlers brieven en notities
ISBN 978-94-6153-070-7 • € 24,95
Maser, Werner • Hitlers Mein Kampf
ISBN 978-90-5911-129-5 • € 24,95
Maser, Werner • Hitler-Stalin
ISBN 978-90-5911-191-2 • € 29,95
Mast, C.M. van der • Mijn land van herkomst. Occitanië, het 
land van mijn kathaarse voorouders
ISBN 978-94-6338-067-6 • € 21,95
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 
Meisner, Anita • Damnatio memoriae. Amor omnia vincit
ISBN 978-94-6153-925-0 • € 19,95
Meissen, Michel • De eeuw van de koningen en hun 

vrouwen
ISBN 978-94-6153-401-9• € 19,95 
Meire, Patrick / Dyck, Mark Van • Naar een duurzaam 
rivierbeheer. Hoe herstellen we de ecosysteemdiensten van 
rivieren? De Schelde als blauwe draad
ISBN 978-90-5718-194-8 • € 29,95
Melchers, Reginald • Het verloren evangelie van Malchus
ISBN 978-90-5911-738-9 • € 22,95
Menting, Jan • Joachims leerjaar
ISBN 978-90-5911-673-3 • € 19,95
Menting, Jan • Zo was hij nu eenmaal gebakken. Rob 
Groenewoud Tjepor 14-6-1918 Haren 19-1-2008
ISBN 978-90-5911-892-8 • € 17,95
Menting, Jan • Gisela’s Teloorgang 
ISBN 978-94-6153-276-3 • € 19,95
Meulen, Ap van der • De Engel van Detroit
ISBN 978-94-6153-895-6 • € 16,95
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 • € 9,95
Meyers, Jan • Mussert, een politiek leven
ISBN 978-90-5911-210-0 • € 12,95
Meyers, Jan • Esmée. Een vrouw in oorlogstijd 
ISBN 978-90-5911-846-1 • € 19,95
Middendorp, Hetty, • De sprong. 10 mensen die hun hart 
durfden te volgen
ISBN 978-90-5911-254-4 • € 17,95
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
Miltenburg, Marianne / Rossen, tessa van • Het extra 
zintuig. Ontdek je eigen paranormale kracht
ISBN 978-94-6153-461-3 • € 18,95
Mirbeau, octave • De tuin der folteringen
ISBN 978-90-5911-267-4 • € 16,95
Misuraca-Kalmann, Gaby • Gino. Een Italiaanse liefde 
ISBN 978-94-6153-146-9 • € 19,95
Moerenhout, Ron • Gevlogen paradijsvogels. Te vroeg 
overleden bekende Nederlanders 
ISBN 978-90-5911-826-3 • € 18,95
Moerenhout, Ron • Hoe is het met je boek? Belevenissen van 
een debuterend schrijver 
ISBN 978-90-5911-968-0 • € 17,95
Mol, Justine • De gestolen jaren van Henk Haalboom. Over 
volharding, liefde en mens blijven
ISBN 978-94-6153-579-5 • € 17,95
Molen, Peter van der • De schepper van Don Quichote. 
De wereld van Miquel de Cervantes
ISBN 978-94-6153-814-7 • € 19,95
Molenaar, Hennie • Mevrouw Huygens. Een bijzondere 
vrouw in de zeventiende eeuw
ISBN 978-94-6338-052-2 • € 18,95
Molier, Arnold • Oranje boven. De greep van de monarchie 
op kerk en staat 
ISBN 978-90-5911-100-4 • € 10,95
Molin, Rob • Gedreven door verwantschap. Huug Kaleis. 
Essays over W.F. Hermans
ISBN 978-90-5911-641-2 • € 19,95
Molin, Rob • Terzijde van de vulkaan. Kritieken en essays
ISBN 978-94-6153-142-1 • € 19,95
Molin, Rob • In de schaduw van de hemel. Biografie van 
Bertus Aafjes
ISBN 978-94-6153-440-8 • € 29,95
Molin, Rob • Najaarshof
ISBN 978-94-6338-056-0 • € 19,95
Montessori, Montesano • Kritische discoursanalyse
ISBN 978-90-7028-919-5 • € 26,95
Moolenbroek, Anco van • Ezau, hij is Edom. De verborgen 
strijd om het Koninkrijk
ISBN 978-94-6338-075-1 • € 29,95
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
Muiderman, Hans • Hank & Heinrich 
ISBN 978-94-6338-031-7 • € 17,95
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 • Een liefde in Zeeland
ISBN 978-94-6153-699-0 • € 10,95
Müller, Dieter • En God zal alle tranen drogen 
ISBN 978-90-5911-777-8 • € 18,95
Muskens, Roeland • Aan de goede kant. Biografie van de 
Nederlandse anti-apartheidsbeweging 1960-1990
ISBN 978-94-6153-474-3 • € 27,95
Mutzenbacher, Josefine • Het leven van een Weense hoer
ISBN 978-90-75323-184 • € 14,95
Nabbe, Carlo • Aandacht. Over lesgeven
ISBN 978-94-6153-810-9 • € 18,95
Nagel, Jan • Boven het maaiveld
ISBN 90-5911-015-3 • €19,95
Namenwirth, Micha • Verzameld Proza I
ISBN 978-94-6153-079-0 • €18,95
Nelissen, Caroline • Kijk daar loopt een stewardess
ISBN 978-94-6153-555-9 • € 17,95
Nevels, Godfried • Van moment naar muziek. 15 cruciale 
gebeurtenissen in de geschiedenis van de popmuziek
ISBN 978-94-6153-416-3 • € 18,95 
New Balls Please-1 • 
Tijdschrift voor tennisliefhebbers. Jaargang 1 Voorjaar 2003
ISBN 90-5911-316-0 • € 12,50
New Balls Please-2 •
Tijdschrift voor tennisliefhebbers. Jaargang 1 Najaar 2003
ISBN 90-5911-208-3 • € 12,50
Nicastia, Elvis • Toeval der dimensies
ISBN 978-94-6153-186-5• € 12,95
Nieuwenhuizen, Bert van • Juliana, een onderschatte vorstin
ISBN 978-90-5911-792-1 • € 19,95
Nieuwenhuizen, Bert van • Het heeft Hare Majesteit 
behaagd
ISBN 978-90-5911-169-1 • € 12,95
Nieuwenhuizen, Bert van • De zilveren stroom. Leve het 
ouder worden
ISBN 978-94-6153-159-9 • € 18,95
Nieuwenhuizen, Bert van • Wilhelmina. Vorstin op een te 
hoog voetstuk
ISBN 978-90-5911-947-5 • € 19,95
Nieuwenhuizen, Bert van • Willem Drees. Vernieuwer voor, 
in en na de oorlog
ISBN 978-90-5911-946-8 • € 19,95
Nieuwenhuizen, Bert van • Vaders Fanfare, Moeders Koor
ISBN 978-90-5911-506-4 • € 14,95
Nieuwenhuizen, Bert van • Een lintje van de koningin
ISBN 978-90-5911-503-3 • € 14,95
Nieuwenhuizen, Bert van • André Rouvoet
ISBN 978-90-5911-561-3 • € 17,95
Nieuwenhuizen, Bert van •‘Vaarwel, vaarwel tot 
wederziens’. Mooie woorden bij het laatste afscheid
ISBN 978-90-5911-917-8 • € 18,95
Nieuwenhuizen, Bert van • Weiger het werk niet. Wim Eijk, 
aartsbisschop van Utrecht
ISBN 978-90-5911-945-1 • € 19,95
Nieuwenhuizen, Bert van • Een lintje van de Koning
ISBN 978-94-6153-468-2 • € 16,95
Nieuwenhuizen, Bert van • Goeie ouwe radio
ISBN 978-94-6153-812-3 • € 14,95
Nieuwkerck, Pieter van • Bo en het koekiemonster
ISBN 978-94-6153-339-5 • € 16,95 
Nijenhuis, ton • De Schetenboom
ISBN 978-90-5911-961-1 • € 12,95
Noens, Ludo • Terugkeer van de Nazoreeër. Fabuleuze 
lotsbestemming van een bliksemsjamaan
ISBN 978-94-6153-996-0 • € 18,95
Noens, Ludo • Subliem licht op de lijkwade van Turijn. Ware 
herkomst van een omstreden middeleeuwse relikwie
ISBN 978-94-6153-641-9 • € 18,95 
Noens, Ludo • Sprong in de Schemerzone. 
Wenken uit een ander universum
ISBN 978-94-6153-780-5 • € 19,95
Nolen, Ankie • Land der Katharen (heruitgave)
ISBN 978-94-6153-168-1 • € 24,95
Nolen, Ankie • Kruistocht tegen de Katharen
ISBN 978-90-5911-927-7 • € 19,95
Noo, Metta de • Er werd mij verteld, over Lucia de B. De 
klok, de klepel en de klokkeluider (2de druk)
ISBN 978-90-5911-974-1 • € 16,95
Noo, Metta de • Frontaal. 



De andere kant van dokter Jansen Steur
ISBN 978-94-6153-742-3 • € 18,95
Noorman, Randy • Dagboek van augustus
ISBN 978-94-6153-171-1 • € 19,95
Noorman, Randy • Afghanistan. Tussen oorlog en 
wederopbouw
ISBN 978-94-6153-232-9 • € 19,95
Oetie, Simen • De laatste halte
ISBN 978-94-6338-063-8 • € 17,95
okakura, Kakuzo • Het boek van de thee
ISBN 978-94-6153-236-7 • € 11,95
olthoff, Maran • Herinneringen aan de Onvergetelijke 
Roald Dahl
ISBN 978-94-6153-890-1 • € 18,95
oosterboer, Frank • Kernwapenopslag in Darp en 't Harde. 
Het geheim in de achtertuin
ISBN 978-94-6153-730-0 • € 18,95
oosterhuis, ton • De doornhaag om de kruidentuin. Het 
leven van de watergeus Bartolt Entens van Mantheada
ISBN 978-94-6153-174-2 • € 18,95
oosthoek, Albert • De Rotterdamse arbeidsinzet
ISBN 978-90-5911-825-6 • € 15,95
oosthoek, Albert • Knokploegen in Rotterdam en Oud-
Beijerland. Aspecten van gewapend verzet 1944-1945 
ISBN 978-94-6153-301-2 • € 29,95
oostlander, Arie • Leven in de dromen van gisteren
ISBN 978-90-5911-339-8 • € 16,95
oostveen, Ine / Brader, toof / orgelist, Aad • Is de aarde 
een slavenplaneet? 
ISBN 978-94-6153-388-3 • € 18,95 
os, o.J. van • Een hemel op aarde 
ISBN 978-90-5911-782-2 • € 19,95
os, Rien van • Vlucht uit de blauwe koepel 
ISBN 978-90-5911-953-6 • € 14,95
otten, Lienka • Kopzorgen
ISBN 978-90-5911-693-1 • € 18,95
otten, Willem Jan / Werkman, Hans • Willem de Mérode. 
De gedroomde zoon
ISBN 978-90-5911-999-4 • € 16,95
oudesluijs, Diete • De Plekken van verzet en pijn. 
Herinneringen aan de oorlog
ISBN 978-94-6153-190-2 • € 24,95
oudesluijs, Diete • De Plekken van verzet en pijn 2.  
Kampen, gevangenissen en andere plekken in het Reich
ISBN 978-94-6153-375-3 • € 24,95 
oussakovskaïa, Eugénie • Bezoek aan mijn jeugd. 
Herinneringen van een Russische adelsdochter
ISBN 978-94-6153-695-2 • € 22,95
ouweneel, Willem J. • Het Godsgetal
ISBN 978-90-5911-067-0 • € 19,95
ouweneel, Willem J. • De Negende Koning
ISBN 978-94-6153-297-1 • € 27,95
ouweneel, Willem J. • De Zevende koningin
ISBN 978-94-6153-341-8 • € 24,95 
ouweneel, Willem J. • De zesde kanteling
ISBN 978-94-6153-346-3 • € 29,95 
ouweneel, Willem J. • Een snoer van vrouwen. Honderd 
grootse vrouwen door de geschiedenis heen 
ISBN 978-94-6153-233-6 • € 24,95 
ouweneel, Willem J. • De snoer van klanken. Honderd 
grootse componisten door de geschiedenis heen
ISBN 978-94-6153-365-4 • € 24,95
ouweneel, Willem J. • Een dubbelsnoer van licht. 
Honderd grootse joodse en christelijke godsmannen door de 
geschiedenis heen – en hun moeizame relaties
ISBN 978-94-6153-426-2 • € 24,95
ouweneel, Willem J. • Wijsheid voor Denkers. Een inleiding 
tot de christelijke filosofie
ISBN 978-94-6153-710-2 • € 12,95
overy, Richard • Ruslands Oorlog
ISBN 978-90-5911-409-8 • € 24,95
overy, Richard • Waarom de Geallieerden wonnen
ISBN 978-94-6153-066-0 • € 27,95
Paasse, M. • Gods grote plan met de wereld
ISBN 978-90-5911-695-5 • € 29,95
Paasse, M. • Waarom het Christendom moest falen
ISBN 978-90-5911-853-9 • € 27,95
Paling, Kees • Mijnheer van Dale en de Apocalyps
ISBN 978-90-75323-764 • € 14,95
Paling, Kees • Coup Ravage, staatsgrepen en blufpoker
ISBN 978-90-5911-028-1 • € 14,95
Paling, Kees • Operatie Tango. Een Oranjecoup op 
veteranendag
ISBN 978-90-5911-563-7 • € 17,95
Papini, Giovanni • Het avondrood der filosofen
ISBN 978-90-5911-250-6 • € 17,95
Pasmans, Erwin • Donderslag bij heldere hemel
ISBN 978-90-5911-193-6 • € 17,95
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
Pauwels, Luc / tina. • De geschiedenis van Oekraïne. Het 
Oekraïense standpunt 
ISBN 978-94-6153-900-7 • € 18,95
Peeke, Mitch / Walsh Jones, Kevin / Jones, Steven • Het 
drama van de Lusitania
ISBN 978-90-5911-300-8 • € 19,95
Peeters, Joop • De Duitse inval in België (Herdruk)
ISBN 978-90-5911798-3 • € 18,95
Peijnenburg, Paul • Oallavag'gi

ISBN 978-94-6153-690-7 • € 18,95
Pelser, Han • Op zoek naar vorige levens
ISBN 978-94-6153-356-2 • € 18,95 
Pertüz, G. • Ongevat verlangen
ISBN 978-90-5911-854-6 • € 10,95
Peters, Jaenette • Hoe wij modern werden jaren 50, 60 en 70
ISBN 978-94-6153-741-6 • € 17,95
Pieffers, Lex • Verliefd op Adolf
ISBN 978-90-5911-553-8 • €19,95
Pieper, Josef • Rust en beschaving
ISBN 978-90-5911-477-7 • € 16,95
Pierik, Perry • Hongarije 1944-1945. De vergeten tragedie
ISBN 978-90-75323-030 • € 27,95
Pierik, Perry • Krim. Bestorming - belegering - verovering - 
bezetting en moord, 1941-1942
ISBN 978-94-6153-516-0 • € 9,95
Pierik, Perry • Van Leningrad tot Berlijn. Nederlandse 
vrijwilligers in dienst van de Duitse Waffen-SS
ISBN 978-90-5911-413-5 • € 27,95
Pierik, Perry • Tannenberg. Erich Ludendorff and the Defense 
of the Eastern German Border in 1914
ISBN 978-90-5911-106-6 • € 12,50 
Pierik, Perry / Pors, Henk • De verlaten monarch. Wilhelm 
II in Nederland
ISBN 90-75323-49-2 • €19,95
Pierik, Perry / Pors, Henk • 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 • € 9,95
Pierik, Perry • De ondergang van Hitlers pantserelite. Tussen 
Boedapest en Wenen 1945
ISBN 978-94-6153-423-1 • € 9,95
Pierik, Perry • Anton Verhey tijd, werk, leven
ISBN 978-94-6153-466-8 • € 19,95
Pierik, Perry • Erich Ludendorff. Biografie
ISBN 978-94-6338-021-8 • € 29,95
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• € 9,95
Pierik, Perry / Uslu, Hülya • Troje. Fascinatie en interpretatie 
ISBN 978-94-6153-313-5 • € 9,95
Pierik, Perry • Het rode leger wankelt. Ruslandveldtocht
ISBN 978-94-6153-465-1 • € 9,95
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 • € 9,95
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 • € 9,95
Pierik, Perry • De Zwarte Magiër. Karl Haushofer, zijn 
invloed op Hitler en de kruistocht voor 'Lebensraum'
ISBN 978-94-6153-676-1 • € 9,95
Pierik, Perry • Himmler, Mordechai en de mythe van het
joodse Bolsjewisme. 
ISBN 978-94-6153-831-4 • € 19,95
Pierik, Perry • Islamitische Staat. Achtergronden -  
(broeder)strijd - helden en beulen - geopolitieke consequenties
ISBN 978-94-6153-761-4 • € 9,95
Pierik, Perry • Gnosis, Swastika, Judaïca en de Protocollen
ISBN 978-94-6153-819-2 • € 12,50
Pierik, Perry / Reijmerink, Marcel • Het oorlogstrauma van 
Polen. De inval van ‘39, Warschau, de kampen en de strijdlust
ISBN 978-94-6153-887-1 • € 9,95
Pierik, Perry  • Vanaf vandaag wordt er teruggeschoten. 
Spionage, geheime diplomatie, oorlogseconomie en andere facetten 
van de Poolse veldtocht van 1939

ISBN 978-94-6153-888-8 • € 9,95
Pierik, Perry  • Keulen: Kalifaat Light en de Fallout van een 
conflicht.
ISBN 978-94-6153-940-3 • € 14,95
Pierik, Perry  • Timosjenko en de tweede slag om Charkov. 
Het drama van mei 1942
ISBN 978-94-6338-028-7 • € 9,95

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
Pinto, David • De Piramide van Pinto. Tegen de Policor 
Dictatuur
ISBN 978-94-6338-046-1 • € 19,95
Pinxten, Rik / Swings, Jean • En bewaar het geheim. 
Tintieme blikken van vrijmetselaars
ISBN 978-90-5718-499-4 • € 22,95
Piriac, Jan • Het geldmonster
ISBN 978-90-5911-595-8 • € 14,95
Piriac, Jan • de IJsmaker & de Enun. En andere intrigerende 
verhalen
ISBN 978-94-6153-649-5 • € 14,95
Pisa, Pauline • Het gestolen wijf
ISBN 978-90-5911-616-0 • € 10,95
Plas, Jurgen Van den • De Duitse soldaat in bidprenten uit 
de Tweede Wereldoorlog. ‘Der liebe Gefallene’
ISBN 978-94-6153-846-8 • € 19,95
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
Poneli, Anselmus • Beeldende architectuur. Een aanklacht en 
een alternatief 
ISBN 978-94-6153-986-1 • € 16,95
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
Posthumus, Nelleke Meyjes • Braziliaans goud. Een roman 
over adoptie en down/liefde
ISBN 978-94-6153-905-2 • € 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
Rameijer, Jaap • Jamie en Maria Magdalena
ISBN 978-94-6338-069-0 • € 14,95
Raven Marna • Jij en ik 
ISBN 978-94-6153-315-9 € 18,95
Ravenscroft, trevor • De lans van het lot
ISBN 978-94-6153-155-1 • € 19,95
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
Reijnders, Maarten • Complotdenkers. Hoe gevaarlijk is het 
geloof in samenzweringstheorieën?
ISBN 978-94-6338-066-9 • € 19,95
Renard,Véronique • Pantau in India
ISBN 978-90-5911-456-2 • € 16,95
Renders, Hans / Arnoldussen, Paul • Jong in de jaren dertig
ISBN 978-90-5911-246-9 • € 16,95

Rennenberg, Roger • Uit ‘t slijk. Het levensverhaal van Arthur 
Jansen (1896-1978)
ISBN 978-94-6153-325-8 • € 22,95 
Rensen, Ingrid • Op zoek naar haar verleden. ‘Ze bleek haar 
moeder niet te kennen’
ISBN 978-94-6153-746-1 • € 18,95
Rensen, Marleen • Lijden aan de tijd. Franse intellectuelen in 
het Interbellum 
ISBN 978-90-5911-744-0 • € 24,95
Rétyi, Andreas von • Skull & Bones. De geheime macht van 
Amerika’s elite
ISBN 978-90-5911-511-8 • € 18,95
Rieschke-Lenfert, Yvonne • Bijzondere ontmoetingen in 
Frankrijk
ISBN 978-90-5911-689-4 • €17,95
Rietman, Hélène • De Passant
ISBN 978-90-5911-548-4 • €17,95
Rifa’i, Amal / Ainbinder, odelia • Wij willen beiden hier 
leven. Vriendschap onder vuur in Jeruzalem
ISBN 978-90-5911-317-6 • € 16,95
Rijkers, Henk / Lemm, Robert • Een grote paus
ISBN 978-90-5911-418-0 • € 15,50
Rijn, Willem van • Een nieuwe weg
ISBN 978-90-5911-394-7 • € 14,95
Rijnders, Alida C. • Susanna Shakespeare. Shakespeares 
dochter Susanna en dokter John Hall
ISBN 978-94-6153-332-6 • € 19,95 
Rijnders, Colien • Bonte Was. 
ISBN 978-94-6153-910-6 • € 16,95
Rijthoven, Jan van • De vermogensbeheerder
ISBN 978-94-6153-745-4 • €18,95
Rizzuto, Giovanni • Mediale levenskunst. Een interculturele 
polyloog
ISBN 978-90-5718-384-3 • € 24,95
Roden, Mary van • Kaddiesj. 
ISBN 978-90-5911-799-0 • € 18,95 
Roemer, Astrid • Zolang ik leef ben ik niet dood
ISBN 978-90-5911-319-0 • € 22,95
Roemer, Emile • Tot hier en nu verder 
ISBN 978 -90-5911-404-3 • € 10,95
Roes, André • Charles Dickens. Het zo gelukkig en toch zo 
ongelukkig bestaan
ISBN 978-94-6153-147-6 • € 19,95
Roes, André • De Dans van Scrooge
ISBN 978-94-6153-252-7 • € 14,95 
Roest, Maarten van der • Nicolas Sarkozy
ISBN 978-90-5911-602-3 • € 16,95
Roest, Maarten • Woordvoerder
ISBN 978-94-6153-435-4 • € 19,95
Rondas. Jos • Vlamingen in de kriegsmarine
ISBN 978-94-6153-302-9 € 19,95
Rooding, Yvette • Me, Myself en m’n Ego
ISBN 978-94-6153-103-2 • € 19,95
Roodt, Evelyn de • Onsterfelijke fronten
ISBN 978-90-5911-122-6 • € 24,95
Rooij, René van • De Benoeming. Een Boardroom roman
ISBN 978-94-6153-593-1 • € 16,95
Rooij, René van • De Handshake. Een Bedroom Roman
ISBN 978-94-6153-681-5 • € 16,95
Rooij, René van • Ad Scheepbouwer. 'Pa, ik heb een 
patatkraam gekocht'
ISBN 978-94-6153-827-7 • € 19,95
Rooij, René van • Overname. Een Courtroom Roman
ISBN 978-94-6338-051-5 • € 16,95
Roos, A.J. • Vechtscheiding!
ISBN 978-94-6153-706-5 • € 19,95
Roosmalen, Marcel van • De Pimmels
ISBN 978-90-5911-256-8 • € 14,95
Roosmalen, Marcel van • Op pad met Pim
ISBN 978-90-5911-070-0 • € 14,95
Roosmalen, Marcel van • Op campagne met Oranje
ISBN 978-90-5911-469-2 • € 12,95
Rooy, Sam en Wim van (red.) • De Islam. Kritische essays 
over een politieke religie
ISBN 978-90- 5487-783-7 • € 29,95
Rooyen, Jules van • De mond voorbij gepraat. Godsdienst, 
samenlevingen, cultuur, ethiek en politiek
ISBN 978-90-5911-039-7 • € 19,95
Ros, Martin • Bloednacht Mayerling 1889-1945
ISBN 978-94-6153-137-7 • € 16,95
Ros, Martin • Herinneringen aan mijn Rijke Roomse Jeugd
ISBN 978-90-5911-079-3 • € 15,-
Ros, Martin • Een vergeten oorlog. Polen-Rusland 1920
ISBN 978-90-5911-248-3 • € 12,50
Ros, Martin • Sisi, Leven en dood van Elisabeth
ISBN 978-94-6153-732-4• € 19,95
Ros, Martin • Vuurnacht Haïti 
ISBN 978-90-5911-967-3 • € 21,95
Ross, tomas • Take Care! 
ISBN 978-90-5911-480-9 • € 12,95
Rozendaal, Simon • Het is mijn lijf. Een nieuwe revolutie: 
Patient Power
ISBN 978-90-5911-143-1 • € 14,95 
Rozendaal, Simon • Een vreemde ziekte. Patienten over 
sikkelcelziekte en thalassemie
ISBN 978-90-5911-624-5 • € 12,95
Ruben, Barry / Küntzel, Matthias e.a. • Iran. Opkomst van 
een islamitische grootmacht Zie CIDI-infomatiereeks
ISBN 978-90-5911-385-5 • € 12,95
Ruding, onno • Markt en Moraal. Edmund Burkelezing III
ISBN 978-90-5911-378-7 • € 9,95
Ruig, Rob de • Theodor Lessing
ISBN 978-90-5911-820-1 • € 17,95
Ruitenberg, Liesbeth (red.) • De Grote Oorlog en het kleine 
Doorn. Huis Doorn - Plaats van herinnering

ISBN 978-94-6153-617-4 • € 12,50
Ruiter, Arie de • Koopman in de Gouden Eeuw
ISBN 978-94-6153-065-3 • € 19,95
Ruiter, Arie de • De getrouwde monnik
ISBN 978-94-6153-241-1 • € 19,95
Rutting, Raymond / Groeneveld, Johan • Tussen twaalf en 
twee
ISBN 90-75323-54-9 • € 19,95
Ruijs, Paul • Wij zien u wel in de rechtszaal
ISBN 978-90-5911-011-3 • € 19,95
Ruijs, Paul • Medische missers, juridisch gesjoemel
ISBN 978-90-5911-628-3 • € 19,95
Ruyter, Nora de • Verborgen gezichten
ISBN 978-94-6153-445-3 • € 17,95
Sakkers, Hans • Enigma en de strijd om de Westerschelde. 
Het falen van de geallieerde opmars in september 1944
ISBN 978-94-6153-001-1 • € 24,95
Sakkers, Hans • Duitse militaire standrechtelijke executies in 
Zeeland. sept-dec 1944
ISBN 978-94-6153-277-0 • € 34,95
Sakkers, Hans • Resultaat van onvermogen. Theorie en 
praktijk in de verstandelijk gehandicaptenzorg
ISBN 978-94-6153-928-1 • € 17,95
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)
Saletti, Carlo / Sessi, Frediano • Auschwitz bezoeken. Gids 
van het voormalige concentratiekamp en uitroeiingscentrum
ISBN 978-90-5718-506-9 • € 24,95
Samson, Sigbert • De toekomst wordt anders
ISBN 978-90-5911-753-2 • €18,95
Samson, Sigbert • Grensgebieden. Introductionistische 
oefeningen
ISBN 978-94-6153-839-0 • € 14,95
Sangers, Gerrit • Trance
ISBN 978-94-6153-108-7 • € 14,95
Sangers, Gerrit • Het meisje in de toren
ISBN 978-94-6153-251-0 • € 17,95 
Sangers, Gerrit • Het verlaten station
ISBN 978-94-6153-378-4 • € 12,50 
Sangers, Gerrit • Helens Draegkragt
ISBN 9789461535030 • € 9,95
Sangers, Gerrit • Een glans van paranoia
ISBN 978-94-6153-548-1 • € 14,95
Sangers, Gerrit • Michelle Welt
ISBN 978-94-6153-757-7 • € 17,95
Sangers, Gerrit • De Landing. Novelle
ISBN 978-94-6153-973-1 • € 12,95
Sangers, Gerrit • De Morgendans
ISBN 978-94-6153-972-4 • € 15,95
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, Ad van • India. Reisboek
ISBN 978-94-6153-936-6 • € 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
Schendel, Arthur van • Oude Italiaansche steden
ISBN 978-94-6338-050-8 • € 24,95
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
Scherjon, Rob • Twee levens
ISBN 978-94-6153-902-1 € 17,95
Schilders, Ed • Het rijke roomse lezen
ISBN 90-75323-15-8 • € 12,45
Schinkel, Willem • De leegte van westerse waarden. Over 
mensenrechten en drone-oorlogvoering
ISBN 978-90-5718-511-3 • € 12,50
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



Schlingmann, Freek • P.C. Hooft. Een volmaakte Hollandse 
Magistraat
ISBN 978-94-6338-008-9 • € 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
Schrevers, Paul • De geuren van de zandkorrel. Van atheïstische 
rituelen naar een mystiek zonder god?
ISBN 978-90-5718-394-2 • € 19,95
Schueren, Stefan ridder de van der / Ingen, Jan C. van • 
Van herkenning tot erkenning. Een praktijkhandboek over het 
decoratiestelsel
ISBN 978-94-6153-181-0• € 34,95
Schuit, Gerda • Jeroen. Over het leven en sterven van mijn 
lieve hartenkind
ISBN 978-94-6153-061-5 • € 17,95 
Schulten, Paul • Het was maar een grapje. De humor van de 
Grieken en de Romeinen
ISBN 978-94-6153-651-8• € 19,95 
Schumacher, Peter • De zaak Aernout
ISBN 978-90-5911-897-3 • € 18,95 
Schurgers, Jan • De ondoorgrondelijke wegen naar Popayan
ISBN 978-90-5911-819-5 • € 16,95
Schutten, Anne-Mieke • ‘Geef mij maar een slappe whisky’. 
Freddy Heineken. Een biografische schets
ISBN 978-90-5911-435-7 • € 14,95
Schutten, Anne-Mieke • Stiefen en Exen 
ISBN 978-90-5911-709-9 • € 14,95
Schuurman, Barend • J.S. Bach. Matthäus Passion
ISBN 978-90-5911-716-7 • € 16,95
Schuurman Victoria • Beatrijs. Down is zo gek nog niet
ISBN 978-94-6153-196-4 • € 14,95
Schuurman Victoria • De kus van God en andere 
kerstverhalen
ISBN 978-90-5911-918-5 • € 14,95
Schuurman, Victoria • Tweelingmuziek
ISBN 978-94-6153-739-3 • € 18,95
Scruton, Roger • De betekenis van het Conservatisme. 
Edmund Burkelezing-1
ISBN 978-90-5911-021-2 • € 9,95
Seeverens, Harrie • Charles de Gaulle. Op de bres voor Europa
ISBN 978-94-6153-167-4 • € 24,95
Seijbel, Jan • Veblens visie. Het belang van Thorstein Veblens 
ideeën voor zijn en onze tijd
ISBN 978-94-6153-448-4 • € 22,95
Shabahzi, Nikita • Aardappeleters & Allochtonen
ISBN 978-90-5911-450-0 • € 14,95
Shakespeare, William • Hamlet. Vertaald, ingeleid en 
geannoteerd door Willem J. Ouweneel
ISBN 978-90-5911-348-0 • € 22,95
Siebelt, Peter • Econostra. Het netwerk achter Volkert van 
der Graaf
ISBN 978-690-5911-287-2 • € 22,-
Siebelt, Peter • Rara, wie ben ik
ISBN 978-90-5911-099-1 • € 17,50
Siebelt, Peter • Mabel. ‘Koninklijk’ Bal Masqué
ISBN 978-90-5911-329-9 • € 19,95
Siebelt, Peter • De Vierde Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-490-6 • €22,95
Siebelt, Peter • Vissers in troebel water 
ISBN 978-90-5911-114-1 • € 9,95
Siebelt, Peter • Sinistra. Politieke maffiosi op Haags, 
provinciaal en gemeentelijk niveau
ISBN 978-90-5911-525-5 • € 17,95
Sigmund, Anna Maria • Walkuren van het Derde Rijk. De 
vrouwen van de nazi’s
ISBN 978-90-5911-034-2 • € 24,95
Simon, Anna / Dennis, Andy • Ebola. Van dichtbij
ISBN 978-94-6153-971-7 • € 14,95
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
Sizoo, Hans • Een geheim in de haard. David Hume. 
De godsdienst en God
ISBN 978-94-6153-935-9 • € 18,95
Slauerhoff, J • De opstand van Guadalajara. Met een nawoord 
van Cees Nooteboom
ISBN 978-94-6153-650-1 • € 17,95
Slauerhoff, J. • Jan Pieterz. Coen. Met nawoord van Wim 
Hazeu
ISBN 978-94-6153-768-3 • € 17,95
Slim, Hans • Typisch Gooisch
ISBN 978-94-6153-588-7 • € 16,95
Slok, Job • Ik vind uw brieven bijzonder nuttig. Darwins 
brieven aan Nederlandse tijdgenoten 
ISBN 978-90-5911-828-7• € 18,95

Slok, Job • Darwin. Biografie
ISBN 978-90-5911-857-7 • € 16,95
Slooff, Adriaan • Vrouwen-emancipatie: doorbraak of 
inbraak? Hoe feministen zichzelf en anderen voor de gek hielden
ISBN 978-94-6153-599-3 • € 19,95 
Slooff, Adriaan • Ik lees en schrijf als een vrouw, zoals ik
eet en vrij als een vrouw. Waarom mannen en vrouwen niet 
graag elkaars tijdschriften lezen
ISBN 978-94-6153-932-8 • € 14,95
Sloot, Emiel • Contact
ISBN 978-94-6338-055-3 • € 17,95
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 
Smit, J.P.W.A. • De Legervlaggen. Uit den aanvang van den 
80-jarigen oorlog
ISBN 978-94-6338-042-3 • € 9,95
Smaele, Henk de • Overheid & Economie. Geschiedenissen 
van een spanningsveld
ISBN 978-90-5718-090-3 • € 39,95
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
Solis-Valeton, Peyronne • Delftse student in oorlogstijd. 
Ervaringen van Josué Valeton als student, tewerkgestelde en 
onderduiker
ISBN 978-94-6153-882-6 • € 21,95
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
Sparre, Pieter • Onderhuids
ISBN 978-94-6153-931-1 • € 19,95
Spinhoven, Marian • Niet te geloven. Ex-priester Eugène 
Guljé over de oorlog, moord op zijn vader, de kerk, drugs, geloof 
en geluk
ISBN 978-90-5911-571-2 • € 16,95
Stadsbader, tania/ Wuyts, Floris • Dizzy me. Leven met 
evenwichtsstoornissen
ISBN 978-90-5718-401-7 • € 24,50
Stabergh / Jonckers • De dag dat alles anders werd
ISBN 978-94-6153-529-0 • € 18,95
Stahlecker, Adrian • Hildegard Knef. Een ster Een tijdperk
ISBN 978-90-5911-476-0 • € 25,-
Stahlecker, Adrian • Goebbels’ droomfabrieken
ISBN 978-90-5911-298-8 • € 24,95
Stahlecker, Adrian • Een liefde tussen oorlog en vrede
ISBN 978-90-5911-211-7 • € 22,95
Stahlecker, Adrian • Schilderswijk en Society
ISBN 978-90-5911-491-3 • € 24,95
Stahlecker, Adrian • De Muze Ine Veen
ISBN 978-90-5911-304-6 • € 24,95
Stahlecker, Adrian • Romy Schneider. Een leven vol triomfen 
en tragedies
ISBN 978-90-5911-165-3 • € 24,95
Stahlecker, Adrian • Stijliconen en idolen. Film & Mode
ISBN 978-90-5911-598-9 • € 25,95
Stahlecker, Adrian • Nederlandse acteurs in de 
Weimarrepubliek en Nazi-Duitsland.
ISBN 978-90-5911-665-8 • € 22,95
Stahlecker, Adrian • Hollywood Giganten. Joodse 
immigranten en de Amerikaanse film 
ISBN 978-90-5911-749-5 • € 22,95 
Stahlecker, Adrian • Het andere Hollywood. Gays, Lesbo’s en 
Bi’s in de filmstad 
ISBN 978-90-5911-930-7 • € 22,95 
Stahlecker, Adrian • Intriges en schandalen aan het Spaanse hof 
ISBN 978-90-5911-830-0 • € 24,95
Stahlecker, Adrian • Roman Polanski 
ISBN 978-90-5911-936-9 • € 22,95 
Stahlecker, Adrian • Franco en de Spaanse monarchie
ISBN 978-90-5911-801-1 • € 19,95
Stahlecker, Adrian • Hitler’s kunstenaarsziel
ISBN 978-94-6153-163-6 • € 24,95
Stahlecker, Adrian • Juliette Gréco. Haar wereld
ISBN 978-94-6153-227-5 • € 22,95

Stahlecker, Adrian • Duitse film na Hitler
ISBN 978-94-6153-353-1 • € 24,95 
Stahlecker, Adrian • De gouden tijd van de Franse Film
ISBN 978-94-6153-475-0 • € 24,95
Stahlecker, Adrian • De Bourbons de Parme
ISBN 978-94-6153-770-6 • € 19,95
Stahlecker, Adrian • Zarah Leander. Diva van het Derde rijk
ISBN 978-94-6338-016-4 • € 21,95
Staller, Jack / Boven, Graddy • geschiedenis getekend. 
Vaderlands verleden vereeuwigd in potlood 
ISBN 978-90-5911-964-2 • € 27,95 
Stam, Arthur • De CPN en haar buitenlandse kameraden
ISBN 978-90-5911-206-3 • € 32,-
Stam, Arthur • The Diplomacy of the New Order
ISBN 978-90-5911-436-4 • € 12,50 
Stam, Arthur • Trotzki
ISBN 978-90-5911-451-7 • € 16,95
Starik, F. • De humor van het theezakje
ISBN 978-94-6153-093-6 • € 14,75
Starreveld, Henk • De Olieramp
ISBN 978-94-6153-481-1 • € 18,95
Starreveld, Jacob • Een loos vissertje. en 50 andere verhalen 
van de waterkant
ISBN 978-94-6153-792-8 • € 18,95
Starreveld, Jacob • Het Drama van de Kwade Hoek. Het 
verhaal van Marijn de Vos, een Zeeuwse kaperzoon
ISBN 978-94-6153-989-2 • € 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
Steeman, Peter • Hanna Reitsch. Vliegende ‘superster’ van 
Nazi-Duitsland geëmancipeerd avant la lettre 
ISBN 978-94-6153-885-7 • € 17,95
Steens, Dago • Een Wereld zonder Staten.
ISBN 978-94-6338-020-1 • € 14,95
Steenis, Dago • Waarde tijdgenoten. Brieven om over na te 
denken
ISBN 978-94-6153-360-9 • € 16,95 
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
Steenvoorden, Monique • Kind, wat geef ik je mee... 
ISBN 978-94-6338-071-3 • € 18,95
Stein, George H. • De Waffen SS
ISBN 978-90-5911-705-1 • € 26,95
Steiner, Bram • De toekomst van de mensheid op aarde
ISBN 978-90-5911-851-5 • € 19,95
Stelt, Nataschja van der • Verdriet zonder tranen. De Puttense 
moordzaak
ISBN 978-90-5911-658-0 • € 12,95
Steltenpool, Albert & Arjan (Nes) • Verhalen van de dijk
ISBN 978-94-6153-490-3 • € 14,95
Sternberg, Fritz • Hoe lang kan Hitler oorlog voeren? 
Met een voorwoord van Perry Pierik
ISBN 978-94-6153-830-7 • € 24,95
Stokvis, Willemijn • De verborgen wereld van Eugène 
Brands
ISBN 978-90- 7896-467-4 • € 32,50
Stramm, August • Lekbloed. Gedichten en brieven uit de oorlog
ISBN 978-94-6153-828-4 • € 19,95
Strindberg, August • Huwelijksverhalen
ISBN 978-90-5911-097-7 • € 16,95
Strobbe, Guido • Ultio
ISBN 978-94-6153-153-7 • € 19,95
Strobbe, Guido • Odium 
ISBN 978-94-6153-303-6 • € 19,95
Strobbe, Guido • Deceptio
ISBN 978-94-6153-428-6 • € 18,95
Strobbe, Guido • Opertum
ISBN 978-94-6153-697-6 • € 18,95
Strobbe, Guido • Mendacium
ISBN 978-94-6153-911-3 • € 18,95
Stroet, Stefan / Wel, Peter van der • Plan Aarde - mensen, 
memen, systemen. Hoe je invloed kunt uitoefenen op de 
toekomst
ISBN 978-94-6153-927-4 • € 18,95
Stuivenga, Marcel • Iers niemandsland
ISBN 978-90-5911-350-3 • € 24,95
Stuart, Sven Cohen • De Wandeling
ISBN 978-94-6338-059-1 • € 17,95
Stutterheim, Erik • Mijn dagen bij de Dienst
ISBN 978-94-6153-980-9 • € 19,95
Stijnen, Carlie • Maison Perdue
ISBN 978-94-6153-040-0 • € 18,95
Suurenbroek, Martijn • Labouchère’s laatste vriend
ISBN 978-90-5911-568-2 • € 19,95
Swiers, Robbert Jan • De Landmeter 
ISBN 978-94-6153-269-5 • € 24,95
Swiers, Robbert Jan • Een kwestie van schaal 
ISBN 978-94-6153-412-5 • € 16,95
Swiers, Robbert Jan • De taal van het water 
ISBN 978-94-6153-572-6 • € 18,95
Swiers, Robbert Jan • Het Achteloze Universum
ISBN 978-94-6153-692-1 • € 18,95
Swiers, Robbert Jan • De zeven van Strak
ISBN 978-94-6153-912-0 • € 29,95
Swiers, Robbert Jan • Tussen water en vuur. Walcheren 
1940-1946
ISBN 978-94-6153-915-1 • € 14,95



t’sjoen, Yves / Damme, Els van /van melle, Liesbeth • 
Naakt als glas
ISBN 978-90-5718-171-9 • € 12,95
tak, Erik J. • Engel langleve
ISBN 978-94-6153-795-9 • € 18,95
talens, Egbert • Een bijzondere relatie. Het conflict Israël-
Palestina nader bekeken 1897-1993
ISBN 978-90-5911-222-3 • € 32,-
teekens, Inga • Van kramp naar kracht. Model voor 
Persoonlijke Autonomie
ISBN 978-94-6153-716-4 • € 12,50
terhal, Piet • Wegen naar een menswaardige toekomst. 
Pierre Teilhard de Chardin in gesprek met Martin Buber en Jan 
Tinbergen
ISBN 978-94-6153-807-9 • € 19,95
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 
teule, Gerrit • Ons groeiende bewustzijn. Pierre Teilhard de 
Chardin, een man van de geest en de toekomst
ISBN 978-94-6153-921-2 • € 21,95
teule, Gerrit • De formule van de mentescoop. Een 
onderzoek naar de geest en de ziel van de evolutie
ISBN 978-94-6153-924-3 • € 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
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Meer overzicht van de spiritualiteit in Nederland
ISBN 978-94-6153-816-1 • € 18,95
Wellinghoff, Karel • De grote Ommekeer. Over de opkomst van 
het andere denken, de nieuwe liefde en het onuitsprekelijke geluk
ISBN 978-94-6338-074-4 • € 18,95
Weltevreden, Henk • Levensvlagen. Radio columns
ISBN 978-90-75323-139 • € 6,95
Weltevreden, Henk • Het balkon
ISBN 978-94-6153-784-3 • € 12,95
Weltevreden, Henk • De Stralende Ster van Paekdu
ISBN 978-94-6153-891-8 • € 18,95
Wentholt, Hans • Agnese
ISBN 978-94-6153-`145-2 • € 19,95
Wentholt, Hans • Vrouwenman
ISBN 978-94-6153-482-8 • € 22,95
Wentholt, Hans • Hobo d'amor
ISBN 978-94-6153-838-3 • € 19,95
Werf, Henk van der • Totalitaire ontsporing. Een analyse van 
de beschaving in de waancultuur van het Derde Rijk
ISBN 978-94-6153-563-4 • € 22,95
Werf, Henk van der • De Goddelijke Dimensie. De godsidee 
van Seneca, de christenen en “ietsisten”
ISBN 978-94-6153-811-6 • € 16,95
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 • € 29,95
Westgeest, Paul • Het Groot Teringboek
ISBN 978-90-5911-520-0 • € 14,95
Widemann, Reinold • Geld zit in je hoofd. Over Symbolen 
van Waarde
ISBN 978-94-6153-718-8 • € 19,95
Wiegerinck, Stijn • Het commando Pieters. Hollandse SS-ers 
in Brummen en Loosdrecht april-mei 1945
ISBN 978-94-6153-425-5 • € 24,95
Wielaert, Jeroen • Pijn en glorie van de polder. Hollandse 
wieler-legenden
ISBN 978-90-5911-043-4 • € 16,95
Wielaert, Jeroen • Bar-Tabac-Le Sport 
ISBN 978-90-5911-142-4 • € 16,95
Wiele, Door van der • De schaduw van Duvan. 
Adoptieouders A&M de Laat vertellen hun verhaal
ISBN 978-94-6153-714-0 • € 18,95
Wieringa, Feije • Vrije Val 
ISBN 978-90-5911-837-9 • € 16,95
Wiggers, Regien • Internet verandert alles. Historie, heden, 
toekomst 
ISBN 978-94-6338-076-8 • € 14,95
Wijnsouw, Haro • De bezielde aarde. Voeling met de ruimere 
dimensies van de natuur 
ISBN 978-94-6153-926-7 • € 17,95
Wijvekate, Maren L. • Positieve wendingen in je leven
ISBN 90-5911-330-5 • € 19,95
Willems, Raf • Van Bensemann tot Beckenbauer. De 
verborgen geschiedenis van het Duitse voetbal
ISBN 978-90-5911-393-0 • € 17,95
Wingen, Ed •Eugene Brands en de Vijftigers 
ISBN 978-94-6153-064-6 • € 19,95
Winkelaar, Piet • Kijken en zien. Over grenservaringen, een 



vergeten erfenis en het ontdekken van de wereld
ISBN 978-94-6153-754-6 • € 18,95
Winkelman, Ludo • Ontmoetingen. Ontmoetingen
ISBN 978-94-6153-979-3 • € 14,95
Winter, Anne • Migranten maken de stad. 
Migratie, diversiteit en conflict in historisch perspectief
ISBN 978-90-5718-291-4 • € 12,50
Wirtz, Alexander • Herinneringen van een Rotterdams 
jongetje. Kinderjaren tijdens de oorlog en kort daarna
ISBN 978-94-6338-048-5 • € 18,95 
Wissema, Hans • Siberische Lessen over Leven, Liefde en 
Dood 
ISBN 978-94-6153-330-2 • € 18,95 
Witte, Arjan • Oswald Spengler
ISBN 978-90-5911-667-2 • € 17,95
Woelderink, J.G. • De rechtvaardiging uit het Geloof alleen
ISBN 978-94-6153-580-1 • € 18,95
Wolfs, Renée • Wereldkind. Praten met je adoptiekind 
ISBN 978-94-6153-056-1 • € 23,50
Wolfs, Renée • De Cirkel van Verbinding. Verliesverwerking 
bij adoptie en pleegzorg
ISBN 978-94-6153-294-7 • € 19,95
Wolters-Van trigt, Inge / Visser, tom • Duizend dagen 
Indië
ISBN 978-90-5911-513-2 • € 24,95
Xenzova, Joanna • Het Driedaagse Mysterie
ISBN 978-94-6153-685-3 • € 17,95
Ypma, tjipke • Verloren Kinderen
ISBN 978-94-6153-755-3 • € 18,95
Zaal, Wim • De Buitenbeentjes
ISBN 978-90-75323-047 • € 16,95
Zaal, Wim • De vuist van de paus
ISBN 978-90-75323-078 • € 16,95
Zaal, Wim • Gods Onkruid. Nederlandse sekten en messiassen
ISBN 978-90-5911-198-1 • € 14,95
Zaal, Wim • Een tik van Italië
ISBN 978-90-75323-429 • € 14,95
Zaal, Wim • Jan Toorop. Zijn leven, zijn werk, zijn tijd
ISBN 978-90-5911-155-4 • € 19,95
Zaal, Wim • Zestig jaar in de beschaving
ISBN 978-90-5911-085-4 • € 16,95
Zaal, Wim • Rome een religieuze gids 
ISBN 978-90-5911-358-9 • € 18,95
Zaal, Wim • Moord in het Vaticaan. De mooiste verhalen 
over Rome
ISBN 978-90-5911-282-7 • € 16,95
Zaal, Wim • De Corsicaanse monsters. Napoleon Bonaparte 
en zijn familie
ISBN 978-94-6153-194-0 • € 19,95
Zaal, Wim • God en Zoon
ISBN 978-90-5911-425-8 • € 16,95
Zaal, Wim • Kaspar Hauser
ISBN 978-90-5911-634-4 • € 14,95
Zaal, Wim • Valsheid in geschriften. Literaire vervalsingen en 
mystificaties 
ISBN 978-90-5911-763-1 • € 19,95
Zaal, Wim • Edith Piaf
ISBN 978-94-6153-272-5 • € 16,95
Zaal, Wim • Heilige vaders. Het verhaal van de pausen
ISBN 978-94-6153-806-2 • € 18,95
Zaal, Wim • De Nederlandse Fascisten
ISBN 978-94-6338-018-8 • € 18,95
Zandvliet, Diny • De dame met de paarse hoed. 
Verhalenbundel
ISBN 978-90-5911-915-4 • € 16,95
Zandvliet, Diny • Grauwsluiers en Lichtheid
ISBN 978-94-6153-698-3 • € 19,95
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
Zijlstra, tom • De affaire Jansen Steur. Uit het dagboek van 
een ex-bestuurder van Medisch Spectrum Twente
ISBN 978-94-6153-964-9 • € 16,95
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 
Zwaan, Karin & Irene • Borobudur, Boeddha’s Tuin van 
Vrede en Healing. Een spirituele reis met Lama Gangchen door 
de bloemenvelden van liefde, compassie, harmonie en vreugde 
ISBN 978-94-6153-999-1• € 18,95
Zwart, P.J. • Het kwaad straft zichzelf 
ISBN 978-90-5911-803-4 • € 15,95

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

ENGELSE EDItIES
Bakker, Geeri • The Adoption handbook
ISBN 978-90-5911-315-2 • € 19,95
Blom, Robert Jan • What Chiropractic can do for you. 
Natural and safe treatment of back, shoulders, headache, 
migraine and many other symptoms
ISBN 978-94-6153-821-5 • € 19,95
Boden, Jeanne • Contemporary Chinese art. 
Post-socialist, Post-traditional, Post-colonials
ISBN 978-90-5718-215-0 • € 39,95
Botman, J. • Nazis to the Core. The Sassen brothers and their 
anti-Bolshevik crusade in Latin America
ISBN 978-94-6153-823-9 • € 19,95
Brinks, Jan Herman • The Miraculous Resurrection of
Immanuel Kant and other articles. With a foreword by Georg 
G. Iggers
ISBN 978-94-61539-77-9 • € 18,95
Brinks, Jan Herman • The Dutch, the Germans and the Jews
ISBN 978-94-6338-037-9• € 9,95
Brinks, Jan Herman • The Netherlands and Islam. Towards 
a new Identity?
ISBN 978-94-6153-978-6 • € 10,95
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
Hendrikse, Wim • David Bowie. A Star Fell to Earth
ISBN 978-94-6153-871-0 • € 27,95
Hendrikse, Wim • David Bowie. Live 1958 - 1986
ISBN 978-94-6338-083-6 • € 29,95
Hendrikse, Wim • David Bowie. Live 1987 - 2007
ISBN 978-94-6338-084-3 • € 29,95
Kruft, Anton • Early dutch entrepreneurship and its  
contribution to modern economy 
ISBN 978-94-6153-427-9 • € 24,95
Koene, Bert • The world of our grandchildren
ISBN 978-94-6153-744-7 • € 18,95
Kursietis, Andris 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, Andris J. • The Imperial Japanese Navy. (Nihon 
Kaigun) 1900 - 1945
ISBN 978-94-6153-604-4 • € 29,95
Kursietis, Andris 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
Kursietis, Andris J. • Under Three Flags. The German Navy 
under the Kaiser, the Republic and the Third Reich 1914-1945
ISBN 978-94-6153-941-0 • € 29,95
Kursietis, Andris J. • The Royal Hungarian Armed Forces 
1919-1945
ISBN 978-94-6338-038-6 • € 26,95
Lemm, Robert • One Rembrandt for 25 Jews. The most 
expensive painting ever
ISBN 978-94-6153-942-7 • € 18,95
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
Luirink, Bart / Maurick, Madeleine van • Homosexuality 
in Africa. A disturbing love
ISBN 978-94-6153-943-4 • € 17,95
Marácz, Dr. L.K. • Hungarian Revival. Political Reflection on 
Central Europe
ISBN 978-90-75323-115 • € 22,95
Pierik, Perry • Hungary 1944-1945. The Forgotten Tragedy
ISBN 978-90-75323-108 • € 22,95
Pierik, Perry • From Leningrad to Berlin. Dutch volunteers in 
the service of the German Waffen-SS 1941-1945 (2de druk)
ISBN 978-90-5911-004-5 • € 27,95
Pierik, Perry • Tannenberg. Erich Ludendorff and the Defence 
of the Eastern German Border in 1914
ISBN 978-90-5911-106-6 • € 12,50
Pierik, Perry • The Crimea. Assault - Siege - Conquest - 
Occupation and Murder 1941 - 1942
ISBN 978-94-6153-640-2 • € 14,95
Pierik, Perry • The Unknown Reich. Less Known Facts of the 
Eastern Front
ISBN 978-94-6153-643-3 • € 14,95
Pierik, Perry • Geopolitics of the Third Reich
ISBN 978-94-6153-849-9 • € 29,95
Pierik, Perry • Syria. And Damascus’ Jackals
ISBN 978-94-6153-638-9 • € 12,95
Pierik, Perry • The Red Army Stumbles. 
Russian campaign 1941
ISBN 978-94-6153-859-8 • € 9,95
Pierik, Perry • 1945 - A year drenched in blood. 
The Downfall of the German Forces in the East
ISBN 978-94-6153-852-9 • € 9,95
Pierik, Perry/ toonstra, Ardon J.R. • De dodentreinen naar 
Neuengamme. De originele lijsten van de transporten naar het 
kamp
ISBN 978-94-6153-884-0 • € 29,95
Poortman, IJ Editor • The increasing Role of Nutrition and 
Genomics in the Prevention and Management of Disease
ISBN 978-90-5911-407-4 • € 17,50
Rameijer, Jaap • Jamie on his cloud
ISBN 978-94-6153-204-6 • € 12,95
Rebelle, Marie • Flight LU-365  
ISBN 978-94-6153-944-1 • € 17,95
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,-
Rübsamen, Bernhard • David Bowie on stage in Holland. The 
Dutch concerts 1987 - 1997 pictured by Bernhard Rübsamen
ISBN 978-94-6153-962-5 • € 15,95
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
Simon, Anna / Dennis, Andy • Ebola. Behind the Mask
ISBN 978-94-6153-945-8 • € 19,50 
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
Steenis, Dago • The World without States
ISBN 978-94-6338-036-2 • € 14,95
Vaessen, Henk • Silent Final
ISBN 978-90-5911-839-3 • € 19,95
Veen, Koert ter • The Templars
ISBN 978-90-5911-374-9 • € 19,95
Verhoef, C.E.H.J. • The Battle for Ginkel Heath near Ede. 
17 and 18 September 1944
ISBN 978-90-5911-386-2 • € 14,95
Vermeer, Robert • Hundred shades of red. Genetic sexual 
attraction
ISBN 978-94-6153-608-2 • € 16,95
Vermeer, Robert • Anna. A unique love story
ISBN 978-94-6153-842-0 • € 18,95
Verschaeve, Luc • Genetic Toxicology. Tests and Applications
ISBN 978-90-5718-283-9 • € 59,95
Walburgh, Schmid, Haks • No return flight
ISBN 978-90-5911-881-2 • € 24,95
Widemann, Reinold • Money is A Mind Thing. On Symbols 
of Value
ISBN 978-94-6338-041-6 • € 19,95
Winkelaar, Piet • The Important Difference between 
Looking and Seeing. 
Limial experiences, a forgotten heritage, and discovering the world
ISBN 978-94-6153-822-2 • € 19,95
Wissema, Hans • Siberian Lessons on Life, Love and Death
ISBN 978-94-6153-358-6 • € 18,95 
Zee, Nanda van der • The Roommate of Anne Frank
ISBN 978-90-5911-096-0 • € 13,50
Zwaan, Karin & Irene • Borobudur. Buddha’s Garden of 
Peace and Healing
ISBN 978-94-6338-085-0 • € 18,95



DUItSE EDItIES
Coudenhove, Kalergi • Judenhass antisemitismus
ISBN 978-94-6338-034-8 • € 22,95
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
Steenis, Dago • Eine Welt Ohne Staaten
ISBN 978-94-6338-035-5 • € 14,50
Stempel, Joachim • Wir müssen ran, wir greifen an!
ISBN 978-94-6153-493-4 • € 19,95
Pierik, Perry • Syrien, erbarme dich
ISBN 978-94-6153-974-8 • € 12,95
Wijers, Hans • "Das war Stalingrad!'. Ein Überlebender 
erinnert sich
ISBN 978-94-6153-975-5 • € 16,95
Zaal, Wim • Kasper Hauser. Rätsel und Mögliche Läsungen
ISBN 978-94-6338-033-1 • € 18,95

FRANSE EDItIES
Brinks, Jan Herman • Les Pays-Bas et l’Islam. Vers une 
nouvelle identité?
ISBN 978-94-6338-081-2 • € 10,95

GRootLEttERBoEKEN
Beemster, Ben • De moeder van het Parelhoen
ISBN 978-94-6153-719-5 • € 39,95
Berg, Jaap van den • Eindeloos Italië
ISBN 978-94-6153-547-4 • € 22,95
Berg, Jacqueline van de • Vermist, waarschijnlijk dood
ISBN 978-94-6153-844-4 • € 29,95
Boudier-Bakker, Ina  • De klop op de deur. Boek 1 en boek 2
ISBN 978-94-6153-725-6 • € 59,95
Bouter, Ben • Feliz en de vergeten kinderen van Andaluz
ISBN 978-94-6153-970-0 • € 29,95
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
Clemen, Sam van  • Wernher von Braun. Raketgeleerde tussen 
oorlog en ruimtevaart
ISBN 978-94-6338-017-1 • € 19,95
Doorn, Marga van • Ik heb u liever lief. Een moeder, dochter 
en Alzheimer
ISBN 978-94-6153-601-3 • € 22,95
Defares, James • Superjacht.
ISBN 978-94-6153-736-2 • € 34,95
Duijm, Sylvia • Mijn vlucht voor de liefde
ISBN 978-94-6153-967-0 • € 27,95
Dütting, Hans • Pablo Neruda
ISBN 978-94-6153-976-2 • € 32,95
Elfde, Johannes de • Adam en Eva spelen
ISBN 978-94-6153-965-6 • € 19,95
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
Geense, Marian • Los van aarden paden
ISBN 978-94-6153-961-8 • € 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 • € 34,95
Koene, Bert • De wereld van onze kleinkinderen
ISBN 978-94-6153-600-6 • € 24,95
Koersen, Hendrikje • De zachtmoedige kapelaan
ISBN 978-94-6153-947-2 • € 27,95
Kunz, trudy • Kroniek van een bange liefde
ISBN 978-94-6153-500-9 • € 24,95
Lemm, Robert • Eén Rembrandt voor vijfentwintig levens. 
Het overlevingsverhaal van David Cohen
ISBN 978-94-6153-540-5 • € 22,95
Leuw, Bertje • Kleine Maurits. Een oorlogsverhaal in gebaren
ISBN 978-94-6153-826-0 • € 22,95
Mann, Thomas • Schopenhauer en Nietzsche
ISBN 978-94-6153-626-6 • € 22,95

Marres, René • Frederik Weinreb. Verzetsman en groot 
schrijver
ISBN 978-94-6153-524-5 • € 22,95
Marres, René • De verdediging van het vrije woord. De 
kwestie Wilders en de demonisering van een debat
ISBN 978-94-6153-630-3 • € 22,95
Marres, René • Vermoord en Verbannen. De aanvallen 
op Pim Fortuyn en Ayaan Hirsi Ali en hun verdediging van 
westerse waarden
ISBN 978-94-6153-644-0 • € 24,95
Meinsma, Jaap • Konvooi naar Moermansk. Een kwestie van 
overleven
ISBN 978-94-6153-506-1 • € 24,95
Meulen, Ap van der • De Engel van Detroit. 
ISBN 978-94-6338-040-9 • € 29,95
Nieuwenhuizen, Bert van • Weiger het werk niet. Wim Eijk, 
aartsbisschop van Utrecht
ISBN 978-94-6153-557-3 • € 22,95
Nieuwenhuizen, Bert van • Goeie ouwe radio 
ISBN 978-94-6338-039-3 • € 24,95
Reen, Jan van • Eva Maria gravin uit Thorn
ISBN 978-94-6153-724-9 • € 27,95
Rooij, René van • De benoeming. Een Boardroom roman
ISBN 978-94-6153-627-3 • € 24,95 
Rooij, René van • De Handshake. Een Bedroom roman
ISBN 978-94-6153-738-6 • € 29,95 
Ruyter, Nora de • Verborgen gezichten
ISBN 978-94-6153-633-4 • € 29,95
Schaik, Lot van • Het Europese Hert
ISBN 978-94-6153-541-2 • € 22,95
Schuurman, Victoria • Tweelingmuziek
ISBN 978-94-6153-853-6 • € 29,95
Slauerhoff, J. • De opstand van Guadalajara
ISBN 978-94-6153-991-5 • € 22,95
Slauerhoff, J. • Jan Pietersz. Coen
ISBN 978-94-6153-990-8 • € 22,95
Slim, Hans • Typisch Gooisch
ISBN 978-94-6153-735-5 • € 34,95
Starreveld, Jacob • De olieramp 
ISBN 978-94-6153-720-1 • € 24,95 
Starreveld, Jacob • Een loos vissertje. En 50 andere verhalen 
van de waterkant
ISBN 978-94-6153-824-6 • € 29,95 
Starreveld, Jacob • Het drama van de Kwade Hoek. 
ISBN 978-94-6153-998-4 • € 29,95
Strobbe, Guido • Ultio 
ISBN 978-94-6153-623-5 • € 29,95 
Strobbe, Guido • Odium 
ISBN 978-94-6153-622-8 • € 24,95 
Strobbe, Guido • Deceptio 
ISBN 978-94-6153-632-7 • € 24,95 
Strobbe, Guido • Mendacium 
ISBN 978-94-6153-946-5 • € 27,95
Strobbe, Guido • Opertum 
ISBN 978-94-6153-851-2 • € 27,95
Vaessen, Henk • De zevende golf
ISBN 978-94-6153-759-1 • € 39,95 
Vermeer, Robert • Honderd tinten rood. Genetisch seksuele 
aantrekking
ISBN 978-94-6153-602-0 • € 22,95 
Vermeer, Robert • Anna. Een unieke love story
ISBN 978-94-6153-843-7 • € 29,95 
Vrolijk, Suzanne • Mijn geschenk voor Daniel
ISBN 978-94-6153-963-2 • € 39,95
Zaal, Wim • Edith Piaf
ISBN 978-94-6153-523-8 • € 22,95
Zaal, Wim • Corsicaanse monsters Napoleon Bonaparte en 
zijn famillie
ISBN 978-94-6153-546-7 • € 24,95
Zee, Nanda van der • Om erger te voorkomen
ISBN 978-94-6153-825-3 • € 34,95

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

E-BooKS
Boekestijn, Arend Jan • De prijs van een slecht geweten. 
Waarom hulp in haar huidige vorm niet werkt
ISBN 978-90-5911-420-3 • € 5,00
Broere, Ad • Een menselijke economie 
ISBN 978-94-6153-951-9 • € 4,99
Elzen, Arthur van den • Koningsdrama in Mexico
ISBN 978-94-6153-728-7 • € 9,95
Franssen, Yvonne • Genius
ISBN 978-94-6153-494-1 • € 4,95
Franssen, Yvonne • Talio
ISBN 978-94-6153-497-2 • € 4,95
Houten, Boudewijn van • Mijn Heilstaat
ISBN 978-94-6153-953-3 • € 4,99
Karsten, Frank / Beckman, Karel • De Democratie voorbij. 
Waarom democratie niet leidt tot solidariteit, welvaart en vrijheid 
maar tot onvrede, verspilling en een tirannieke overheid
ISBN 978-94-6153-950-2 • € 4,99
Krijbolder, Wouter • Een Parijse oktoberdag
ISBN 978-94-6153-495-8 • € 4,95
Luirink, Bart / Maurick, Madeleine • Homosexuality in 
Africa. A disturbing love
ISBN 978-94-6338-082-9 • € 4,95
Presser, J. • Ondergang (twee delen)
ISBN 978-94-6153-954-0 • € 34,95
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
Strobbe, Guido • Mendacium
ISBN 978-94-6153-948-9 • € 4,99
Strobbe, Guido • Opertum
ISBN 978-94-6153-949-6 • € 4,99
Vanvugt, Ewald • Roofgoed. Het Europees museum van 
overzee gestolen schatten - met de monumenten voor de dieven
ISBN 978-94-6153-956-4• € 8,95 
Wielaert, Jeroen • Bar-Tabac-le-Sport
ISBN 978-94-6153-952-6 • € 4,99
Widemann, Reinold • Geld zit in je hoofd. Over Symbolen 
van Waarde
ISBN 978-94-6153-955-7 • € 6,95
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T 0031 (0)346-353895

F 0031 (0)346-350947

E info@uitgeverijaspekt.nl

www.uitgeverijaspekt.nl

Vertegenwoordiging/ Verkoop België
Booxxe
Dhr. Karl Daeseleire
Rochuslei 40
2930 Brasschaat
België 
E-mail: karl@booxxe.be

Uitgeverij Aspekt distribueert en verkoopt in Nederland de titels van Academic 
& Scientific Publishers (ASP) met als imprints en fondsen:

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

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

• ASP Editions met algemene academische uitgaven en wetenschappelijke 
non-fictie

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

Vertegenwoordiging/ Verkoop Nederland
Mark Heuveling
T 0346-353895
E graphics@uitgeverijaspekt.nl

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

Bestelling en distributie
Centraal Boekhuis
Postbus 125
4100 AC Culemborg
T 0031 (0) 345 47 59 11
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www.facebook.com/LiteratuurEnCultuurVanAspekt 

www.facebook.com/uitgeverijaspekt

www.uitgeverijaspekt.nl

@perrypierik
https://twitter.com/perrypierik

Uitgeverij Aspekt

Academic & Scientific Publishers (ASP)
Keizerslaan 34
Boulevard de l’empereur
1000 Brussel
België




