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Beste lezers en vrienden van Aspekt,
 
De wereld is volop in beweging. Europa zoekt z´n weg, men-
sen zijn op drift, er moeten nieuwe politieke antwoorden ko-
men en  sterren komen en gaan, zoals David Bowie. Aspekt 
begeeft zich als altijd tussen actualiteit en bezinning. Hier-
door wisselt het nieuws van de dag zich af met geschied-
schrijving, filosofie, religie, boeken rond het thema mens en 
maatschappij en natuurlijk literatuur, dat van alle tijden is. 
Nieuw is een jaarboek rond de Koude Oorlog, dat gezien 
de huidige mondiale geopolitieke ontwikkelingen weer ui-
terst actueel is. Ook onze series lopen door. Het ene boek 
nodigt het andere uit. Een ruime en mooie keuze weer, voor u 
gemaakt. Ook de titels van onze Belgische collega´s van de 
universiteit van Antwerpen en Brussel ontbreken niet. 

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 9789461538642

nur 720

13 x 21 cm 

ca. 248 pagina’s 

Paperback 

maart 2016

prijs € 19,95

actueel

Mauro Biglino heeft de Bijbel opnieuw vertaald, woord voor woord, letterlijk vanuit de oudste 
Hebreeuwse geschriften. Met kennis van de alternatieve theorieën over het ontstaan van aarde 
en mensheid, legde hij een relatie tussen deze theorie en wat er in de Bijbel staat over tot het 
ontstaan van aarde en mens. Zo ontstond dit boek. Het eerste deel is een samenvatting van 
de alternatieve theorie en het tweede deel volgt een aantal passages uit het Oude Testament 
waarbij het de letterlijke vertaling en betekenis aanbiedt: de mens is gecreëerd door het toe-
passen van genetische technologieën door buitenaardsen! Het vertelt over de 10 geboden, de 
visioenen van UFO’s gezien door de profeten, beschreven in hun eigen bewoordingen; en gaat 
God ook dood zoals alle mensen? Een echt boek voor mensen die buiten de box willen denken 
en meer willen weten over oudtestamentische verhalen, allemaal voortgekomen uit geschriften 
van anderen zoals de Soemeriers! 

Mauro Biglino’s boek sloeg in als een bom in de Italiaanse boekenwereld. De sensatie van het 
jaar.

Zo heb je de Bijbel nog nooit gelezen
Komen onze goden van de sterren?

vertaald door Arie Menken

Mauro Biglino 
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literatuur

isbn 9789461538659

nur 300 / 333

15 x 23 cm

ca. 448 pagina’s 

Paperback 

maart / april 2016 

prijs € 27,95

Eumeswil
vertaald door Henry van Sanderburg

Eumeswil wordt beschouwd als de belangrijkste post-apocalyptische science-fictionroman van 
Ernst Jünger (1895-1998), Duitslands meest controversiële schrijver van de 20ste eeuw.

Eumeswil kan men als compendium zien van Jünger’s lange, bewogen leven waarin de twee we-
reldoorlogen een centrale rol speelden. Het verhaal draait om Martin Venator, een historicus die 
als nachtsteward in dienst is van de Condor, absoluut heerser over Eumeswil. Dit is een fictieve 
stadstaat aan de Noord-Afrikaanse kust in de 22ste of 23ste eeuw, na de ‘grote vuurslagen’.

Venator noemt zich een anarch, die zich, in tegenstelling tot de klassieke anarchist, verre houdt 
van de politieke situatie en ‘bij zijn eigen zaak blijft’. Hij baseert zich hierbij op Max Stirner’s 
“De enige en zijn eigendom”.

Eumeswil biedt een grandioos panorama aan historische beelden, overpeinzingen en ervaringen 
van Venator. In het boek – dat voor het eerst verscheen in 1977 – beschrijft Jünger technologi-
sche ontwikkelingen die inmiddels werkelijkheid zijn geworden. 

Een rijk naslagwerk voor Jünger-liefhebbers!

Ernst Jünger
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Eerder verschenen van Ernst Jünger

isbn: 9789059114029
prijs: € 39,95

isbn: 9789461531162
prijs: € 17,95



geschiedenis
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isbn 9789461538666

nur 680 

13 x 21 cm

ca. 248 pagina’s 

Paperback 

april 2016 

prijs € 18,95

In het donker van de nacht brengen twee voormalige pacifisten een bom aan op de spoorlijn  van 
Hengelo naar Oldenzaal, waar ‘s ochtends een Wehrmachttrein zal rijden, 13 oktober 1942. In 
de trein Duitse generaals en het vervoert militair materieel. Een railwachter vindt de bom en een 
“kameraad”, de Enschedese communist Bruggert, levert de Duitsers tegen betaling de namen 
van de verzetsmensen. Zeventien mannen worden gearresteerd. Ze vormen de verzetsgroep van 
arbeiders van de Hazemeijerfabriek, die luchtafweergeschut voor de Duitsers produceert.  Een 
van de twee bommenleggers is Herman, de ex-schoonvader van de schrijver. De auteur gaat 
zijn martelgang stap voor stap na, langs het hoofdbureau van de Sicherheitsdienst in Arnhem, 
het beruchte concentratiekamp Amersfoort en het “modelkamp” Vught. De SD ziet verband met 
de in het westen opererende Nederlandse Volksmilitie en rolt het hele ondergrondse netwerk 
op. Vier van hen schiet men dood. Bovendien stelt de SS-voorman Rauter een voorbeeld door 
als repressaille vijftien prominente Nederlanders dat lot te laten delen. Hermans vrouw is niet 
opgepakt en laat het er niet bij zitten.  Deze reconstructie van een verborgen geschiedenis reha-
biliteert zowel de van verraad beschuldigde verzetsvrouw als de mysterieuze SD-man. Het boek 
onthult hoe hartstochtelijk en tegelijk pijnlijk de unieke bevrijding van de verzetsstrijders uit het 
kamp ook nu nog doorwerkt.

Verraad
De driehoek van een vezetsechtpaar en een SD-agent

Roel van Duijn
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geschiedenis

isbn 9789461534835 

nur 680 

15 x 23 cm 

580 pagina’s 

Paperback 

Januari 2016

prijs € 29,95

Het verheugt ons dat het boek ‘Jacoba van Tongeren en de onbekende verzetshelden van 
Groep 2000’ zo goed is ontvangen en binnen een jaar al een 4e druk beleeft. Tien dagen na 
de boekpresentatie op 21 maart 2015 werd het boek genomineerd als Boek van de Maand 
in het populaire TV-programma ‘De Wereld Draait Door’. Deze herziene en uitgebreide editie 
geeft onder andere nieuwe persoonsbeschrijvingen (bio’s), enkele aanvullingen over het per-
soonlijk leven van Jacoba, de lezing die Marjan Schwegman hield op 21 maart 2015, foto’s van 
de boekpresentatie en andere zaken.
 
Zeventig jaar na afloop van de oorlog verschijnt het indrukwekkende verhaal van een sterke vrouw 
die, gesteund door haar geloof, met onvoorstelbare moed en uithoudingsvermogen een vitale en tot nu 
toe vrijwel onbekende rol in het Amsterdamse verzet heeft gespeeld en zo velen het leven heeft gered. 
   - Job Cohen, voorzitter Amsterdams 4 en 5 mei comité.
 
Dit boek vertelt het verhaal van Jacoba van Tongeren op basis van haar nagelaten geschriften, 
wat een rijke bron! Het is spannend, fascinerend, intrigerend, onthullend en ontroerend. Jacoba was 
een vrouw in een mannenwereld die zichzelf trouw bleef en deed wat ze vond dat ze moest doen.
   - Els Kloek, samensteller ‘1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis’

Paul van Tongeren werkte op het terrein van conflictpreventie en vredesopbouw. Hij richtte een 
internationaal netwerk van vredesorganisaties op. In 2013 ontdekte hij de memoires van zijn 
tante Jacoba van Tongeren.

Jacoba van Tongeren
en de onbekende verzetshelden van Groep 2000 (1940-1945)

4de herziene en uitgebreide druk

Paul van Tongeren
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actueel

isbn 9789461539403

nur 600 

13 x 21 cm

ca. 224 pagina’s 

Paperback 

februari 2016 

prijs € 14,95

Het nieuws kwam langzaam op gang, maar toen de waarheid zich aandiende was de schok 
alom. Op nieuwjaarsnacht had zich een orgie van geweld en seksisme voorgedaan voor de 
Dom en het Centraal Station van Keulen. Niet westerse allochtonen en asielzoekers hadden zich 
massaal misdragen, en het was zelfs tot verkrachtingen gekomen en massale aanranding en 
beroving. Tot dan toe had men ingestemd of gezwegen rond Merkels extreem ruimhartige asiel-
beleid. Nu ineens brak de verontwaardiging los. Dit boek gaat over Keulen, het anti-westerse 
ressentiment van de vluchtelingen en delen van de migrantengemeenschap, het falen van de 
overheidsinstanties en politici, het liegen en bedriegen en hoe het nu verder moet.  In dit boek 
wordt de affaire Keulen belicht door een keur aan Nederlandse en Vlaamse specialisten: 

Leen den Besten  Wim Couwenberg
Anneke van Dok  Koenraad Elst
Dirk Jan Eppink  Esther van Fenema
Annabel Junge  Robert Lemm
Sid Lukkassen   Salima el Musalima
Luc Pauwels  Emerson Vermaat

Perry Pierik (red.)
Keulen: Kalifaat Light en de Fallout 
van een conflict
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actueel

isbn 9789461538680 

nur 600 

13 x 21 cm 

ca. 278 pagina’s 

Paperback 

april 2016

prijs € 19,95

Moordwapen en dooddoeners
 Een handleiding voor het islamdebat

Koenraad Elst

Over de islam zelf is het meeste nu wel bekend. Het is tenslotte een eenvoudig onderwerp, al-
thans voor wie de wil heeft om het te begrijpen. In het islamdebat botst men echter voortdurend 
op mensen die in een rozige wolk leven, of die met alle geweld het debat willen ontwijken. Voor 
hen staat de slotsom al vast, en ze wensen die vooral niet te toetsen aan de islamleer of de 
geschiedenis van de moslimwereld. Naast het moordwapen van de jihadstrijders stellen zij de 
dooddoeners die een realistische inschatting van islamitische uitdaging moeten verijdelen. Dit 
boek leert u hun talloze verstrooiingstactieken te herkennen en door te prikken. Het geeft ook 
een aanzet tot een geweldloze en menslievende oplossing.



“Elk democratisch debat is gebaat bij een zo breed mogelijke basis van 
ideeën, feiten, meningen. Niets wegmoffelen, geen taboes, dat is het 
devies. Niets is verheven boven kritiek. Oneens? Des te beter. Waar heb-
ben we anders democratische debatten voor? Er moet lawaai zijn in huis, 
zoals men placht te zeggen. Daarom alleen al is dit boek belangrijk. Zeg 
maar onmisbaar.”

Vandaag spreekt Abdelwahab Meddeb erg mild over de actuele ziekte 
van de islam, noemt Ayaan Hirsi Ali Mohammed een perverse tiran, en 
zegt de Turkse premier Erdogan dat de islam niet kan worden onderver-
deeld in gematigd en niet-gematigd. 

Het is dan ook verbijsterend dat de postmoderne, politiek correcte eli-
te het spook van de islam dat door Europa waart zo geestdriftig omarmt. 
Allicht komen sommige postmoderne verlangens overeen met de naïeve 
dromen van dertig jaar geleden: zoals progressieven ooit hoopten op 
een zogenaamd eurocommunisme, zo duimen westerse linkse fellowtra-
vellers vandaag voor een euro-islam. In deze bundel laten binnen- en 
buitenlandse wetenschappers en essayisten hun licht schijnen over de vele 
facetten van de islam.

 

isbn 9789057187834 | nur 600 
17 x 24 cm | 784 pagina’s 

Paperback | verschenen
prijs € 29,95

maatschappij / actueel

maatschappij / actueel
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isbn 9789461537614 | nur 600
13.5 x 19 cm | 146 pagina’s 
Paperback | verschenen 
prijs € 9,95

Islamitische Staat (IS) houdt de wereld in z’n greep. In dit boek staan we 
stil bij een aantal minder bekende facetten van deze organisatie.

Naast de oorlog tegen gematigde moslims, christenen en Koerden voert 
IS ook een broederstrijd met andere radicale groepen. In feite gaat het 
hierbij om de positie van de jihadisten ten aanzien van de organisatie 
waaruit zij voortkomen: Al Qaida. Beide kampen bestrijden elkaar als 
voorgangers in de ‘rechte leer’. Ook staan we stil bij de geopolitieke 
scenario’s in de regio, waarbij we ons richten op de positie van het Ka-
lifaat, de pan-arabisten, groot-Perzië en de Ottomaanse ambities. Voor 
het westen is het lastig schipperen, wie zijn onze bondgenoten, waarom 
vertrekken onze jongeren naar deze ‘Heilige Oorlog’ en wat kunnen we 
doen? Is de nieuwe Dertigjarige Oorlog uitgebroken? 

Islamitische Staat
Achtergronden - (broeder)strijd - helden en beulen -
geopolitieke consequenties (2de druk)

Perry Pierik

De Islam
Kritische Essays over een politieke religie

Sam van Rooy / Wim van Rooy 
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literair / actueel
Louis Couperus
De Stille Kracht
Met een inleiding over de vrees voor 
islamisme door Martien J.G. de Jong

aspekt

isbn 9789461538673 

nur 300 

13 x 21 cm 

ca. 212 pagina’s 

Paperback 

april 2016

prijs € 17,95

De Stille Kracht
Met een inleiding over de vrees voor islamisme

door Martien J.G. de Jong

Louis Couperus

In  het laatste jaar van de negentiende eeuw begon Louis Couperus in het vroegere Neder-
landsch-Indië zijn meesterwerk  De stille kracht,  dat hij voltooide in het eerste jaar  van de 
twintigste eeuw in Nederland.

Tijd en plaats van ontstaan zijn typerend voor deze beroemde roman waarvan de  thema-
tiek berust op de tegenstelling  tussen  rijke en machtige Nederlandse kolonialen en een arme 
en onderdanige Indische bevolking. Een tegenstelling die zou worden opgeheven in een nieuw 
tijdperk dat in de roman wordt aangekondigd en zou leiden tot de verandering van een Ne-
derlands overzees gebiedsdeel in de onafhankelijke republiek Indonesië.

Deze heruitgave van Couperus’ meesterwerk wordt ingeleid door dr. Martien J.G. de Jong, 
schrijver en emeritus hoogleraar in  de Letteren aan de Universiteit van Namen. Aan de hand 
van historische studies en gegevens uit onze eigen actualiteit bespreekt hij een  belangrijk as-
pect van ‘de stille kracht’ die de door Couperus indirect voorspelde  historische ommekeer zou  
bewerken . Deze ‘stille’ kracht  blijkt geen andere dan het  zich al te luid over de hele actuele 
wereld manifesterende en verbreidende islamisme, zij het dan in andere vorm en wellicht met 
andere beweegredenen. 



geschiedenis
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isbn 9789461538697

nur 680 

15 x 23 cm

ca. 348 pagina’s 

Geïllustreerd  

april 2016 

prijs € 24,95

Lodewijk Hermen
 
Natuurkundige, oorlogscorrespondent en byzantinoloog

aspekt

A.H. Huussen jr.

Grondijs
1878 - 1961

Weinig hoogleraren hebben in de vorige eeuw een zo veelbewogen carrière doorlopen als 
Lodewijk Hermen Grondijs. Geboren in Nederlands-Indië studeerde hij in Utrecht, bereidde een 
proefschrift voor onder leiding van nobelprijswinnaar H.A. Lorentz te Leiden en was vervolgens 
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 bomardement op Leuven.  Hij trof het aanwezig 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 Oekraïne 
en Siberië stuurde. Sindsdien zijn de publicaties die aan zijn biografie zijn gewijd, maar gering 
en het accent ligt daarin op één 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 1878 - 1961
Natuurkundige, oorlogscorrespondent en byzantinoloog

A.H. Huussen jr.
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isbn 9789461538703 

nur 730 

13 x 21 cm 

ca. 304 pagina’s 

Paperback 

maart 2016

prijs € 24,95

literair 

Kwintessens van de groten die hebben gedacht en geschreven, virtuoos van kortheid en hel-
derheid, dichter van de geschiedenis in haar innerlijkste trekken, dat alles is Jorge Luis Borges 
genoemd. Waar vrijwel de gehele naoorlogse literatuur is afgegleden in ijdele wanhoop, es-
capisme, relativisme en realisme, bleef Borges trouw aan de metafysica. Daarin volgde hij de 
enige Spaanstalige auteur die hij respecteerde, Miguel de Unamuno. Zijn postmoderne bewon-
deraars verkijken zich op zijn ficties en menen dat hij op superieure of ironische wijze de lezer 
op het verkeerde been zet. In werkelijkheid is Borges een filosoof die zich van literaire vormen 
bedient. Spinoza, Kafka, Chesterton, Hume, Swedenborg of Valéry, Borges becommentarieert 
ze zonder zich te bekommeren om de labels die Bibliotheek en Universiteit aanbrengen. Hij 
stelde Oscar Wilde en Giovanni Papini boven Kant en Hegel, Gustav Meyrink boven Heidegger, 
Marcel Schwob en Kipling boven Proust en Joyce. De democratie hoonde hij weg als de loterij 
van de stembus en het misbruik van de statistiek. Dat één mens meer kan weten dan een menigte, 
zei hij G.B. Shaw en John Henry Newman na. Wie hem al zijn conservatieve standpunten kwalijk 
nam en hem voor zijn fans dacht te ontmaskeren, is Umberto Eco. Daarover gaat de inleiding bij 
de derde uitgave van De literator als filosoof.

Van Robert Lemm verschenen onlangs Miguel de Unamuno, De ziel van Spanje en de eerste 
Nederlandse vertaling van Unamuno’s profetische meesterwerk Het tragisch levensgevoel in de 
mensen en de volkeren.
 

De literator als filosoof
De innerlijke biografie van Jorge Luis Borges

3de druk

Robert Lemm
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muziek / biografie

Deze biografie vertelt het hele verhaal, van zijn geboorte tot aan zijn dood op 10 januari 2016. 

In de jaren zeventig was Bowie de koning van de glitter rock, de trendsetter. Hij was een voor-
trekker als het gaat om het gebruik van nieuwe videotechnieken en beeldtaal. Zijn optredens 
hadden een enorme impact. Hij is een liedjesschrijver, zanger, filmacteur, toneelacteur en kun-
stenaar. Hij geldt als een van de invloedrijkste popmusici ooit. Met zijn enorme talent slaagt hij 
erin om ieder volgend album een nieuwe wending te geven. In de jaren zeventig beïnvloedde 
Bowie zowat iedereen in de muziekwereld met zijn vernieuwende acts. Hij is het bekendst om 
zijn bizarre en decadente uniseksuele en biseksuele gedrag. In de jaren tachtig koos hij voor 
het grote geld en werd een superster. In de jaren negentig werd hij een cultfiguur. Bowie zelf 
beschrijft zijn muziek als een storm die je passeert. Sommigen gaan op de loop, anderen laten 
zich meedrijven met de elementen en genieten ervan. Zijn leven en carrière vertellen van drugs, 
seks, hoge pieken, diepe dalen en het exploiteren van zijn androgyne uiterlijk. 

Tevens leverbaar zijn de Bowie naslagwerken: 
David Bowie - No shit, just facts part 1 & 2.

isbn 9789461538727

nur 661 

17 x 24 cm

ca. 453 pagina’s 

Paperback 

februari 2016 

prijs € 27,95

David Bowie
Biografie van een superster

Wim Hendrikse
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muziek / biografie

isbn 9789461538949 
| nur 660 / 669 

21 x 29.7 cm | ca. 603 pagina’s 
Paperback | februari 2016 

prijs € 29,95

isbn 9789461538932 
| nur 660 / 669 
21 x 29.7 cm | ca. 440 pagina’s 
Paperback | februari 2016 
prijs € 29,95

No shit, just facts laat zich lezen (in twee banden) als een chronology/ 
biografie/collectors-gids rond het werk van Bowie. Een naslagwerk van 
internationaal formaat.

David Bowie
No shit, just facts - Part II

Wim Hendrikse

No shit, just facts laat zich lezen (in twee banden) als een chronology/ 
biografie/collectors-gids rond het werk van Bowie. Een naslagwerk van 
internationaal formaat.

David Bowie
No shit, just facts - Part I

Wim Hendrikse
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actueel / biografie

isbn 9789461538277

nur 400 

15 x 23 cm

322 pagina’s 

Paperback 

januari 2016 

prijs € 19,95

Bijna iedereen kent Ad Scheepbouwer als de man die KPN in 2001, van de ondergang redde. 
We kennen hem ook als investeerder in bedrijven als postorder/internetonderneming Wehkamp 
en cybercriminaliteitsbestrijder Fox-IT. Dit boek leert ons Ad Scheepbouwer kennen als jongen 
die zich op school alleen maar inspande als het echt moest, na de ‘Mulo’ ging varen, alle botten 
in zijn lijf brak bij een scooterongeluk, als twintiger al topfuncties in het internationale zakenleven 
in Londen vervulde, het luchtvrachtbedrijf van Pakhoed tot grote bloei bracht, en ons nationaal 
postbedrijf door de acquisitie van het Australische TNT omvormde tot een de globe omvattende 
multinational. Veel mensen associëren zijn naam uitsluitend met ‘veel geld verdienen’.  Maar we-
ten we ook hoe hij is als bestuurder, ondernemer, investeerder, en collega? Hoe is hij als vader, 
echtgenoot, broer en zwager? Wat draagt Ad Scheepbouwer bij aan onze maatschappij, en 
wat betekent de maatschappij voor hem?  Is geld zijn drijfveer? Heeft hij KPN eerst gered maar 
daarna weer aan de rand van de ondergang gebracht? En last but not least: wie is de mens Ad 
Scheepbouwer: een keiharde man die uitsluitend door geld wordt gedreven of een eenvoudige 
man met buitengewone capaciteiten? Dit boek licht een tipje van de sluier op.
 
Dr. René van Rooij (1947) is jurist en auteur. Van Rooij publiceerde eerder twee romans, De Be-
noeming, een Boardroom Roman en De Handshake, een Bedroom Roman.

Ad Scheepbouwer
2de herziene druk

René van Rooij
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Aat van Gilst beschrijft in zijn nieuwe boek op geheel eigen wijze de 
geschiedenis van de kerstening van Europa tijdens de Middeleeuwen. In 
zijn eerdere werk, onder andere over Karel de Grote, heeft de auteur 
al laten zien een ingewijde te zijn in deze materie.  Centraal staat de 
vaak gewelddadige wijze waarop het monotheisme zijn intrede deed in 
Europa, en hoe de oude natuur-Godsdiensten werden uitgebannen. Dit 
boek handelt over heksen, inquisitie, kloosterorden, wederdopers, afval-
lige keizers, vroomheid, moord en het ontluikende Pausdom.

De kerstening van Europa 
tijdens de Middeleeuwen

AAt vAn Gilst

ASPEKT

isbn 9789461538734 | nur 684 
15 x 23 cm | ca. 284 pagina’s 
Paperback | april 2016 
prijs € 19,95

De kerstening van Europa tijdens 
de Middeleeuwen

Aat van Gilst

Ben Croon
Van Gifbeker tot Guillotine
Tien geruchtmakende veroordelingen 

in historisch perspectief

VAN GIFBEKER
TOT GUILLOTINE
Tien geruchtmakende veroordelingen in historisch perspectief

Ben Croon

aspekt

isbn 9789461538741 | nur 680 
13 x 21 cm | ca. 378 pagina’s 

Paperback | april 2016 
prijs € 19,95

Socrates, Cicero, Hendrik IV, Jeanne d’Arc, Maarten Luther, Thomas More, 
Galileo Galilei, Johan van Oldenbarnevelt, Karel I en Lodewijk XVI.
 
In de West-Europese geschiedenis heeft een aantal geruchtmakende 
veroordelingen plaatsgevonden. De beklaagden waren politici, filoso-
fen en wetenschappers die hun afwijkende mening in de meeste geval-
len met de dood moesten bekopen. 

Door welke overtuigingen werden de hoofdpersonen en hun tegenstan-
ders gedreven? Wat stond er voor partijen op het spel? En hoe kon het 
gebeuren dat tenslotte twee koningen hun hoofd verloren op het scha-
vot?  

Dit boek volgt de verschillende ontwikkelingen die uiteindelijk hebben 
geleid tot aanklacht en vonnis waardoor u een uitstekend beeld krijgt 
van het politieke en religieuze krachtenveld waarin deze tien histori-
sche figuren opereerden. Het tekent tevens de weg naar onafhankelijke 
rechtspraak.



Jeannick Vangansbeke

Luc / Tina Pauwels

Woeste wellustelingen
De Franse ideologie onder Napoleon III

De geschiedenis van Oekraïne
het Oekraïense standpunt

Aan de hand van 10 portretten van politici, literatoren, musici, en intel-
lectuelen wordt het geestesleven van het Tweede Empire beschreven: van 
Napoleon III bewonderaars als Berlioz en Mérimée tot critici als Victor 
Hugo. Wat was voor hen de rol van Frankrijk in de wereld?  Hoe keken 
zij terug op de Franse Revolutie en het Eerste Empire? En hoe zagen zij 
de toekomst? Tegenstanders als Hugo maakten soms vreemde bochten in 
hun denken om de bewondering voor de eerste te combineren met afkeer 
voor de derde Napoleon, daarom sprak hij liever over Europa waar hij 
Frankrijk bedoelde. Actuele vragen nu Frankrijk opnieuw worstelt met zijn 
plaats in de wereld.

De boeiende geschiedenis van dit land ligt vervat in zijn naam: Oekraïne, 
dat letterlijk betekent ‘het land aan de grens’. Maar verre van een ‘grens-
geval’ is Oekraïne een toekomstland met het potentieel om toonaangevend 
te worden in Europa. Alleen al de oppervlakte is opmerkelijk: Oekraïne 
heeft een grondgebied dat groter is dan dat van Duitsland of Frankrijk. Het 
telt méér inwoners dan Spanje en Portugal samen. 

Al in de 9de eeuw was Oekraïne de bakermat van de eerste, grote 
Slavische beschaving en de wieg van de Russische staat. Toch kende Oe-
kraïne een trage en moeizame ontwikkeling, getekend door eeuwenlan-
ge bezetting en oorlogen met inhalige tot regelrecht roofzuchtige buren, 
de Hunnen en Polen, Mongolen en Habsburgers, de Turken van het Otto-
maanse rijk, gevolgd door het Derde Rijk en ten slotte de Sovjet-Unie…

Dit boek wil begrijpelijk maken waarom en hoe deze duizendjarige 
natie opnieuw in een enorm inwendig en tevens grensconflict is beland. 
Zal Oekraïne er economisch weer bovenop komen? Zullen de oostelijke 
provincies genoegen nemen met een autonoom statuut binnen Oekraïne 
of zullen ze de afscheiding verkiezen? En zullen de akkoorden van Minsk 
(2015) worden uitgevoerd? Context en slaagkansen worden in dit boek 
begrijpelijk uiteengezet. 

isbn 9789461539007 | nur 680
13 x 21 cm | ca. 296 pagina’s 
Paperback | april 2016 
prijs € 18,95

isbn 9789461538765 | nur 680 
13 x 21 cm | ca. 292 pagina’s 

Paperback | april 2016
prijs € 19,95

geschiedenis

geschiedenis
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isbn 9789461538758 

nur 680 

15 x 23 cm 

ca. 312 pagina’s 

Paperback 

februari 2016

prijs € 24,95

geschiedenis

Een pelgrimstocht langs leylijnen, krachtplaatsen en andere magische oorden

Dit boek is bestemd voor wie Groot Brittannië wil ontdekken met een ‘open mind’, voor de spi-
rituele reiziger en de pelgrim die op minder bekende plaatsen wil komen, maar ook mystieke 
oorden wil ontdekken die nog nooit beschreven werden.

Het is het relaas van jarenlange ontdekkingstochten die geleid hebben tot ontelbare persoon-
lijke ervaringen en nieuwe inzichten die hier gedeeld worden. Het neemt je via legenden, fol-
klore, esoterie, spiritualiteit en wetenschap mee in de geschiedenis en is een gids naar de meest 
interessante, mystieke en meditatieve ‘hotspots’. We bezoeken sacrale bronnen, bomen, kerken, 
kapellen, megalithische constructies en bergen en heuvels die verbonden zijn met de wereld van 
elfen, heksen en magiërs. 

We ontdekken leylijnen en krachtplaatsen en ervaren er de mysterieuze energie van moeder 
aarde. We maken kennis met een groot aantal energetische en bijzondere plaatsen die je geest 
ontspannen en emoties oproepen, maar je ook verbazen, je nieuwsgierigheid prikkelen en je 
aanzetten om nog meer te ontdekken. Dit alles in een indrukwekkend en onvergetelijk land-
schap.

Reis mee van Land’s End in Cornwall tot de Orkney eilanden ten noorden van Schotland vanuit je 
zetel of ga ter plaatse en ontdek die wonderlijke en unieke Britse wereld. Have a save journey!

Aspekt

Cois Geysen

Een pelgrimstocht langs leylijnen
krachtplaatsen en andere magische oorden

Onbekend 
Groot Britt annië

Onbekend Groot Brittannië
Een pelgrimtocht langs leylijnen, krachtplaatsen en andere magische oorden

Cois Geysen
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ca. 192 pagina’s 
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april 2016 

prijs € 17,95

Bij aankomst in Bandoeng ging mama direct naar het Borromeus ziekenhuis. Zij kwam in de spierwit-
te wereld van dokters en zusters. Een mama, zo van zelfsprekend, lag slap en wit in bed. Fluisterende 
zusters liepen zacht heen en weer op de brandschone vloeren. Ze namen een vreemde geur mee die 
zich verspreidde via de overdekte gangen, die dwars door de tuin naar de ver schillende afdelingen 
liepen. In hun handen bladen beladen met flesjes en doosjes. Zwevende zwanen, spiegelend op glan-
zende, stille tegelvloeren.

In Bandoeng wordt de lezer meegenomen naar de wereld van weleer: Nederlands-Indië, zeven-
tig jaar geleden. Het beschrijft de overgang van de onbezorgde tempo-doeloeperiode naar 
de oorlog en de gevolgen daarvan door de ogen van een kind. Auteur Carmi Butteling schreef 
een indringend boek over een kwetsbare geschiedenis. Hoe een kampkind de Japanse bezetting 
beleefde en de daarop volgende Bersiap na de bevrijding.

Bandoeng, Semarang en Jakarta van 
ooit verwaait nooit
Kinderervaringen voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië

Carmi Butteling
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isbn 9789461538789 

nur 680 

15 x 23 cm 

ca. 342 pagina’s 

Paperback 

april 2016

prijs € 24,95

Hitler had een zekere minachting voor de Arabieren. Hij zag ze als raciaal inferieure Semieten. 
Aan de andere kant koesterden veel Arabieren grote bewondering voor Hitler. En in Iran waren 
er sjiitische geestelijken die in Hitler een soort verlosser zagen.

Na de Duitse inval in de Sovjet-Unie in juni 1941 zocht Hitler naar allianties met zoveel moge-
lijk moslims: hij had hen nodig voor een gemeenschappelijke strijd tegen het ‘goddeloze’ com-
munisme, de Joden en het Engelse ‘kolonialisme’. Zijn belangrijkste bondgenoot was Haj Amin 
Al-Husseini, de antisemitische grootmoefti van Jeruzalem.

Hitler wilde grote delen van het Midden-Oosten veroveren. Ook Palestina was zijn doelwit. Dat 
was op dat moment nog een Brits mandaat, maar er vestigden zich steeds meer Joden. In een 
oorlogsdecreet uit juni 1941 gaf Hitler aan dat hij de ‘Arabische vrijheidsbeweging’ steunde. 
Via offensieven in het zuiden van Rusland, Noord-Afrika en Egypte zouden de Britten in het 
nauw moeten worden gedreven en Palestina en andere Arabische landen moeten worden ‘be-
vrijd’. Er stond al een apart moordeskader van de beruchte SS klaar om in het bevrijde Pales-
tina alle Joden te doden.

Bijna was Hitler in zijn opzet geslaagd: in de zomer van 1942 waren de Duitse legers tot in de 
Kaukasus doorgedrongen en stond de Duitse maarschalk Erwin Rommel met zijn ‘Afrikakorps’ 
niet ver meer van de Nijl. Dankzij succesvolle Britse en Russische tegenoffensieven werd Hitlers 
plan verijdeld – tot woede van die Arabieren die met nazi-Duitsland sympathiseerden. Maar er 
waren ook Arabieren die zich tegen de nazi’s keerden.

Hitler en de Arabieren

Emerson Vermaat

Hitler en 
de Arabieren

aspekt

Emerson Vermaat
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isbn 9789461537522

nur 680 

15 x 23 cm

ca. 248 pagina’s 

Paperback 

mei 2016 

prijs € 19,95

Gelderland
en de Eerste

Wereldoorlog

Enne Koops / Henk van der Linden / 
Jos van Raan (red.)

aspekt

Gelderland was in de Eerste Wereldoorlog niet bepaald een toonbeeld van rust. Het begon al 
snel met de mobilisatie, waar de vele garnizoensplaatsen in de provincie mee te maken kregen. 
Duizenden militairen stroomden toe, terwijl tegelijkertijd duizenden arbeidsplaatsen onbemand 
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. 

Ondertussen hebben de bewakers aan de grenzen hun handen vol aan smokkelaars. De be-
roemde auteur en zenuwarts Frederik van Eeden vinden we in dit boek ook terug. Hij logeert een 
tijdje bij zijn neef in Ede, kapitein Van Warmelo.  Zijn indrukken over de oorlog en de mobilisatie 
noteert hij in (open) brieven en zijn dagboek. 

Aan het eind van de oorlog slaat de vlam in de pan in Harskamp, waar militairen onrustig wor-
den en ernstige rellen uitbreken. Is dit een voorbode van revolutie in Nederland?

Gelderland was dus bepaald niet een rustige provincie in de Eerste Wereldoorlog

Gelderland en de Eerste Wereldoorlog
Enne Koops / Henk van der Linden / Jos van Raan (red.)



geschiedenis

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

Alles wat er tijdens de Eerste Wereldoorlog in neutraal Nederland ge-
beurde, gebeurde ook in Zeeland. En nog veel meer. Door Zeelands’ 
ligging reikten de gevolgen van de strijd tot over de grens. De oorlog 
werd door de Zeeuwen intens beleefd, of het nu ging om de opvang 
van honderdduizenden vluchtelingen, gevaar van bommen en mijnen, 
inkwartiering en vordering, de luimen van het militaire gezag of het 
dagelijks gedoe met schaarste en distributie.   

Het is dus geen wonder dat er al 100 jaar lang over Zeeland en de 
Eerste Wereldoorlog geschreven en gepubliceerd is. In dagboeken, met 
verhalen, verslagen en studies, over de hele oorlogstijd of toegespitst op 
een specifieke plaats of gebeurtenis, door Zeeuwen en over Zeeuwen. 

In deze bundel zijn 20 van deze publicaties bijeengebracht, 20 grote 
en kleine stukken Zeeuwse oorlogsgeschiedenis. Het zijn losse verhalen, 
maar al lezend blijken ze voortdurend in elkaar te grijpen. Samen tonen 
ze hoe de oorlog in Zeeland werd ervaren, hoe dat gigantische inter-
nationale conflict, ondanks onze neutraliteit, toch verweven raakte in het 
dagelijks leven.   

21

Enne Koops / Henk van der Linden / Jos van Raan (red.)

isbn 9789461534781 | nur 680 
15 x 23 cm | 518 pagina’s 
Paperback | verschenen
prijs € 24,95

ZEELAND
en de Eerste
Wereldoorlog

Henk van der Linden / Leo van der Vliet

aspekt

Het Nederlandse
christendom

De kogel door
de kerk?

en de Eerste
Wereldoorlog

Enne Koops / Henk van der Linden

Eerder verschenen van deze auteur

isbn: 9789461534774
prijs: € 19,95

isbn: 9789461536570
prijs: € 19,95

isbn: 9789461535122
prijs: € 22,95
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Onder redactie van  LeO dOrrestijn, Henk van der Linden, 
Perry Pierik en rObert jan de vOgeL

asPekt

KRONIEK 1914-1918 l 32

Essays over de Eerste Wereldoorlog

DE GROTE OORLOG

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

asPekt

KRONIEK 1914-1918 l 31

Essays over de Eerste Wereldoorlog

DE GROTE OORLOG

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

asPekt

KRONIEK 1914-1918 l 30

Essays over de Eerste Wereldoorlog

DE GROTE OORLOG

geschiedenis
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15.5 x 23.5 cm

ca. 304 pagina’s 

Paperback 

maart 2016 

prijs € 24,95

De serie De Grote oorlog, kroniek 1914-1918, is inmiddels uitgegroeid tot een mo-
nument voor de slachtoffers van dit wereldconflict. Kenners uit binnen- en buitenland 
hebben unieke bijdragen geleverd. De bundels laten zich zelfstandig lezen, en wer-
pen hun licht op militaire zaken, diplomatie, economie alsook het alledaagse leven 
in deze roerige periode. Tweemaal per jaar verschijnt er in samenwerking met de 
Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog een nieuw deel.

De Grote Oorlog
Kroniek 1914 - 1918 l 32

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

ASPEKT

KRONIEK 1914-1918 l 26

DE GROTE OORLOG

Essays over de Eerste Wereldoorlog

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

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

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

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

Een kanjer
- Tekos

Uitermate verrassend
- Defensie Krant

Diepgang en variatie
- Checkpoint

De Eerste Wereldoorlog herontdekt
- De Gelderlander

UITGEVERIJ ASPEKT

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

KRONIEK 1914-1918 l27

Essays over de Eerste Wereldoorlog

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

DE GROTE OORLOG
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UITGEVERIJ ASPEKT

KRONIEK 1914-1918 l28

Essays over de Eerste Wereldoorlog

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

ving over de Eerste Wereldoorlog. De delen komen tot stand door de 
inspanningen van de Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog 
(www.ssew.nl). De serie startte in 2002 en bestaat inmiddels uit 28 
delen, met in totaal meer dan 200 artikelen, over allerlei WO1-gere-
lateerde thema’s. 

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

De serie wordt elk jaar met twee delen uitgebreid.

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

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

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

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

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

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

DE GROTE OORLOG
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UITGEVERIJ ASPEKT

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

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

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

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

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

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

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

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

ASPEKT

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

DE GROTE OORLOG
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UITGEVERIJ ASPEKT

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

log kroniek 1914-1918 onder redactie van Hans Andriessen, Mar-
tin Ros en Perry Pierik presenteert uitgeverij Aspekt nu het tweede deel. 
De afgelopen jaren is de belangstelling voor dit wrede en langdurige 
confl ict aan het begin van de vorige eeuw enorm toegenomen. Steeds 
meer boeken en publikaties over dit thema, dat een belangrijke prelude 
vormde op de Tweede Wereldoorlog, zien het levenslicht. Ook in dit 
deel weer aandacht voor verschillende thema’s met betrekking tot de 
Eerste Wereldoorlog. Zo wordt er bericht over de slag in het Skagerrak 
en staan we stil bij het Von Schlieff enplan, om slechts enkele onderwer-
pen te noemen. Regelmatig zullen nieuwe delen van De Grote Oorlog 
kroniek 1914-1918 verschijnen.
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DE GROTE OORLOG
In deel 7 van de serie De Grote Oorlog kroniek 1914-1918 aandacht 

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

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

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

ASPEKT

KRONIEK 1914-1918 l 12

Essays over de Eerste Wereldoorlog

ONDER REDACTIE VAN  HANS ANDRIESSEN, MARTIN ROS EN PERRY PIERIK 

D
E

 G
R

O
T

E
 O

O
R

LO
G

K
R

O
N

I
E

K
1
9
1
4
 -1

9
1
8

 l
 1

2

UITGEVERIJ ASPEKT

DE GROTE OORLOG
In samenwerking met Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De Grote Oorlog Kroniek 1914-1918 wordt uitgegeven door Uitge-
verij Aspekt en is een initiatief van de Stichting Studiecentrum Eerste 
Wereldoorlog.
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De Waffen-SS, als vierde ‘legertak’ van het Duitse leger, is nog altijd 
omgeven met een zekere mystiek. Sommige divisies, meestal uit de 
eerste lichtingen, hebben een algemene bekendheid, zoals Hitlers lijf-
wacht divisie, de ‘Leibstandarte Adolf Hitler’, of de divisie ‘Das Reich’. 
Maar dat de Waffen-SS gedurende de oorlog uitgroeide tot een zeer 
aanzienlijke legermacht van 38 divisies, is veel minder bekend. Met de 
grootschalige uitbreiding, ging langzaamaan ook het elitaire gehalte 
van de Waffen-SS naar beneden. Genivelleerd door massaliteit en het 
opnemen van grote aantallen buitenlanders, ging het veldleger van de 
SS uiteindelijk ten onder in de straten van Boedapest, Berlijn, Wenen 
en in de mistige bossen van de Ardennen.

isbn 9789461536754 | nur 680
15 x 23 cm | 240 pagina’s 
Paperback | verschenen 
prijs € 19,95

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

Felix West

isbn 9789461538505 | nur 680 
15 x 23 cm | 322 pagina’s 

Paperback | verschenen
prijs € 18,95

De bekende historici Korthals Altes en In ‘t veld, van wie Aspekt 
beiden reeds titels bracht, hebben zich in dit klassieke boek gebogen 
over de relatief onbekende strijd tussen Peel en Maas. Op uiterst 
verbeten wijze vond hier tussen september 1944 en het voorjaar van 
1945 een krachtmeting plaats met de Duitse bezetters van ons land. 
Deze gebeurtenissen vinden tot vandaag de dag hun weerslag in de 
bevrijdingsmusea. Door deze studie ervaart de lezer tot in detail waarom 
het ging. Hoewel deze slag lange tijd letterlijk wat in de schaduw stond 
heeft dit boek de gebeurtenissen hun juiste plek in de geschiedschrijving 
gegeven.

Slag in de schaduw
Peel / Maas 1944-45

A. Korthals Altes & N.K.C.A. In ‘t veld
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isbn 9789461538802 | nur 680 
13 x 21 cm | ca. 274 pagina’s 
Paperback | april 2016 
prijs € 19,95

Operatie ‘sneeuwvlok’ was de codenaam voor de Duitse razzia van 21 
november 1944 in Den Haag. Na Rotterdam was de residentiestad als 
tweede grote stad in het westan aan de beurt om beroofd te worden 
van haar mannen van zeventien tot veertig jaar.

Veel opgepakten werden per kolenschuit vervoerd; een zware en lange 
tocht vol ontberingen. Via Kampen reisden ze door naar plaatsen in het 
oosten van Nederland, of verdwenen ze rechtstreeks de Duitse grens  
over, met onbekende bestemming. Weken, maar vaker nog maanden, 
verbleven ze in kampen. Daar leden ze honger, maakten  bombarde-
menten mee en zaten al snel onder de luizen, die een verschrikkelijke 
jeuk veroorzaakten. Een groot deel van de Hagenaars belandde in het 
beruchte kamp Rees, waar tussen december 1944 en  eind maart 1945 
een op de tien Nederlandse kampbewoners, driehonderd mannen, om 
het leven kwam.
 
In Operatie ‘sneeuwvlok’ beschrijft Reinold Vugs wat de mannen uit Den 
Haag moesten doorstaan, onzeker over hun eigen lot en dat van de 
achterblijvers.

isbn 9789059112704 | nur 680 
13.5 x 21.5 cm | 142 pagina’s 

Paperback | verschenen
prijs € 14,95

Reinold Vugs
Operatie ‘Sneeuwvlok’

De razzia van Den Haag
2de druk

Deze biografie beschrijft het bijzondere leven van L.C.W. Ekering 
(1889-1964). Hij was een bekende hervormde confessionele predikant 
in de eerste helft van de twintigste eeuw en een begaafd spreker. Niet 
terugdeinzend voor populistische uitspraken was hij in staat om het Ne-
derlandse volk voor zijn ideeën te winnen. Zijn landelijke bekendheid 
kwam mede door het leiderschap van de AVRO Morgenwijding. Drie 
keer veranderde hij van politieke voorkeur. Zijn weg ging van de CHU, 
via de HGS naar de NSB. Wat begon als antipapisme eindigde in an-
tibolsjewisme en nationaalsocialisme. Uiteindelijk zat hij namens de NSB  
twee jaar lang in de Amsterdamse gemeenteraad. Tijdens de bezetting 
bleef Ekering nationaalsocialist. De oprichting van een nationaalsocia-
listisch Theologisch Front mislukte, want Mussert vond dat te ver gaan. 
Na de oorlog veroordeelde het Amsterdams Tribunaal hem tot vier jaar 
gevangenisstraf. Eenzaam was het levenseinde van de eens zo gevierde 
NSB-predikant.

NSB-predikant
Ds. mr. L.C.W. Ekering (1889-1964) en zijn keuze 
voor het nationaalsocialisme

Henk Tijssen
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isbn 9789461538819

nur 674 

13.5 x 21.5 cm

ca. 228 pagina’s 

Paperback 

april 2016 

prijs € 19,95

Stuitend anti-semitische besprekingen van films als Jud Süss en Der ewige Jude, geschreven door 
Nederlandse journalisten, verschenen hier tijdens de bezetting in landelijke dagbladen en NSB-
kranten. Meer dan Duitsvriendelijke filmrecensies stonden in rijk geïllustreerde en veel gelezen 
dames- en familiebladen. 

 Na de bevrijding voerden filmbesprekers aan dat ze tijdens de bezetting geen kant op konden. 
Redacties waren verplicht in hun kolommen aandacht te schenken aan wat er in de bioscopen te 
zien was. Waren zij in hun filmrecensies te kritisch, dan kon dat door de bezetter worden opge-
vat als anti-Duits, als verzet. Met alle gevolgen van dien.
   Door de diverse zuiveringscommissies werd in het najaar van 1945 genoegen genomen met 
het verweer van de filmjournalisten. Zij werden, op een paar na, beschouwd als ‘lichte geval-
len’, het waren geen ‘Schreibmaschinentäter’ geweest, geen ‘knechten van Goebbels’. Hoewel 
zij allemaal, al dan niet met tegenzin, hun filmbesprekingen te ‘deutschfreundlich’ hadden ge-
formuleerd. 

Wie meer dan zeventig jaar na dato de in bezet Nederland gepubliceerde filmrecensies leest, 
zal zich niettemin verbazen over zowel de landverraderlijke toonzetting als over de dociele ma-
nier waarop nationaal-socialistische films hier een onderdrukt volk werden aangeprezen. 
   Een bijzonder boek over een lang over het hoofd gezien facet van onze oorlogsgeschiedenis. 

Filmrecensies in Bezet Nederland
Thomas Leeflang
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Wat doe je als 22-jarige wanneer de bezetter de universiteit steeds 
meer in zijn greep krijgt, het verenigingsleven verbiedt, Joodse profes-
soren oppakt en de studenten in maart 1943 een loyaliteitsverklaring 
laat tekenen op straffe van verplichte tewerkstelling in Duitsland? Met 
deze problemen wordt Josué Valeton geconfronteerd, student Elektro-
techniek aan de TH in Delft die gewoon wil studeren, muziek maken en 
actief zijn in zijn studentenvereniging. Hij worstelt met het dilemma en 
tekent uiteindelijk niet, uit solidariteit met zijn medestudenten. Wat volgt 
is een periode van dwangarbeid bij de Borsig-fabriek in Berlijn–Tegel 
en een leven in diverse kampen met andere Nederlandse studenten, ter-
wijl Berlijn steeds heviger gebombardeerd wordt. Ondanks de moeilijke 
omstandigheden ervaart hij ongelofelijk veel kameraadschap. Uiteinde-
lijk weet hij te ontsnappen en terug te keren naar Nederland waar hij 
onderduikt tot het eind van de oorlog. 

Dit boek is gebaseerd op de brieven die hij over dit alles aan zijn ou-
ders schrijft en op zijn dagboeken, in de periode van 1938 tot 1945

Delftse student in oorlogstijd
Ervaringen van Josué Valeton als student, tewerkgestelde 

en onderduiker

Peyronne Solis-Valeton

Op 22 juni 1941, om tien over halfvier ’s ochtends, gaat Operatie Bar-
barossa van start. 3,5 miljoen Duitse soldaten gaan op weg naar het 
oosten, waar 4,7 miljoen Sovjetsoldaten hen opwachten. Hitler verwacht 
dat zijn troepen voor het einde van het jaar aan de Wolga zullen staan 
en dat belangrijke steden als Moskou en Leningrad ingenomen zullen 
zijn. De Duitse troepen boeken weliswaar indrukwekkende terreinwinst, 
maar lopen zich stuk op taai verzet van de Sovjets en worden uiteinde-
lijk vernietigend verslagen. In dit boek wordt deze titanenstrijd uitvoerig 
geanalyseerd, onder meer aan de hand van de getuigenverslagen van 
Wehrmacht generaal Raus, maar ook die van gewone soldaten en bur-
gers. Jaap Jan Brouwer benadert de loop der gebeurtenissen vanuit zijn 
achtergrond als militair analist. Hij heeft niet alleen aandacht voor de 
historische gang van zaken, maar ook voor de organisatorische dimen-
sies van de betrokken organisaties. Hierbij kan men denken aan elemen-
ten als de organisatiestructuur, de mate van decentralisatie, de stijl van 
leidinggeven, het trainingsniveau van manschappen, de teambuilding, 
de commandostructuur et cetera. De combinatie van organisatorische en 
historische analyses zal leiden tot een groter inzicht in een aantal voor 
onze historie van belang zijnde militaire confrontaties. 

Peyronne Solis-Valeton 

Delftse student in oorlogstijd
Ervaringen van Josué Valeton als student, tewerkgestelde en onderduiker
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Oostfront
Hoe het duizendjarig rijk zijn einde op de steppe vond

Jaap Jan Brouwer
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“Geen piek voor Piek” was gedurende de bezettingstijd een beken-
de uitspraak wanneer het over Winterhulp Nederland ging. Wie was 
Carel Piek, die in de herfst van 1940 door Seyss Inquart tot directeur-
generaal van de Winterhulp werd benoemd? Al spoedig deden over 
deze onbekende figuur allerlei verhalen de ronde. Was het waar, dat 
hij voor de oorlog een Duitse spion had helpen ontmaskeren? Waarom 
lag Piek slecht bij Mussert en de NSB, maar niet bij Seyss-Inquart en 
sommige van de Nederlandse secretarissen-generaal? Waarom werd 
Piek, na zijn ontslag bij de Winterhulp in 1942, door de Duitsers naar 
voren geschoven als adviseur van de Nederlandsche Oost-compag-
nie? Waarom kwam Carel Piek in Vichy-Frankrijk terecht in 1943 en 
wat was in 1944 de reden van zijn benoeming tot directeur van het 
Rode Kruis?

Aan de hand van uitgebreid bronnenonderzoek gaat de schrijver in op 
bovengenoemde vragen.

Aart W. Wassenaar

aspekt

De loopbaan van Carel Piek voor, tijdens en na de 
bezettingstijd 1940-1945

Een geschiedenis van idealisme en collaboratie

Van Winterhulp via 
Oost-Compagnie 

en Marseille
naar Rode Kruis

Van Winterhulp via Oost-Compagnie en 
Marseille naar Rode Kruis
De loopbaan van Carel Piek voor, tijdens en na de bezet-
tingstijd 1940-1945. Een geschiedenis van idealisme en 
collaboratie
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Deze 8ste druk van ‘De Slag om de Residentie’ is een geheel herziene, 
geactualiseerde en van nieuw fotomateriaal voorziene uitgave over de 
eerste grote luchtlandingsoperatie uit de geschiedenis. Een operatie die 
plaatsvond rond Den Haag op 10 mei 1940, met de bedoeling de ko-
ningin, het opperbevel en de regering gevangen te nemen en daarmee 
de Nederlandse weerstand in één klap te breken. Het werd een misluk-
king en de enige nederlaag van betekenis die de Duitsers tijdens hun 
‘Blitzkrieg’ in West-Europa leden. Hitlers enthousiasme voor luchtlandin-
gen werd sterk bekoeld, plannen voor een invasie in Engeland, Malta en 
Gibraltar moesten opnieuw worden bezien.

De slag om de Residentie
8ste druk

E.H. Brongers

Aart W. Wassenaar



geschiedenis

29

isbn 9789461538833 | nur 680 
13 x 21 cm |198 pagina’s 
Paperback | maart 2016 
prijs € 17,95

Vanaf oktober 1944 maakte Koerland deel uit van het Oostfront waar 
verbitterde gevechten plaatsvonden. Keer op keer werden de opeen-
volgende Sovjet-offensieven afgeslagen; zoals u zult kunnen lezen, ging 
dat voortdurend met bloedige verliezen gepaard. Het is voor het eerst 
dat er een Nederlandstalige monografie over dit onderwerp verschijnt. 
Kenner Pieter Jan Verstraete heeft dit vergeten (en overbodige) front 
onder de loep genomen en schetst het drama in alle facetten. Hitler 
hield in het Koerland vast aan een fantoom en de soldaten betaalden 
de prijs, evenals de burgerbevolking. Dit boek is een logsiche vervolg 
op zijn eerdere boeken, maar tevens een zelfstandige uitgave.

Overbodig front
Koerland 1944/1945

Pieter Jan Verstraete

isbn: 9789461536655
prijs: € 17,95

isbn: 9789461536648
prijs: € 18,95

Eerder verschenen van deze auteur
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Veel treinen vertrokken er naar het lugubere oord Neuengamme. Reeds in 1938 werd dit kamp, 
dat naast andere gevreesde kampen als Auschwitz, Sobibor en Treblinka, model zou komen 
te staan voor het onmenselijke regime van de nazi’s, opgericht. Als dependance van het kamp 
Sachsenhausen schreef het een tragische geschiedenis. Het lot van vele Nederlanders is ook voor 
altijd aan het kamp verbonden, door het feit dat zij op transport werden gesteld. Slechts weini-
gen overleefden de verschrikkingen. Dit boek laat uit de unieke collectie van  Ardon J.R. Toonstra 
de oorspronkelijke transportlijsten zien van hen die gedeporteerd werden. Dichterbij kan de 
geschiedenis niet komen. Historicus Perry Pierik vertelt over de geschiedenis van Neuengamme 
en het belang van deze oerdocumenten over de Nederlandse Holocaust. Dit boek mag in geen 
enkele bibliotheek over de oorlog ontbreken.

De dodentreinen naar Neuengamme
De originele lijsten van de transporten naar het kamp

Perry Pierik / Ardon J.R. Toonstra
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Gefascineerd door zweefvliegtuigen die zij zag vlak bij haar woon-
plaats, besloot de jonge Hanna Reitsch dat vliegen hetgeen was dat 
zij absoluut wilde gaan doen. Niet in het minst ontmoedigd iets onge-
woons te doen door een mannenterrein te betreden zette zij door, ge-
holpen door een buitengewoon talent en grote successen. De opkomst 
van de nazi-partij gaf haar leven een opmerkelijke wending. Na zich 
in de zweefvlieg research een plaats te hebben veroverd, viel zij op bij 
de militairen die haar een testfunctie aanboden. Als jonge vrouw met 
goede communicatieve gaven werd zij een mascotte van de in opbouw 
zijnde Luftwaffe. Ze testte alle Luftwaffe vliegtuigen, waaronder zeer 
spectaculaire zoals het reuzenzweefvliegtuig Messerschmitt Gigant, het 
raketvliegtuig Messerschmitt Me-163 en een bemande vliegende bom 
V1. Aan het eind van de oorlog vloog ze met de minuscule Fieseler 
Storch naar de bunker waarin Hitler zich had verschanst in het door Rus-
sische troepen omsingelde Berlijn. Na de oorlog kwam zij in opspraak 
door vermeende resterende nazi-sympathieën. Hanna Reitsch was een 
opmerkelijke en ook controversiële persoonlijkheid, die een interessant 
en zeer avontuurlijk leven heeft geleid.

Koude Oorlog
Politiek - diplomatie - oorlog - 

mens & maatschappij - spionage

 Frank Oosterboer, Perry Pierik, 
Marcel Reijmerink 

De Koude Oorlog heeft z’n actualiteit herwonnen. Met de oplopende 
spanningen tussen Poetin en het Westen is een oude herinnering actueel 
geworden: De Koude Oorlog. In deze regelmatig verschijnende bundel 
staan we stil bij deze even interessante als recente geschiedenis. De 
wereld was bipolair en werd gedreven door ideologie. Machtsblokken 
stonden tegenover elkaar en geopolitiek was dagelijks nieuws. Maar de 
wereld was ook overzichtelijk. Het Westen versus het Oosten, en religie 
leek definitief op z’n retour. Hoe anders ontwikkelde de actualiteit zich. 
Tijd dus om uit het verleden te leren in de bundel Koude Oorlog, waarin 
steeds verschillende auteurs onder redactie van Frank Oosterboer, Mar-
cel Reijmerink en Perry Pierik hun licht zullen laten schijnen over de di-
verse facetten van dit tijdperk.

Koude
Oorlog

aspekt

politiek - diplomatie - oorlog - 
mens & Maatschappij - spionage

#1 - 2016

Hanna Reitsch
Peter Steeman

Vliegende ‘superster’ van nazi-Duitsland 
Geëmancipeerd avant la lettre

aspekt

Hanna Reitsch
Vliegende ‘superster’ van nazi-Duitsland geëmancipeerd
avant la lettre

Peter Steeman



Perry Pierik / Marcel Reijmerink
Het oorlogstrauma van Polen

De inval van ‘39, Warschau, de kampen en de strijdlust

De Berlijnse Muur is gevallen, Oost-Europa is verlost van het ijzeren gor-
dijn. Twee jonge historici, Perrry Pierik en Marcel Reijmerink, besluiten 
begin jaren negentig naar Warschau af te reizen. Een stad, die door 
haar grauwheid niet of nauwelijks wordt bezocht. Zij ontmoeten diverse, 
prominente inwoners van de stad, waaronder een defensieminister, de 
eerste rabijn sinds de Tweede Wereldoorlog, de grote tegenstrever van 
president Lech Walesa en de burgemeester van het vroegere historische 
hart van Warschau, het district Wola.  Zij vertellen elk op hun manier de 
geschiedenis van Polen en haar hoofdstad. Een boeiend boek, dat vanuit 
de verschillende invalshoeken telkens weer teruggrijpt op de gebeurte-
nissen uit de Tweede Wereldoorlog. 

Polen, een land met een diep oorlogstrauma. isbn 9789461538871 | nur 680 
13.5 x 19 cm | ca. 148 pagina’s 

Paperback | april 2016
prijs € 9,95

Het oorlogstrauma

van Polen

Perry Pierik / Marcel Reijmerink
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De inval van ‘39, Warschau,
de kampen en de strijdlust
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Perry Pierik
Vanaf vandaag wordt er teruggeschoten
Spionage, geheime diplomatie, oorlogseconomie en 
andere facetten van de Poolse veldtocht van 1939

Dit boek over de oorlog van nazi-Duitsland tegen Polen biedt een aantal 
nieuwe unieke blikvelden. Allereerst wordt de Poolse oorlogs-economie 
en generale staf tegen het licht gehouden vanuit nieuwe geheime Duitse 
documenten, die destijds door de militaire inlichtingendienst werden ver-
zameld. Daaruit  bleek dat Polen weliswaar een formidabel leger had, 
maar dat tactiek en marteriaal verouderd waren en dat de oorlogs-
economie (vooral de brandstof) een langdurige conflict niet kon dra-
gen. Daarnaast wordt een Abwehr rapport onthult waarin de beroemde 
Britse militair theoreticus generaal Fuller de Poolse nederlaag goed 
voorspelde, alsmede de Duitsers ‘adviseerde’ middels terreur tegen de 
Poolse joden hun overwinning te verzilveren. Door massa-executies moest 
een onbeteugelde vluchtelingenstroom op gang komen. In navolging van 
Franco’s tactiek in Catalonie, moest op deze wijze het Poolse moreel 
gebroken worden. Tot slot aandacht voor de vergeten diplomatieke hulp 
van regering en koning Wilhelmina aan nazi-Duitsland, door reeds voor 
de oorlog toe te zeggen dat Nederland de ambassade-taken in War-
schau van Duitsland bij een conflict zou overnemen, hetgeen geschiedde. 
Dit boek zal veel stof doen opwaaien.
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Vanaf vandaag wordt
er teruggeschoten

Perry Pierik
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Spionage, geheime diplomatie, 
oorlogseconomie en andere facetten 

van de Poolse veldtocht van 1939

geschiedenis
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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



Het komende maart/aprilnummer van Bühne staat weer garant voor diepgang én voor 
diversiteit door uiteenlopende bijdragen van aankomende of gevestigde literaire ta-
lenten. Essays, korte verhalen en poëzie wisselen elkaar af in een kleurrijk palet met 
als bindende factor liefde voor het geschreven woord. Kan religie, of een religieus be-

sef, nog een antwoord bieden op de gewelddadigheden uit naam van religie in de huidige tijd, 
vraagt Perry Pierik zich af in het inleidende gedicht. Jan Kleefstra komt vanuit een persoonlijke 
fascinatie met een essay over Samuel Beckett. Hermann Hesse vertaler Alfred Krans schreef een 
essay over de visie van Hesse op het christendom. Hilarisch is het korte verhaal van Maran Olt-
hoff, die ongewild in een begrafenis terechtkomt. Reindert Brongers schreef een drieluik korte 
verhalen voor Bühne en Sharmeen Boedhoe komt met een kort verhaal over de dood. Marlène 
Hommes heeft in een sensitief verhaal het thema van afwijzing uitgewerkt. Het vierde nummer 
van Bühne belooft kortom weer een mooi bewaarexemplaar in de reeks te worden!

De site van Bühne: www.letterenvoorbuhne.blogspot.nl
Bühne op facebook: www.facebook.com/literatuurencultuurvanaspekt
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"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)
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Marian den Boer - Walhout

Maran Olthoff

De maan gaat met je mee
 Vlucht uit Afghanistan

3de druk

Herinneringen aan de 
Onvergetelijke Roald Dahl

Vijftien jaar is Mobin als hij halsoverkop moet vluchten voor de Taliban. 
Met achterlating van zijn ouderlijk huis, zijn familie en zijn land, gaat hij 
op weg met onbekende bestemming.

Met behulp van mensensmokkelaars reist hij naar Nederland, in de laad-
bak van een vrachtauto, per vliegtuig en per trein.

Ontredderd beseft hij dat hij alles kwijtraakt en blikt terug op zijn jeugd, 
die ondanks alle oorlogsdreigingen, redelijk gelukkig en beschermd was.
Na enkele weken onderweg en een aantal maanden in een opvangcen-
trum, komt hij terecht in een asielzoekerscentrum, waar hij het zal moeten 
redden. En dat in een land, waar alles anders is: de mensen, de taal, de 
cultuur, het weer…

Het enige wat vertrouwd is, is de maan, die net als in Afghanistan, 
’s avonds aan de hemel staat.

Maran Olthoff (1942) werkte vanaf 1974 als redacteur bij uitgeverij 
De Fontein. Ze heeft de productie van alle jeugdboeken van Roald Dahl 
begeleid. Ze had een zeer regelmatig contact met de schrijver over zijn 
boeken maar vaak ook over persoonlijker zaken. Wanneer Dahl in Ne-
derland kwam om weer een Zilveren Griffel in ontvangst te nemen had 
zij de trip voorbereid en stond ze hem en zijn vrouw tijdens het bezoek 
bij. 

Wanneer je ouder wordt dringen herinneringen zich vaak op. Nu het dit 
jaar bovendien honderd jaar geleden is dat Dahl is geboren, ontstond 
bij Maran Olthoff de behoefte om haar herinneringen aan hem op te 
schrijven. ‘Om die bijzondere man nog even bij me te houden. En de 
herinneringen wil ik graag delen met iedereen die de boeken van Roald 
Dahl heeft gelezen,’ zegt ze daar zelf over. En bijzonder was hij, Roald 
Dahl.
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Paperback | april 2016 
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 ‘Gaat u zitten,’ zegt mister Ri. ‘Nee, daar...’ Het wordt langzamerhand vervelend. Zelfs de stoel 
in het theehuis van Kaesong is opgenomen in mijn reisplan, ik mag niets kiezen in dit paradijs, 
vrije wil is taboe.

Kees vocht in 1950 als vrijwilliger in Korea. Hij neemt een trauma mee naar huis, dat voortwoe-
kert en omslaat in een obsessie. Wanneer Kees ontdekt dat zijn verre voorvader Jan Janse Wel-
tevree in 1627 in Korea strandde en daar nazaten kreeg, stuurt hij zijn neef naar Noord-Korea 
voor verder onderzoek. Maar hoe onderzoek je familiebanden in een compleet afgesloten land 
waar ‘onzuiver bloed’ een zonde is en geschiedvervalsing eerder regel is dan uitzondering? 

De Stralende Ster van Paekdu is meeslepend en bij vlagen absurdistisch. Toeval regeert de 
wereld, maar Noord-Korea haat het toeval, met alle tragische en hilarische gevolgen vandien.

Henk Weltevreden is een nazaat van Jan Janse Weltevree, die zelf voorzaat is van Nam Il, de 
Noord-Koreaanse generaal die in 1953 de wapenstilstand tekende en met een spatje meer 
toeval de Grote Leider had kunnen zijn. Nederland als VOC-producent van een Stalinistische 
dictator. Dat zijn pas Kamervragen.

Henk Weltevreden legde bij Met het oog op Morgen uit waarom Noord-Koreanen zoveel van Elton 
John houden. Hij is waarschijnlijk de enige Nederlander die weet hoe je in de stationsrestauratie van 
Sinuiju aan een fles Johnnie Walker Red Label kunt komen. Alleen al daarom las ik met gretigheid 
de Stralende Ster van Paekdu.
 - Max van Weezel (Vrij Nederland, Radio 1)
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De Stralende Ster van Paekdu
roman

Henk Weltevreden



‘Maak me gelukkig, vervul me, bescherm me, vertel me wie ik ben,’ zegt het ego tegen de wereld.

In een maatschappij waarin echt menselijk contact steeds meer plaats moet maken voor egocen-
trisme en oppervlakkige sociale bevrediging, groeit bij steeds meer mensen de behoefte aan 
spirituele vervulling en groei. Zo ook bij hoofdpersoon Olivia, die, getriggerd door een persoon-
lijk verlies, van mening is dat de mensheid in sneltreinvaart de verkeerde kant op raast. Nog 
meer richt zij zich op die kant in haar eigen wezen die gevoelig is voor verleiding en genotzucht 
en een onbevredigende hang heeft naar acceptatie. Ze besluit de strijd met het ego aan te 
gaan, gewapend met oosterse wijsheden en reflectie.

‘Als normaal zijn betekent je conformeren aan de norm van de meerderheid en die meerderheid is 
krankzinnig dronken van egocentrisme en onbewustheid, hoe normaal moet je dan willen zijn?’ 

Verleiding, in de vorm van haar aantrekkelijke werkgever, gooit roet in het eten en zet het leven 
van Olivia op zijn kop. Haar ontdekkingsreis versmelt met een fysieke reis door o.a. Zuid-Europa, 
iets dat haar nog verder verwijdert van haar veilige leven met haar echtgenoot. De confrontatie 
met zichzelf en het leven, in de vorm van lustmoorden die haar lijken te achtervolgen, haar af-
wijkende seksuele behoeften en de staat van de wereld in de zomer van 2014, zorgen ervoor 
dat de rauwe menselijkheid haar spirituele zoektocht bijna laat verdampen. Bijna…

‘Op de bodem van beproeving groeit geluk.’ 

Wanneer de lezer zich openstelt, zal zij of hij nader kennismaken met het eigen ego, met alle 
gevolgen vandien.
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Geluk kan niet groeien in de schaduw van verlangen
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EGONadine
Barroso

EGO
Geluk kan niet groeien in de schaduw van verlangen

Nadine Barroso



De ontslagen Westlander Leo Kolberg is na een schokkende misdaad gevlucht naar Detroit. Hij 
zoekt er anonimiteit in een van de 70.000 leegstaande huizen. Maar na een geruchtmakend in-
cident bij een lunchroom op 7 Mile Road wordt hij een lokale held. De prijs die hij daarvoor be-
taalt is dat zijn schuilplaats bekend wordt. Zijn kinderen uit Nederland weten hem nu te vinden.
Hij moet hen uitleggen waarom hij alles en iedereen in de steek heeft gelaten, waarvoor hij zich 
wilde verstoppen. De gevolgen van die onthulling hebben ingrijpende gevolgen voor Leo – en 
zijn kinderen.

De Engel van Detroit is na De Erfenis de tweede roman van Ap van der Meulen.
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De familie Janssen heeft voor drie weken geboekt in BieBel, de chambre 
d’hôte van Emma en Lucas in Cotignac. Vader Julien, moeder Denise en 
zoon Francis kijken reikhalzend uit naar dit moment. Dé gelegenheid om 
alle problemen aan de kant te zetten. ‘s Anderendaags krijgt Denise een 
telefoon van haar huisarts, een zorgeloze vakantie is ver weg. Ze wil van 
de emotie bekomen in de kerk van Notre Dame de Grâce. Daar komt ze 
in een ware nachtmerrie terecht. Francis ontmoet zuster Claire en vrese-
lijke taferelen uit het verleden duiken op. Na hun confrontatie met pastoor 
Kelderman, start de vriendschap tussen zuster Claire en Francis, op een 
ongewone locatie. Pastoor Kelderman werd na ettelijke klachten over sek-
sueel misbruik, uiteindelijk overgeplaatst van Dworp naar Cotignac. Hij is 
de gemeenschappelijke vijand. Zijn slachtoffers zien hem liever dood dan 
levend. Zal een van hen de gekoesterde wraakgevoelens ook daadwerke-
lijk uitvoeren? Zoals in ieder dorp in Frankrijk, kijken ook de inwoners en de 
toeristen van Cotignac vol verwachting uit naar het spectaculaire vuurwerk 
dat op quatorze juillet geprogrammeerd staat. Die avond valt er echter 
meer te beleven dan alleen maar vuurwerk. De ochtend nadien krijgt poli-
tiecommissaris Boeckx een telefoon van zijn collega Lecoq uit Frankrijk. Zijn 
aanwezigheid wordt dringend op prijs gesteld in het broeierige Cotignac.

Zwart als een Soutane
Marcus Marc

De 23 jarige kantoorbediende Berend Uips zwerft door Amsterdam. Hij 
wordt gebiologeerd door spirituele en sociale ontwikkelingen die zich 
openbaren vanaf de eeuwwisseling van de twintigste eeuw tot aan de 
jaren zestig van de een en twintigste eeuw.

Uips mengt zich binnen verschillende groeperingen in discussies en ver-
diept zich in hun rituelen. Hij gaat in eerste instantie observerend te 
werk.

Soms wordt hij als een spion, in de loop van het verhaal meegezogen 
binnen de groeperingen en maakt hij wonderlijke avonturen mee. Boven-
dien verzeilt hij in enkele erotische escapades. In wezen maakt hij een 
gigantische zoektocht in reis in tijd en ruimte

De Tijd goochelaar  
Zoektocht van Uips

Henk Kroon
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Marktkoopman Herman Klok heeft samen met zijn vrouw een succesvolle 
handel in groente en fruit. Wegens een – vermeende – diefstal krijgt hij 
een taakstraf van 20 uur opgelegd: hij moet aan de slag als papierprik-
ker. Op de eerste dag van zijn schoonmaakwerk vindt hij een vrouwen-
hand in een plantsoen, besmeurd met bloed. Deze lugubere vondst zet 
zijn leven op zijn kop en ontregelt zijn huwelijk.

De hand blijkt afkomstig te zijn van een vermoorde vrouw wier lichaam 
de volgende dag wordt opgegraven. Het is Joke Germeraad, een hoog-
geplaatste ambtenaar bij Buitenlandse Zaken. Het wordt een obsessie 
voor Herman om de dader te vinden, zeker als blijkt dat de vrouw een 
dubbelleven heeft geleid. In haar vrije tijd was zij actief als sm-meeste-
res en ontving zij ‘heren die in limousines kwamen aanrijden’.

Op zoek naar een spoor dat naar de dader zou kunnen leiden slaat 
Herman een ruitje in op het dakterras van haar appartement. Daar 
wordt hij gearresteerd door rechercheur Albert Miedema, de politie-
man die belast is met het onderzoek naar de moord.

Twee
Levens

AspekT

Rob Scherjon

Thriller

Twee levens
Thriller

Rob Scherjon

rasha
tweeluik van een verrassende liefde

Marijke A. Deege 

ASPEKT

Rasha, de spannende nieuwe roman van Marijke A. Deege, verbeeldt 
op actuele wijze de ontmoeting tussen de islamitische en de christelijke 
wereld. De schrijfster heeft na haar novelle Chavah opnieuw gekozen 
voor een meeslepend verhaal waarin het leven van een vrouw in een 
conflicterende omgeving centraal staat.

Vanuit een dubbelperspectief maakt de lezer kennis met het dagelijkse 
leven van Rasha in een streng islamitisch oasedorp in Midden-Egypte, 
haar leven wordt beheerst door de koran, de imam en haar oudste 
zuster, én twee Nederlandse broers, die een motortocht maken door 
Noord-Afrika en via de Libische woestijn in Egypte aankomen, het land 
van hun grootmoeder van wie zij zoveel spannende verhalen hebben 
gehoord.

De indringende stilte van de woestijn doet de aanvankelijke avonturen-
zin van de beide broers verstommen. Dat zij in de woestijn een grote 
schat zullen ontdekken, daarvan had slechts hun grootmoeder weet. 
Door toeval raakt het leven van Rasha en de beide broers met elkaar 
verweven en neemt hun leven een wending die geen van hen voor mo-
gelijk had gehouden. 

Rasha
tweeluik van een verrassende liefde

Marijke A. Deege
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Plotseling ontrolt zich een tekst over de zangers: ‘Laat je niet belazeren 
door die godsdienstige smeerlappen, onderdrukkers van ons volk. ‘Ecrasez 
l’infâme,’ zegt Voltaire, ‘vernietig het smerige geloof’. God is een idioot 
bedenksel van de mens. Leve de revolutionaire raad!’ De beelden floepen 
uit, het is donker, je ziet alleen de verlichting om het plein en die van de 
gebouwen. Paul voelt zich gespannen, met zijn handen houdt hij steeds zijn 
stuur krampachtig vast. Dan werkt het systeem weer en staat het koor op-
nieuw te zingen, de andere tekst is verdwenen, gewist. Maar nu kun je met 
grote letters lezen: ’Wees waakzaam, geef verdachte personen aan, roei 
de terroristen uit want dat is de redding van ons heerlijk christelijk rijk. De 
opperste raad: dominee Schuiver.’

Wilde verhalen toont Em. Kummer op z’n best. Rauw en poetisch tegelijk 
introduceert hij de lezers zijn wereld. Een wereld van alledag en ver 
weg. Excotisch en inlands, maar altijd voelbaar en invoelbaar. Dat Kum-
mer tevens de biograaf is van de bij Aspekt verschenen Céline biografie 
zal niemand verbazen die dit boek ter hand neemt.

em. kummer

WILDE VERHALEN

aspekt

Wilde verhalen
roman

Em. Kummer

aspekt

In de 
schaduw
van de 
Karawanken
R.J. Alers

roman
In de schaduw van de Karawanken is het verhaal van de dromerige Da-
vid, die succes en liefde in het leven zoekt. Wanneer hij teruggaat naar 
zijn vriendin in Oostenrijk, ontmoet hij een andere jonge vrouw. Maar hij 
neemt afstand en probeert een noodlottige gebeurtenis te verwerken. 
Een jaar later komt hij haar opnieuw tegen. Gaandeweg ontdekt hij dat 
zij meer met hem en zijn verleden te maken heeft dan hij kon vermoeden. 
Uiteindelijk reist hij af naar de plaats waar alles begon. 

Niets is wat het lijkt in dit verhaal, dat zich afspeelt eind jaren zeventig 
met de Koude Oorlog op de achtergrond en de muziek uit die tijd als 
een dreunende echo. In de schaduw van de Karawanken is behalve een 
‘coming of age’ roman, ook een ironische zedenschets en – vooral – het 
verslag van een liefde.

In de Schaduw van de Karawanken
 roman

R.J. Alers



Ben Bouter

Feliz en de vergeten 
kinderen van Andaluz

Aspekt

43

literair

isbn 9789461539045

nur 300 

13 x 21 cm 

ca. 226 pagina’s 

Paperback 

maart 2016

prijs € 18,95

“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 gestolen kind, een van de 
300.000 baby’s die in de Franco-tijd werden verkocht. Daarmee begint de vrijwel onmogelijke 
zoektocht naar haar moeder.

Ben Bouter schreef eerder drie romans. De Nederlandse bibliotheek schreef daarover: “Bouter 
is een meester in het ontwikkelen van het verhaal.”

“Een aangrijpende roman over het babyschandaal dat Spanje ‘In de greep heeft.’”

Feliz en de vergeten kinderen van Andaluz
roman

Ben Bouter
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In Moord, doodslag en ander ongerief gaat bijna alles mis. U leest over 
de moord op uitstervende tijgers, dappere schapen, koele kikkers en 
konijnen, grijze muizen, vermoeide varkens en loeiende koeien. 

Ook de lijdensweg van kistkalveren, plofkippen, reïntegrerende giraf-
fen, gepiercte stieren en feestende gasten komt in deze gedichtenbun-
del aan bod.

Moord is expres. Doodslag per ongeluk. Het resultaat is hetzelfde. 
Platte slakken, zwemmende eendjes, hitsige egelinnen, gewaarschuwde 
ezels, remmende zebra’s en dikke, domme dromedarissen zijn daarvan 
het dode bewijs.

Een bundel vol ellende? 

Valt wel mee. Het leven is niet anders. We gaan allemaal dood.

Moord, doodslag en ander ongerief
Robert Bookelaar
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De Nederlandse historicus Xavier Hackel arriveert in 1988 in het afge-
sloten Oost-Berlijn om onderzoek aan de Humboldt Universiteit te doen. 
Al gauw krijgt hij het gevoel dat elke stap die hij zet geregistreerd 
wordt. Onvermijdelijk dringt zich de vraag op: wie is te vertrouwen en 
wie niet? Is zijn huisgenoot Emile wel eerlijk tegen hem? Werkt zijn prille 
geliefde Ilse niet heimelijk voor de Stasi? Wanneer Ilse plotseling ver-
dwijnt, maakt hij amok en wordt hij Oost-Duitsland uitgezet.

Muurballade is een politiek-psychologische roman. Tegen het decor van 
een staat waarin het wantrouwen regeert, proberen de personages hun 
vrijheidsidealen te verwezenlijken. Hierbij overschrijden ze grenzen zon-
der acht te slaan op de gevolgen. Niet alleen aan gene, maar ook aan 
deze zijde van de Muur.

Ik heb het boek in één ruk uitgelezen. Prachtig ... helaas prachtig.
- Armando

Muurballade
 roman

Jan Herman Brinks
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V A N   E E N   S T I L L E   M A N

Ron van Hasselt

aspekt

een onvoltooide documentaire

B E K E N T E N I S S E N  

De onderduik van Henri en Henriëtte van Hasselt mislukte. Binnen de fa-
milie werd er niet of nauwelijks over gesproken. Daarom wist hun neef, 
Ron van Hasselt, niet veel meer dan dat Henri een oom was die ‘niet 
was teruggekeerd’. Totdat hij door een onverwachte vondst meer op het 
spoor kwam.

Een prachtig afgewogen en ontroerend verhaal over de gevolgen van 
de Tweede Wereldoorlog. Ron van Hasselt probeert zorgvuldig het lot 
van zijn oom en tante te reconstrueren. Een scenaristenduo krijgt de op-
dracht om van zijn verhaal een docudrama te maken. In een subtiel spel 
wordt de lezer meegevoerd naar het dagelijks leven in bezet Neder-
land en de sferen van onderdrukking, verzet en verraad. In het werk met 
het duo blijkt hoe dat verleden nog altijd een verscheurend effect heeft 
op het heden. 

Bekentenissen van een stille man
een onvoltooide documentaire

Ron van Hasselt

‘Serafina is één van mijn grootste liefdes. 
Op sommige momenten is ons leven zwaarmoeilijkzielig enzovoort, meestal 
juist niet. Meestal is het grappig en verfrissend met haar omdat wat ze 
doet en laat zo onnavolgbaar autonoom is.’

Braziliaans goud is het verbazend openhartige verhaal over de adop-
tie van Serafina, een downbaby van vier maanden uit de sloppenwijken 
van São Paulo. Van het grote adoptiemoment, tot het beginnende puber-
meisje, twaalf jaar later. Vanuit de chaotische dynamiek van de opvoeder 
die elke dag het wiel uitvindt waarbij toch lang niet alles op rolletjes 
loopt. Vanuit Serafina, die weinig woorden gebruikt maar feilloos ziet en 
aanvoelt. Vanuit haar biologische moeder, de schoonmaakster Rosimeire, 
die haar eigen kijk heeft op het harde leven in de Braziliaanse favela. En 
vanuit de juf, de therapeut of de tandarts, die in strakke verslagen hun 
kant belichten. Want zijn Downers alleen vertederend en aandoenlijk, zijn 
liefdesverhalen alleen lief en is de situatie alleen hilarisch? Geschreven in 
korte fragmenten, met humor en vaart, is dit boek interessant voor mensen 
die als ouder of professional met downsyndroom of met adoptie te maken 
hebben. En voor iedereen die een uniek verhaal wil lezen. Over liefde.

Braziliaans Goud
Nelleke Posthumus Meyjes

aspekt

Een roman over adoptie en down/ liefde

Braziliaans Goud
Een roman over adoptie en down/liefde

Nelleke Posthumus Meyjes
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Hotel California is het verhaal over de gedoemde liefde tussen de bril-
jante studente Hanne Sønderskov en de ervaren tv-journalist Asse Muller. 
Indringend en aangrijpend beschrijft Jan Kikkert in deze rijke roman de 
eenzaamheid en de worsteling van een jonge vrouw met haar beladen 
verleden. De geschiedenis van deze toevallige ontmoeting met noodlot-
tige gevolgen begint als er een granaat ontploft onder de Mercedes 
van een succesvolle Amsterdamse kunstenaar. Het onderzoek naar de 
opmerkelijke aanslag brengt Asse Muller naar het afgelegen Hotel Ca-
lifornia en zijn merkwaardige gasten. Hij raakt in de ban van de jonge 
Hanne. Zijn groeiende obsessie voor haar zal diep ingrijpen in het leven 
van beiden. Er begon een knagend verlangen dat me lang, te lang in 
zijn greep zou houden. Een verlangen dat me alles van waarde, alles 
wat ik lief had zou doen verliezen, ook mijn eigen waardigheid. (…) 

De gebeurtenissen spelen zich af tegen de achtergrond van journalis-
tiek ‘Hilversum’ met zijn bijzondere omgangsvormen en de biotoop van 
Hotel California en zijn onaangepaste bewoners. Met humor en ironie 
beschreven werelden, waar plaats is voor liefde en vriendschap, afgunst 
en verraad, voor seks en poëzie.

Als Clair wordt uitgenodigd door vrienden om mee te helpen met het 
opzetten van een kookcursus in de Provence verandert dat haar hele le-
ven. Ze wordt zo gegrepen door het zonnige en kleurrijke leven in Zuid-
Frankrijk dat ze meteen op zoek gaat naar een huis in die omgeving.

Op een dorpsfeest ontmoet ze een intrigerende man van Frans-Al-
gerijnse afkomst, Guy genaamd. Hij neemt haar mee naar een groot 
verwaarloosd landgoed met een oud huis en een vervallen wijngaard. 
Ze wordt verliefd op hem en op dat landgoed. Ze krijgen een heftige 
relatie. Met haar enthousiasme en lef weet ze het geheel binnen enkele 
jaren op te krikken tot een waar paradijs. “Een witte raaf” noemt ze 
haar project. Het wordt een “komen en gaan” van een vaste vriendin-
nengroep die haar in alles probeert te steunen. Als ze bij de Wijn- Coo-
peratie van haar dorp ook nog een prijs krijgt voor de beste Rosé van 
de streek (dat op haar landgoed wordt gevierd) kan ze haar geluk niet 
op. Maar dan verschijnen er donkere wolken aan de horizon en speelt 
jaloezie een kwalijke rol. Ze kan niet op tegen de Franse bureaucratie  
en haar “witte raaf” wordt aangeschoten wild.

Een Witte 
Raaf

Eugenie Brands

aspekt

Thriller

Een Witte Raaf
Thriller

Eugenie Brands

Hotel California
Jan Kikkert

aspekt roman

Hotel California
roman

Jan Kikkert
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Op het duin

Windgedragen duinzand schuurt de blonde….kust tot liggen….zonder 
schroom…natuurlijk.

Genietend ondergaat ze bovenstaand….gekuist door shawl en muts….
overstijgend eigen bramen…. vruchteloos verhakt tot spaan. Ontspan-
nen vergeet ze afgeleid….spijt op tand getrokken….door zorgeloos 
ondergaan….van zon in zee.

Op het duin is één van de dertig graden was gedichten uit de bundel 
Bonte Was. Colien Rijnders verdeelde de gedichten van haar debuut 
bundel  in dertig graden was, zestig graden was en negentig graden 
was al naar gelang luchtigheid en zwartgalligheid van de gedichten. 
Bonte was verwijst naar het reinigen van gedragen kleding. Gedichten 
als reinigingsmiddel (verwerking) van ervaringen. Dat de was bont is en 
dus gekleurd verwijst naar de verschillende onderwerpen en het subjec-
tieve van de gedichten.

Bonte Was
poëzie

Colien Rijnders

Het zwarte gat bestaat uit gedichten die gaan over wielrennen, schaat-
sen en andere sportieve activiteiten, in de meest ruime zin. 

Harmen Malderik dicht over de tragiek van winnaars en verliezers, de 
belangen van de commercie en van journalisten, over toeschouwers, 
milieu, klimaatverandering en over persoonlijke ervaringen. Hij maakt 
daarbij zowel gebruik van klassieke als vrije versvormen. Zijn gedichten 
zijn soms provocerend, maar ook geestig. 

Malderik publiceerde fietsreisverhalen en romans (waaronder de 
schaatsroman De laatste schaatser en de wielerroman Over de keien), 
die zonder uitzondering lovend zijn ontvangen. Het zwarte gat is zijn 
debuutbundel poëzie.

poëzie aspekthet zwarte gat 
Harmen Malderik 

poëzie aspekt

Het zwarte gat
poëzie

Harmen Malderik



Er wordt een lijk gevonden in het natuurgebied Bourgoyen-Ossemeersen in Gent. Inspecteur 
Soetaert verdenkt de tweelingbroer die samen met de vermoordde een exclusief reisbureau uit-
baat. Kort daarna vindt een tweede moord plaats die ook verband houdt met het natuurgebied. 
Soetaert’s zus Annelies neemt de Venice Simplon-Orient- Express - via hetzelfde reisbureau - 
voor een luxueuze trip van Venetië naar België, een geschenkje van haar man Peter. Op deze 
reis doen zich echter allerlei geheimzinnige en tragische gebeurtenissen voor en Annelies gaat 
op onderzoek uit. Inspecteur Soetaert probeert zijn zus in te tomen omdat hij vreest voor haar 
leven, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. 

De schrijver bracht eerder Ultio, Odium, Deceptio en Opertum uit.
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Mendacium
‘Tussen waarheid en leugen ligt een glibberig pad’
Thriller

Guido Strobbe
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De zeven van Strak is een avontuurlijke en spirituele reis van zeven men-
sen die rond 1875 vanuit Middelburg naar Tibet reizen. Onderweg 
langs steden als Valetta, Caïro, Aden en Bombay ontmoeten ze fysieke 
tegenslagen, maar komen ze ook steeds meer tot de ontdekking dat 
ze ieder voor zich over gaven beschikken die hun wereld op z’n kop 
zet. Daarbij worden ze zowel tegengewerkt als geholpen. Deze tweede 
roman van Robbert Jan Swiers toont opnieuw zijn gedrevenheid om de 
wereld om zich heen te begrijpen en daar op een literaire manier vorm 
aan te geven. ASPEKT

Robbert Jan Swiers

  De zeven 
    van Strak

Roman

De zeven van Strak
Robbert Jan Swiers

Eerder verschenen van Robbert Jan Swiers

isbn: 9789461536921
prijs: € 18,95

isbn: 9789461535726
prijs: € 18,95

isbn: 9789461534125
prijs: € 16,95

isbn: 9789461532695
prijs: € 24,95
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isbn 9789461539144 | nur 305 
13 x 21 cm | ca. 276 pagina’s 
Paperback | april 2016 
prijs € 18,95

“Familiegeheimen” is een literaire thriller. Deze beschrijft - onder ande-
re - de reis van twee hoofdrolspelers, Johnny B. Goode en Susan Saran-
don, een onschuldig jong stel dat wordt geplaagd door nachtmerries. 
Zij ontvangen een boodschap van de mysterieuze Corinne, die beweert 
familie van hen te zijn. Corinne heeft net zoveel geheimen als dollars en 
nodigt hen uit om mee te doen aan een bizar spel. Als ze meespelen tot 
aan het eind, wacht hen een hoge beloning. Bovendien beweert Corinne 
dat zij Johnny en Susan kan verlossen van hun nachtmerries.

Familliegeheimen
Een dodelijk spel
Literaire thriller

Wim Hendrikse

De beroemde natuurkundige Olivier Loos vergelijkt zijn leven met dat 
van de flierefluiter Tobias Vlek uit zijn jeugd. Bij het verstrijken der jaren 
dringt waardering voor hem op in het besef zelf zijn levensdoel verzaakt 
te hebben. Zijn bestrijding van Albert Einstein ondervond bij gevestigde 
reputaties weerstand en schaadde zijn loopbaan. Daarom koos hij voor 
veiliger onderwerpen uit plichtsbesef voor zijn gezin. Het avontuurlijke 
leven van Tobias Vlek spreekt meer en meer tot de verbeelding. Minder 
welkome stappen op het liefdespad verbleken. Schuinsmarcheerderij 
krijgt iets heldhaftigs. Zonder Tobias was de wereld niet hetzelfde en 
zou Judith Cannemeijer, een aanbedene uit zijn jeugd, een droevig lot 
zijn beschoren. 

isbn 9789461539137 | nur 300 
13 x 21 cm | ca. 298 pagina’s 

Paperback | maart 2016
prijs € 19,95

De lotgevallen van Tobias Vlek
roman

Celeste Lupus
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isbn 9789461539168 | nur 280 
13 x 21 cm | ca. 198 pagina’s 

Paperback | mei 2016 
prijs € 14,95

isbn 9789461539151 | nur 280 
13 x 21 cm | ca. 196 pagina’s 
Paperback | mei 2016 
prijs € 14,95

Deze historische jeugdroman speelt zich af in het huidige Vlaanderen 
en Zeeland en op de Noordzee, omstreeks het begin van onze jaartel-
ling. Achtergrond vormen historisch bekende gegevens: de komst van 
de Romeinen naar deze streken, de inheemse volken of stammen die 
hier leefden, Germaanse zeerovers en het inheems-Romeinse Domburg 
(in het boek Duinkreek geheten). De jongen Waluch is opgegroeid in 
het grensgebied van de Keltische (Gallische) en Germaanse cultuur. De 
figuur van zijn metgezel Benorix beantwoordt aan het bekende beeld 
van de geheimzinnige Keltische druïden: priesters, magiërs, artsen, we-
tenschappers en geestelijke leidsmannen. De avonturen die Waluch be-
leeft weerspiegelen de hevige veranderingen die de Lage Landen on-
dergingen in deze woelige en gewelddadige tijd.

Waluch de Bard
Historische jeugdroman

Jan J.B. Kuipers 

Deze historische roman is gebaseerd op de dagboekfragmenten van de 
vader van de auteur, Gerard Swiers, die in 1940 met de Tweede Werel-
doorlog werd geconfronteerd. Zijn vader, Geert Swiers, was beroeps-
militair en moest vechten op de Grebbeberg. Samen met zijn moeder 
ging Gerard hem na de slag zoeken. Het gezin verhuisde uiteindelijk 
naar Middelburg, waar het de rest van de oorlog doorbracht. Geert 
Swiers werd leider van de verzetskring Walcheren en zijn zoon Gerard 
hielp hem meer en meer naarmate hij ouder werd. Het verhaal, licht 
geromantiseerd, vertelt de belevenissen van deze opgroeiende jongen 
tussen het vuur van de verwoesting van zijn thuisstad Middelburg en de 
drooglegging van het door de geallieerden onder water gezette eiland 
Walcheren.

Tussen water en vuur
Walcheren 1940-1946

Robbert Jan Swiers
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13 x 21 cm | ca 210 pagina’s 

Paperback | januari 2016
prijs € 17,95

EroScripta is het platform dat specifiek is gericht op schrijvers, dichters 
en bloggers in het erotisch genre. EroScripta heeft als doel de erotica 
meer podium te geven en zoveel mogelijk publiciteit te creëren voor de 
deelnemers. Dit doen wij onder andere door workshops te geven die 
de deelnemers handvatten aanreiken om hun publiek te vergroten en 
optimaal gebruik te maken van de beschikbare media. Erotica is al te 
lang een ondergeschoven kind in de literaire wereld. Loop een willekeu-
rige boekhandel binnen en u treft geen categorie ‘erotica’ aan naast 
de reisboeken, de kookboeken en de romans. Ook op boekenwebsites 
is de erotica lastig te vinden, ondergebracht in de categorie ‘hobby’, 
‘psychologie’ of ‘levensbeschouwingen’. Niet terecht vinden wij! Onder 
de erotici bevinden zich fantastische auteurs, die in hun opwindende ver-
halen sfeer, diepgang en juweeltjes van zinnen weten te verwerken. In 
aanloop naar de eerste conventie met workshops en lezingen schreven 
wij een schrijfwedstrijd uit, met de opdracht een verhaal of gedicht te 
schrijven bij een foto. Maar liefst 71 inzendingen mochten wij ontvangen! 
Een stevige en ervaren vakjury selecteerde hieruit de tien meest ontroe-
rende, prikkelende en mooie inzendingen. 

EroScripta 
De top 10 erotische verhalen

Liza Daen (red.)

Ondeugdelijke 
spiegeling

Rolf van der Leest

aspekt

Werklust

Nadat Paul bij een grote en ingrijpende bedrijfsreorganisatie met twee 
handen de gelegenheid aangrijpt een gouden handdruk in ontvangst te 
nemen, verandert het leven van de succesvolle veertiger in een rap tem-
po. Via een wat oudere hartsvriendin komt de aantrekkelijke en sympa-
thieke liefhebber al snel in aanraking met een andere generatie vrou-
wen en de wereld van verleiding, seks en intriges. Onder de vleugels 
van de invloedrijke Elise groeit Paul razendsnel uit tot één van de meest 
succesvolle mannen van The International Men’s Agency. Een flitsende job 
die zijn leven onverwacht en compleet zal veranderen!

Ondeugdelijke spiegeling
Werklust

Rolf van der Leest
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Ouwehoeren
Eerder verschenen van de
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prijs € 14,95

isbn 9789461537010
13 x 21 cm l 178 pagina’s

prijs € 14,95

aspekt

Martine & Louise Fokkens

At the Red Light District
Meet The Fokkens

aspekt

Ouwehoeren
Zo groen als gras

Martine & Louise Fokkens

Jos van Beek
En God deed niets

De bizarre wijze waarop zijn seksuele voorlichting plaatsvond, was een 
waarschuwende voorbode. De handtastelijkheden van paters op het 
kleinseminarie kan hij desalniettemin niet plaatsen. Hij ondergaat ze 
huiverend en in verwarring. De chaos stijgt wanneer zijn hormonen hem 
in extase brengen bij de gedachte aan meisjes, wat vloekt met het pries-
terschap dat hij nastreeft. Schuldgevoelens stapelen zich op. Maar bij 
wie kan hij terecht? 

Nu het celibaat een utopie blijkt, lokt de vrijheid buiten de internaats-
muren. Frustraties stapelen zich op wanneer ontsnappen aan het regime 
onmogelijk blijkt. God hoort zijn smeekbedes niet, de paters en zijn 
tirannieke vader weigeren elk begrip, zijn moeder staat machteloos bui-
ten spel. 

Slechts bevrediging van seksuele fantasieën geven het leven in het kloos-
ter nog wat kleur, zijn stiekeme escapades buiten het seminarieterrein 
zijn ademmomenten, evenals de korte schoolvakanties thuis waar pro-
beert opgelopen schade in te halen. Dan herwint hij zijn zelfvertrouwen 
en gaat de strijd aan met de paters en zijn vader.

isbn 9789461539175 | nur 455 
13 x 21 cm | ca. 278 pagina’s 
Paperback | april 2016 
prijs € 18,95
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Nergens heeft de mens zijn omgeving zo sterk beïnvloed als in de stad. Bossen, velden, moerassen, 
duinen; zelfs meren en kusten zijn volledig ongevormd naar een leefgebied waar de mens zich thuis 
zou voelen. Wij slaagden erin om steden te maken waar wel heel weinig ruimte was voor natuur. De 
stenige, hoge omgeving met hier en daar een verdwaalde boom of struik stond erg ver af van een 
natuurlijk leefgebied, van welke soort dan ook. Toch slaagden enkele vogelsoorten erin zich hier een 
plek te veroveren.

De stadvogelaar & andere verhalen is een bundel van veertig korte verhalen over het leven van 
Jip Louwe Kooijmans als kind, als amateur en als professional. De stadsvogelaar wordt geprik-
keld door het onbekende van het alledaagse. In Amsterdam, waar hij woont. In Oegstgeest, 
waar hij opgroeide. En in de rest van de wereld waar hij werkt en rondreist. Hij is nooit de per-
fecte papagaai geweest die op school de voorgekookte antwoorden gaf om vervolgens het ge-
baande pad te bewandelen. Na het eerste verhaal, zijn de verhalen chronologisch gerangschikt 
naar openingsalinea en diepen het leven uit van toen naar nu. De waargebeurde verhalen zijn 
grappig of ontroerend, soms informatief en altijd heel persoonlijk. In de epiloog krijgt de bundel 
een extra lading. Nooit eerder was een vogelaar zo openhartig.
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De stadsvogelaar & andere verhalen

Jip Louwe Kooijmans
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Paperback | mei 2016 
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Paperback | verschenen 
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De Hond
als Mens

Theo Kars

aspekt

De afstand tussen de mens en hoogontwikkelde zoogdieren is veel min-
der groot dan de meeste mensen denken. De bioloog Konrad Lorenz 
wijst erop dat hij bij een hond onmiskenbare schaamte had waargeno-
men. Darwin schreef 150 jaar geleden al dat dieren er blijk van geven 
eigenschappen te bezitten die bij ons ‘moreel’ zouden worden genoemd.

Het onderwerp van Kars’ novelle De Hond als Mens is de voor typisch 
menselijk doorgaande gemoedstoestand en emotie die hij waarnam bij 
een chowchow, Zeno, waarvoor hij tegen zijn zin de zorg op zich moest 
nemen tijdens een bewogen periode in zijn leven. Van onwelkome huis-
genoot werd Zeno al snel een volwaardig lid van zijn ‘gezin’ uit die tijd 
(één man, twee meisjes) en vervolgens het enige dat overbleef, zij het 
niet voor lang.

De novelle is strak geschreven: alle wederwaardigheden en waarne-
mingen staan in dienst van het verhaal en het thema. Daardoor bouwt 
zich in deze documentaire in verhaalvorm geleidelijk een onderhuidse 
spanning op, die culmineert aan het einde.

De Hond als Mens
2de druk

Theo Kars

In dit boek worden honden gevolgd in hun werk. Naast de hond als ge-
zelschapsdier en trouwe vriend zijn er vele categorieën honden met een 
opleiding en een ‘vaste baan’. Denk aan de blindengeleidehonden, de 
hulphond, de politiehond, de drugshond, de speurhond, de jachthond, 
de waakhond enzovoort.  Zelfs vervullen honden een functie bij het stel-
len van diagnosen. In dit leerzame en interessante boek de achtergron-
den, de opleiding, de portretten van deze bijzondere dieren en alle 
leerzame feiten over honden met functies.

Honden met een missie
Honden in hun functies

Robert Jan Blom en Frieda van Rossum
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Deze biografische schets richt zich op de kleurrijke bankier Dolf van den Brink, één van de leden 
van de Raad van Bestuur van de ABN AMRO Bank onder zowel Jan Kalff als Rijkman Groenink. 
Na Dolf’s jeugd –als oudste van een gezin van zeven en uit een erfgooiersgeslacht- volgt zijn 
studietijd en zijn snelle carrière. Buiten zijn werk in de financiële sector manifesteert Dolf zich 
als family-man en een sociaal bewogen mens. Zijn uitlatingen in de pers of op tv, zijn niet altijd 
conventioneel. Deze netwerkende professor trad toe tot vele besturen en droeg belangeloos bij 
aan succesvolle ontwikkelingen in culturele kringen. Over een geboren leider en een veelzijdig 
mens met een duidelijke visie.
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Paperback 

mei 2016 

prijs € 19,95

Dolf van den Brink
Het leven van een sociaal bewogen en liberale bankier

Robert Jan Blom



Pierre Teilhard de Chardin was een Franse priester en paleontoloog, die tijdens zijn leven (1881 
– 1955) ernstig in conflict kwam met zijn oversten in de Rooms Katholieke Kerk. Dat conflict ging 
zelfs zover dat hij een levenslang publicatieverbod kreeg. Pas na zijn dood (1955) werden 
zijn belangrijkste werken uitgegeven, waardoor hij bij het grote publiek bekend werd. Postuum 
wilde de Kerk hem zelfs excommuniceren, maar kwam niet verder dan een officiële waarschu-
wing (monitum) in 1962.  De reden van deze tegenwerking was dat de Kerk Teilhard verdacht 
van ketterij omdat Zij de erfzondeleer niet los kon zien van het paradijsverhaal uit de Bijbel. 
Teilhard verwerpt de historiciteit van een ‘aards paradijs’ met een ‘eerste mensenpaar’. De erf-
zonde zag hij als de schaduwkant van de bewustzijnsevolutie: met de mens ontwikkelt zich uit 
het fysieke kwaad het morele kwaad. Daartegenover stelde hij een optimistische evolutie van 
de geest en het bewustzijn, werkzaam vanaf de oerknal en voortgaand in de verre toekomst. 

Tegenwoordig zijn de toekomstgedachten van Teilhard hoogst actueel, vooral zijn begrip ‘no-
osfeer’. Hij bedoelt daarmee het netwerk van kennis dat de mens om de aarde spant, verge-
lijkbaar met de atmosfeer en de biosfeer. De mensheid organiseert zich mondiaal. De aarde 
wordt a.h.w. een ‘denkend hoofd’. Deze gedachten vinden een praktische uitwerking in wat wij 
tegenwoordig kennen als het world wide web, de verbinding van alles met allen. Door de elek-
tronische media (Internet, Utube, Facebook, TV, etc.) treedt er wereldwijde stroomversnelling op 
in het verbreden en verdiepen van ons bewustzijn.  

Bewustzijnsevolutie is daarom het thema van dit boek over Teilhard en zijn betekenis in onze 
tijd. Brengt het mensen bij elkaar? Welke rol spelen computers en robotica hierin? Komen de 
wereldgodsdiensten ooit nog eens bij elkaar? Is er hoop op een betere toekomst?

maatschappij
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Ons groeiende bewustzijn
Pierre Teilhard de Chardin, een man van de geest en de toekomst

Gerrit Teule (red.)



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

Maar wist u dat bijna niemand de zestien (16) verschillende wijzen kent waaruit alle dingen 
(entiteiten) op aarde bestaan? Dit boek verschaft u een heldere uitleg van de 16 verschillende 
manieren waarin alle dingen functioneren. Willem Ouweneel neemt de lezer op briljante wijze 
stap voor stap mee, door wat de “16 modaliteiten” worden genoemd. Ouweneel schreef dit 
boek vanuit de veronderstelling dat de meeste lezers onbekend zijn met waar de goddelijk 
gestructureerde eenheid en verscheidenheid van de werkelijkheid uit bestaat. Na het lezen van 
dit boek zult u een beter begrip en waardering voor de schepping en de vindingrijkheid van uw 
Schepper hebben!

60

maatschappij

isbn 9789461537102

nur 700 

15 x 23 cm

ca. 246 pagina’s 

Paperback 

verschenen

prijs € 19,95

Wijsheid voor Denkers
Een inleiding tot de christelijke filosofie

Willem J. Ouweneel
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Hoe komt het dat Europa geen stammenoorlogen kent? Wie heeft on-
bedoeld een democratische ontwikkeling in Oost-Europa belemmerd? 
Waarom werd Amsterdam het startpunt voor de economische bloei van 
dit werelddeel? Een greep uit de vele vraagstukken die in dit boek 
aan bod komen. Ze raken allemaal het fundamenteler proces waaruit 
onze samenleving is ontstaan. Kruse beschrijft dit proces op intrigerende 
wijze. Hij baseert zich op recent werk van schrijvers en wetenschappers 
op het gebied van geschiedenis, economie, ideeëngeschiedenis en filo-
sofie. Dat werpt nieuw licht op oude feiten en biedt nieuwe feiten die 
gangbare opvattingen achterhalen - van Paulus tot Piketty. Kruse bekijkt 
de onrustige, veranderende wereld waarin wij leven aan de hand van 
de allesbepalende rode draad: het begrip individu en morele gelijk-
heid van mensen versus de traditionele cultuur van autoritaire macht en 
natuurlijke ongelijkheid. Actueler dan ooit!

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

Jan F. Kruse

Stel dat de helft van alle miljarden die het Vaticaan eeuwenlang in ker-
ken, kunst en oorlogen heeft gestoken waren besteed aan de weten-
schap, hoe snel zouden de ontwikkelingen dán gegaan zijn? Wellicht 
zouden we dan in de zestiende eeuw al elektriciteit hebben gehad. En in 
de zeventiende eeuw hygiëne, telefoon, centrale verwarming en penicil-
line tegen de pest’ Dit citaat uit ‘God is je vader niet’ raakt de kern van 
het onderwerp: de waanzin van religies. Marnix Bieland stelt de zinloze 
offers aan de kaak die miljarden gelovigen de afgelopen tweeduizend 
jaar hebben gebracht aan georganiseerde godsdiensten, het frustreren 
van wetenschappelijke ontdekkingen en de achterstand die de mensheid 
daardoor heeft opgelopen. Maar ook de blindheid voor het feit dat 
god niet straft of beloont, dat gebeden niet verhoord worden en dat 
juist religies de grootste oorlogswreedheden veroorzaken. In een ge-
dachtenexperiment beschrijft ‘God is je vader niet’ de wereld zoals die 
eruit zou kunnen zien wanneer in het jaar 2200 alle religies zouden zijn 
afgeschaft. De bevrijding van de geest. 

God is je vader niet
Hoe opheffing van religies de mens zal bevrijden

Marnix Bieland
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‘Damnatio memoriae’ is een vloek waarmee je iemand uit de geschie-
denis kunt ‘wegpoetsen’. Francesco Carotta toonde al in zijn boek Was 
Jezus Caesar? aan dat Julius Caesar in de Bijbel tot de persoon Jezus 
Christus was weggepoetst. Maar de Almachtige, ‘omgord aan de bor-
sten’ (Opb. 1:13), kunnen we niet toeschrijven aan een man want dat is 
een typisch vrouwelijke manier van kleden. ‘Onze Vader en Zijn Dochter’ 
i.p.v. ‘Zijn Zoon’ is misschien even wennen maar het opent wèl de deur 
tot een inzicht waar een logisch kloppend verhaal uit voort kan komen.

Dit is een boek waarin, aan de van hand vele religies en mythologieën, 
talloze verbazingwekkende linken met onze geschiedenis worden ge-
legd. Een uniek verhaal met verbluffende inzichten die je, als een rode 
draad door het boek, keer op keer versteld doen staan. Kunnen we dit 
oeroude verhaal dan nu eindelijk laten rusten? Nee, want er is meer. 

Over de vloek hoe de Godin een God werd: het verhaal over Onze 
Vader en Zijn Dochter.

Is de evolutie niets anders dan een samenloop van toevalligheden van-
af de oerknal en overleving van de meest geschikte? Komt daar geen 
geest of bewustzijn aan te pas, zoals de huidige aanhangers van het 
neodarwinisme denken? Of is er vanaf de oerknal een geestelijk initia-
tief werkzaam, een creatieve macht, die de evolutie al miljarden jaren 
voor zich uit stuwt in de richting van een steeds scherper en dieper be-
wustzijn? Is het mogelijk dat deze creatieve macht een deel is van de 
natuur zelf, diep verborgen in de binnenkant van de materie? Als dat zo 
is, dan is er dus een verbeterde evolutietheorie nodig die dit beschrijft, 
gebaseerd op moderne natuurkunde. Dit boek beschrijft de natuurkun-
dige basis van dit levenssysteem en het wiskundige algoritme waarmee 
het zou kunnen werken: de mooiste formule die er in de wiskunde be-
staat. Toch is dit geen droog studieboek, maar eerder een adembene-
mende vertelling over het kosmische proces waarmee dit universum zelf 
tot bewustzijn komt. Het verhaal eindigt met een fascinerende plot: de 
Graal van de evolutie.

Gerrit Teule
De formule van de mentescoop

Een onderzoek naar de geest en de ziel van de evolutie

Damnatio memoriae
Amor omnia vincit

Anita Meisner
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De mens heeft zichzelf voor een groot deel buiten de natuur geplaatst. 
Dit bracht de planeet en haar bewoners in een diepe ecologische en spi-
rituele crisis. Dit boek brengt je doorheen de energetische, sensitieve en 
scheppende lagen van het aardse bestaan terug tot de essentie. Tot een 
werkelijkheid waarin elk organisme ten volle zijn eigenheid ontplooit en 
zijn rol opneemt in het geheel. Het is een boek dat je van aanschouwer 
weer tot deelnemer maakt.

De bezielde aarde
Haro Wijnsouw

Voeling met de ruimere dimensies van de natuur

aspekt

De bezielde aarde
Voeling met de ruimere dimensies van de natuur

Haro Wijnsouw

Waar Malcolm Gladwell met Het beslissende moment en Jared Diamond 
met Zwaarden, paarden en ziektekiemen ophielden, gaat dit boek ver-
der. Steeds meer mensen hebben het gevoel dat wij met onze aarde 
een rampscenario volgen. Tegelijk menen ze dat zij daar geen invloed 
op kunnen uitoefenen. Dat laatste is een misvatting. Auteurs Peter van 
der Wel en Stefan Stroet laten in Mensen, memen en systemen zien dat 
ieder mens beschikt over het vermogen de loop van de wereldgeschie-
denis te beïnvloeden. In dit boek leggen ze uit hoe een ieder dat kan 
doen. Zij maken aan de hand van recente kennis uit verschillende weten-
schapsgebieden inzichtelijk hoe de sociale systemen op aarde (religies, 
staten, ondernemingen en andere organisaties) zijn ontstaan en hoe ze 
zich voortdurend aanpassen. De auteurs laten zien hoe wij keuzes ma-
ken, hoe de hersenen werken, wat we weten over gedrag, bewustzijn, 
vrije wil en de sociale uitvindingen. Het krachtige instrument meme helpt 
daarbij. Memen gaan virtueel van brein naar brein en veranderen op 
die manier ons gedrag. Zo zijn sommige oude religies voorbeelden van 
zeer succesvolle memen en rages voorbeelden van snel weer uitster-
vende memen.

Plan Aarde - mensen, memen, systemen
Hoe je invloed kunt uitoefenen op de toekomst

Stefan Stroet / Peter van der Wel
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Resultaat van onvermogen is het aangrijpende relaas van de vijftien-
jarige Jesse, die is overgeleverd aan de grillen van een instelling voor 
verstandelijke gehandicapten, die het spoor volledig bijster raakt in de 
begeleiding van deze jongen. Mensen met een verstandelijke beperking 
behoren tot de meest kwetsbare deelnemers aan onze samenleving. 
Door hun gebrek aan intelligentie zijn ze onvoldoende in staat om op 
een doeltreffende manier de misstanden in hun instellingsbestaan aan 
de kaak te stellen. Slechts in enkele gevallen verschijnen er verhalen 
over wantoestanden in de pers. In deze gevallen is de situatie volledig 
uit de hand gelopen en lokt het schrijnende nieuws dan ook verontwaar-
diging uit onder de bevolking. Het welzijn van mensen met een intel-
ligentiebeperking kan worden beschouwd als een toetssteen van onze 
beschaving.

Auteur Hans Sakkers (1958) is werkzaam in de verstandelijk gehandi-
captenzorg en publiceerde sinds 1990 een fors aantal boeken.

aspekt

Hans Sakkers

Resultaat van onvermogen
Theorie en praktijk in de verstandelijk gehandicaptenzorg

Resultaat van onvermogen
Theorie en praktijk in de verstandelijk gehandicaptenzorg

Hans Sakkers

Op de cover staat de mooie afbeelding van een omgekeerde regen-
boog die de vorm heeft van een schaal. De schrijfster ziet het als een 
symbool waarin zegeningen en geesteskrachten opgevangen kunnen 
worden die door de goddelijke Geest vanuit de Oerbron uitgestort wor-
den over de aarde, de natuur en de mensen. Met een dankbaar hart 
heeft ze deze foto kunnen nemen die nu zo betekenisvol is geworden 
door de symboliek ervan. Bij het doorlopen van de belangrijkste peri-
odes uit haar leven die haar tevens de nodige lessen hebben gegeven, 
heeft Mira in haar boek de nadruk willen leggen op de hulp en leiding 
van de goddelijke onvoorwaardelijke Liefde die tijdens het leven voort-
durend wordt uitgestort. De ervaringen die ze hierbij kreeg hebben 
haar verkilde hart weer ‘levend’ gemaakt. Zo groeide in haar de be-
wustwording dat het leven zoals het zich aandient, voor elke mens echt 
de moeite waard is. Hierbij zijn de invloeden van goddelijke krachten 
merkbaar, die vanuit het universum onmiskenbaar aanwezig zijn en die 
Mira in haar vorige boek Universele Goddelijke Oerkrachten (2014) al 
uitgebreid onder de aandacht heeft gebracht.

Het leven is de moeite waard
Leren door vreugde en verdriet

Maria (MIRA) Lootens
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In dit boek schrijft de auteur over een aantal essentiële onderwerpen 
uit het Woord van God, de Bijbel. Op een begrijpelijke manier worden 
moeilijke begrippen onder de loep genomen. Tegenwoordig worden 
onderwerpen zoals de drie-eenheid en de hel vaak vermeden, omdat 
niemand zich daaraan wil branden. Deze en vele andere begrippen 
worden op een heldere manier beschreven, zodat deze toegankelijker 
worden. Het geheel is gefundeerd op het Woord van God, onderbouwd 
met Bijbelteksten en waar nodig toegelicht met verwijzing naar grond-
teksten.

Het laatste hoofdstuk gaat over de overweldigende liefde van God 
voor alle mensen en de hele schepping, met een troostvolle afloop. Een 
interessant boek voor leergierige mensen (ook Bijbelstudiegroepen) en 
iedereen die zich wil verdiepen in het Woord van God.
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De overweldigende liefde van God
10 essentiële onderwerpen uit het woord van God

Edgar Kruijer

Dit taboedoorbrekende boek werpt nieuw licht op de euthanasiediscus-
sie. Het verkent grote vragen die velen van ons bezighouden, zoals hoe 
overleef ik mijn dood en het bijkomende lijden? Vormt het dood vonnis 
een groot punt achter het bestaan of slechts een nieuw begin? En kan 
deze laatste levensfase misschien iets toevoegen aan een mensenleven?  
Vertegenwoordigers van levensbeschouwelijke stromingen, professionals 
die werken met stervenden en mensen die terminaal ziek zijn, geven on-
verbloemd antwoord op deze open vragen. Het resultaat: 17 persoon-
lijke, uiteenlopende, verhelderende en inspirerende interviews.

Een aanrader voor de gewone sterveling die inzicht wil krijgen in het 
stervensproces, de verschillende levensovertuigingen en de eigen wen-
sen rondom het levenseinde. Met o.a. Opperrabijn Jacobs, priester An-
toine Bodar, spiritueel leraar Henny Blom, humanist Boris van der Ham, 
Taklung Matul Rinpoche, hoogleraar ‘Goede dood’ Suzanne van de Va-
thorst, arts Ruben van Coevorden, Rigpa-trainer Kirsten DeLeo, Jan (69), 
Cisca (40) en Mohammed (48)

Hoe overleef ik mijn dood
Een boek over lijden

Korine van Veldhuijsen
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De auteur, die als leraar en schoolleider gepokt en gemazeld is in het 
basisonderwijs, gunt u via meester Thijs een jaar lang een verrassend 
kijkje in de fascinerende dagelijkse schoolpraktijk. Leerkracht Thijs laat 
u zien hoe hij anticipeert op zijn steeds veeleisender wordende omge-
ving en de uitdagingen en bedreigingen van tegenwoordig het hoofd 
biedt. De meerwaarde in het boek betreft de informatieve historische 
context. Hierin passeren alle relevante onderwijsvakgebieden de revue 
en geven waarde(n)volle informatie over het hoe en waarom van het 
hedendaagse onderwijs en opvoeden. De schrijver weet in Hartleers de 
focus nadrukkelijk op de praktijk te leggen. Hij ziet anderen om zich 
heen in het onderwijs afhaken. Vroeg of laat. Hij vraagt zich af hoe dat 
komt. In dit boek liggen de antwoorden besloten. Humoristisch beschre-
ven in klare ‘Jip en Janneke’ taal met hart voor het kind, de professie en 
leren. Inclusief een voorwoord van orthopedagoog Bart van Campen.

Hartleers
Wijze lessen uit de dagelijkse schoolpraktijk

Klaas Fleurke

aspekt

Hartleers
Wijze lessen uit de dagelijkse schoolpraktijk

Klaas Fleurke
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Messianisme zonder mededogen
Het Communisme, zijn aanhangers en zijn slachtoffers
2de druk

Het communisme was de leer van de aardse verlossing. Het verloste 
enkele honderdduizenden fanatiekelingen van hun geweten, en enkele 
tientallen miljoenen mensen vroegtijdig van hun aardse bestaan. Marcel 
van Hamersveld en Michiel Klinkhamer betogen in Messianisme zonder 
mededogen dat dit geen ontsporing, maar een direct, macaber uitvloei-
sel was van de door Karl Marx gecreëerde communistische ideologie.

Onze vertroebelde blik op het communisme heeft bijgedragen aan het 
bloedige karakter van de ‘korte twintigste eeuw’. De meest tragische 
vergissing van deze eeuw is dat men het communisme heeft opgevat als 
tegenpool van en garantie tegen het fascisme en het nationaal-socialis-
me. Of zoals een slachtoffer stelde: “Uiteindelijk maakt het niet uit welk 
‘isme’ je de strop om de hals hangt.”

Marcel van Hamersveld /
Michiel Klinkhamer



Slooff

maatschappij

maatschappij

68

isbn 9789461539328 |
nur 400/300 
15 x 23 cm | ca. 372 pagina’s 
Paperback | mei 2016 
prijs € 19,95

isbn 9789461539311 | nur 300 
13.5 x 21.5 cm | ca. 278 pagina’s 

Paperback | april 2016
prijs € 19,95

Prikkelen vrouwen die schrijven ons anders en lezen wij daarom anders? 
Sommigen menen dat vanwege de emancipatie er geen mannelijke en 
vrouwelijke schrijvers meer zijn, maar alleen goede en slechte schrijvers. 
Zijn er dan ook geen mannelijke en vrouwelijke minnaars meer?

Iedereen die wel eens een tijdschriftenwinkel binnenloopt ziet hoe groot 
de verschillen zijn tussen de dames- en herenbladen. Zo groot zelfs dat 
mannen en vrouwen niet graag elkaars bladen lezen. De literatuur kent 
zulke verschillen ook. Tevens komt de vraag aan de orde of in de lite-
ratuur wel alles mag. Als literatuur een ambacht is, zoals wetenschap, 
waarschijnlijk niet. Want als er een verschil is tussen kunst en kitsch, hoort 
er ook een verschil te zijn tussen literatuur en lectuur. 

En welke rol vervult de recensent hier nog bij? Is de criticus die beroeps-
halve boeken leest eigenlijk niet als de prostituee die beroepshalve de 
liefde bedrijft? Dat de passie haar glans verliest als werk routine wordt.

Adriaan Slooff schreef in 2015 het boek Vrouwen-emancipatie: door-
braak of inbraak? over vrouwen die te veel als man emanciperen.

Adriaan Slooff

aspekt

Waarom mannen en vrouwen niet 
graag elkaars tijdschriften lezen

Ik lees en schrijf als een vrouw, 
zoals ik eet en vrij als een vrouw

Ik lees en schrijf als een vrouw, zoals ik 
eet en vrij als een vrouw
Waarom mannen en vrouwen niet graag 
elkaars tijdschriften lezen

Adriaan Slooff

Pieter Sparre

aspekt

Onderhuids
Onderhuids

Aan de vooravond van een jaarlijks straattheaterfestival strijkt een aan-
tal artiesten en gasten neer op een klein en idyllisch gelegen vakan-
tiepark in het Zuiden. Kort voor het festival losbarst wordt één van hen 
gevonden aan de kant van de weg. Dood.

Dat wat aanvankelijk nog een ellendig incident lijkt, blijkt echter de op-
maat voor een reeks gebeurtenissen met ingrijpende gevolgen voor de 
tijdelijke én de vaste bewoners van het vakantieterrein. 

Zo is daar Guido, die na een smadelijke nederlaag in de landelijke 
verkiezingen rustig hoopt te kunnen werken aan een manifest waarmee 
hij zijn comeback wil maken, maar wiens aanvankelijke politieke correct-
heid door de gebeurtenissen danig onder druk komt te staan.  Paolo, de 
uitbater van het park,  een zachtaardige man van middelbare leeftijd 
die gekweld wordt door verlangens waaraan hij niet wil toegeven. En 
Roza, een jonge vrouw die haar vaderland is ontvlucht en met haar ei-
genzinnige negenjarige dochter Jyl als illegale vreemdelinge in het land 
verblijft. Allemaal zien ze zich geconfronteerd met de vraag: wie ben je 
werkelijk, wanneer alles om je heen dreigt weg te vallen?

Pieter Sparre
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Je weet wel dat onze voeding uit proteïnen, koolhydraten, vetten en 
nog wat bijkomende stofjes bestaat, maar wie heeft ons dat wijsge-
maakt? Wie onderzocht de bestemming van al die voedingsbestand-
delen in ons lichaam? Wie was zo bezorgd om ons welzijn dat hij/zij 
ons dat ene zaligmakende voedingspatroon wilde aanmeten, met de 
belofte van een eeuwige jeugd en gezondheid? Je komt het te weten 
in dit boek, dat onze voeding eens vanuit een historische hoek bekijkt. 
Naast de nodige nutritionele informatie kom je ook de historische ont-
wikkelingsfazen er van te weten. Altijd nuttig bij een gesprek of debat 
over gezonde voeding! Kwestie ook van de fundamenten wat beter te 
ordenen en te onthouden of zelf op onderzoek te gaan naar nog meer 
info over je geplande keuzes. Het boek is dus bedoeld voor al wie in 
voeding geïnteresseerd is: de voedingsdeskundige, de arts, de leraar en 
de student, de onderzoeker, de consulent, de kritische consument,… De 
auteur is een biochemicus die zijn hele loopbaan in de voedingssector 
gewerkt heeft en vele ervaringen opdeed in kwaliteitsborging, voedsel-
veiligheid, wetgeving, productontwikkeling, distributie, voorlichting. Hij 
is tevens voorzitter van de sectie Historiek van de Koninklijke Vlaamse 
Chemische Vereniging (KVCV). Een nuttig en verrijkend boek

De ontdekkers van onze voeding
Een biochemische geschiedenis van Hippocrates tot 

functionele voeding

Paul Balduck
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Bart van Felsen is een bekende strafrechtadvocaat met een indrukwek-
kende carrière. Maar ineens komt zijn leven op zijn kop te staan. Hij 
raakt verstrikt in een moordzaak, komt in een chantabele situatie en 
worstelt met zijn jeugdjaren. Terwijl het rechercheteam grote problemen 
heeft met de bewijslast tegen de verdachten, komt Bart in een benarde 
positie.

‘Opeens is alles anders’ is het debuut van Frits van Dijk. Het is meer dan een 
misdaadroman. Trieste jeugdervaringen, levensvragen, dilemma’s in het 
werk en relationele problemen, strafrechtadvocaat Bart van Felsen krijgt 
ermee te maken. Een boeiend en verassend boek dat verbindt.

Opeens is alles anders 
Strafrechtadvocaat in de knel

Frits van Dijk
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Een bonte stoet jazzpersoonlijkheden trekt voorbij in deze prachtig geïl-
lustreerde interviewbundel. Van Dr. John, die zich de bloederige schiet-
partijen herinnert in nachtclubs, tot Helen Merrill, die spreekt over haar 
tedere vriendschap met Miles Davis. Van Spiegle Willcox (1903), die 
nog levendige herinneringen had aan de oertijd van de jazz, tot het 
hippe, jong overleden pianogenie Michel Petrucciani. Met dit boek redt 
auteur Jeroen de Valk talloze anekdotes en wetenswaardigheden van 
de vergetelheid. De Valk verwierf een internationale reputatie met zijn 
biografie van Chet Baker, die in vijf talen verscheen. Het blad Cadence 
schreef: ‘Een klassieker onder de moderne jazzbiografieën.’

So Near So Far
vijftien jazzinterviews 

Jeroen de Valk
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David Hume is de wijsgeer van mijn voorkeur en volgens zijn bewon-
deraars onder de vakgenoten de grootste van het Engelse taalgebied. 
Wat me in dit essay, dat zijn filosofie ook verder omlijnt, in het bijzon-
der interesseert is zijn verhouding tot de godsdienst en nog meer in het 
bijzonder die tot God. Over het laatste liet hij zich alleen in zwaar ge-
maskerde vormen uit, zodat  tot op de dag van heden over deze vraag 
wordt  getwist.  Mijn hypothese zet zijn tamelijk abrupte breuk met een 
eigen geloof centraal. Deze  kwam na een  geestelijke strijd in zijn 20e 
levensjaar waarover hij zelf een logboek bijhield, dat hij echter  22 jaar 
later verbrandde. De belangrijkste vraag voor mijn essay is daarom, 
wat er in dat logboek kan hebben gestaan, vooral met betrekking tot de  
aard en de toedracht van de afloop van de strijd. Met vervolgens de 
vraag wat daarvan off the record de betekenis kan zijn geweest voor 
het filosoferen van een man, die zijn belangrijkste werk al op zijn 27e 
op het papier had staan en die zich in later werk als een heel inzichtelijk 
psycholoog van de godsdienst bewees.

Een geheim in de haard, David Hume,
De godsdienst en God

Hans Sizoo
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Het concerto, de triosonate, de cantate met zijn aria´s en recitatieven. Al 
deze genre´s waarin Bach zijn meesterschap heeft getoond, zijn ontwik-
keld in Italië. Als autodidact bestudeerde Bach werken van Italiaanse 
meesters, hij bewerkte ze, en hij voerde ze uit. Italiaanse invloeden, dik-
wijls afkomstig uit de in opkomst zijnde opera, brachten frisheid en virtu-
ositeit in zijn muziek, maar ook dramatiek, zoals in de Matthäus Passion. 
In Alla maniera Italiana wordt Bach tegen deze achtergronden belicht, 
en dan ook vanuit verschillende rollen, zoals die van vader, broer, le-
raar, vriend, componist en uitvoerend musicus. 

Net als in Dansen met Bach schets Wim Faas in een mix van historische 
feiten en literaire fictie een levendig beeld van de grootste componist 
aller tijden. Voor hen die nog niet zo bekend zijn met Bach levert Alla 
maniera Italiana een originele kennismaking op, Bach-kenners daaren-
tegen zullen verrassende nieuwe gezichtspunten ontdekken. 

Alla maniera Italiana wordt gecomplementeerd met een unieke serie kor-
te portretten van Italiaanse componisten wiens composities Bach heeft 
bewerkt en veelal ook daadwerkelijk heeft uitgevoerd.

Johann Sebastian Bach 
en de Italiaanse barok

Alla maniera Italiana

Wim Faas
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Tijdens het leven van Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) was Duits-
land in wederopbouw na een desastreus verlopen Dertigjarige Oorlog. 
De adel spiegelde zich aan de grandeur van het hof van Versailles 
onder Lodewijk xiv. Franse invloeden op het gebied van kunst en cul-
tuur verspreidden zich over de talloze vorstendommen. Zo werden ook 
de Franse hofdansen (menuet, bourrée, enz.) populair binnen het Duitse 
hofleven. In Bachs oeuvre spelen deze dansen een belangrijke rol. Niet 
alleen in zijn suites (altijd een reeks van dansen), maar ook in zijn orgel-
muziek, cantates en passies verwerkte Bach dansvormen.

Tegen deze achtergrond schetst Wim Faas in twintig korte verhalen een 
persoonlijk en levendig portret van Bachs leven en muziek waarbij alle 
Franse hofdansen ten tonele verschijnen. 

WIM FAAS

ASPEKT

Dansen met Bach

Johann Sebastian Bach 
en de Franse barok

Dansen met Bach
Johann Sebastian Bach en de Franse barok
2de druk

Wim Faas



Irma Lohman
The Voice of Leadership
Toonladder van het leven, in 5 stappen naar meer succes, 
zelfvertrouwen en geluk

Meer succes, zelfvertrouwen en geluk, zowel persoonlijk als zakelijk gezien. Wie wil dat nou niet? 
Sleutels hiervoor zijn leiderschap en bewustwording. Zeker in een snel veranderende wereld is 
het belangrijk om op bepaalde levensvraagstukken een eigen visie, maar vooral aanpak te re-
aliseren. Dat kan nu met dit gemakkelijk en “to the point” geschreven zelfhulpboek waarin Irma 
Lohman je door middel van vijf stappen en tien “instrumenten” “hoger op de toonladder van het 
leven” weet te zetten. Het is de combinatie van haar kennis en wijsheid, autobiografische stukken, 
oefeningen en muzikale elementen die ervoor zorgen dat er meer balans ontstaat tussen ratio 
en gevoel 
Het boek is voor mensen die de beste versie van zichzelf willen worden, zowel persoonlijk als 
zakelijk gezien. 

De prachtig inspirerende “music playlists” die Irma in haar boek heeft opgenomen en die voor 
een pure beleving zorgen tijdens het lezen en het maken van de schrijfopdrachten raakte haar 
destijds “zelf” toen zij in haar eigen schrijf- en transformatieproces zat.
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Vingers gespreid 
in angst

Richard Helwig

aspekt

Wat gebeurde er met Anneke van der Stap?

Harry van der Stap (1944), een belastingconsulent die het in zijn werk rustiger aan is gaan 
doen, verliest in de zomer van 2004 zijn vrouw Agnes op 59-jarige leeftijd door een ernstige 
ziekte. 

Een jaar later verdwijnt plotseling de 22-jarige Anneke, één van zijn drie geadopteerde kinde-
ren. Na een aantal dagen wordt zij op nog geen kilometer afstand van haar ouderlijk huis in 
Rijswijk dood in de bosjes aangetroffen. Ze blijkt te zijn vermoord. 

Vanaf dat moment begint een intensieve strijd naar het vinden van de dader, het zoeken naar 
de antwoorden op de vele vragen en onduidelijkheden, het omgaan met emoties, het verdriet 
en de wanhoop. Ondanks alle inzet van politie, justitie en de media, lijkt het erop dat de zaak 
Anneke van der Stap niet wordt opgelost. 

Totdat de recherche bijna vijf jaar na de moord de man in zijn cel aanhoudt die zijn straf uitzit 
voor de moord op de 23-jarige stewardess Christel Ambrosius in 1994 (landelijk bekend gewor-
den als de Puttense moordzaak). Is hij verantwoordelijk voor de dood van Anneke?

Het schokkende vervolg op de Puttense moordzaak.

73

maatschappij

isbn 9789461539373 

nur 740/813 

13 x 21 cm 

ca. 298 pagina’s 

Paperback 

april 2016

prijs € 19,95

Vingers gespreid in angst
Wat gebeurde er met Anneke van der Stap?

Richard Helwig



India, van noord naar zuid en van oost naar west, is een oneindig groot en gevarieerd land dat 
iedere reiziger fascineert. Journalist Ad van Schaik bezocht het land tientallen keren en publi-
ceerde daarover in dagbladen en tijdschriften. Met kenners in India en Nederland sprak hij over 
de rijke historie met invloeden vanuit de islam,  het hindoeïsme en boeddhisme en steden met een 
koloniaal verleden; ook is hij bekend met het India van vandaag. Steeds speurde de auteur naar 
minder bekende aspekten van India. Zoals de verlaten stad Fatehpur Sikri en Bodh Gaya, het 
belangrijkste pelgrimsoord in de boeddhistische traditie. Of Orissa met de Zonnetempel die de 
mooiste erotische beelden van India bevat.  Ook neemt hij de lezer mee naar Golconda, waar 
de VOC kleurrijk katoen kocht. Veel aandacht in dit reisboek is er voor het levendige zuiden, 
waar de Indiërs zelf op vakantie gaan. Net als in de rest van India ging de auteur daar op zoek 
naar boeiende levensverhalen zoals over Jacob Haafner die in Zuid-India zijn geluk vond.
 
Ad van Schaik ontving voor zijn tientallen publikaties in kranten, tijdschriften en radio-reportages 
over India in 2008 uit handen van Pranab Mukherjee, toen minister van Buitenlandse Zaken en 
sinds 2012 president van India, de prestigieuze “Award for best foreign journalist for India”.

India
Ad van Schaik

aspekt

Reisboek
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India
Reisboek

Ad van Schaik
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Echo’s uit Rio de Janeiro

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

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

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

Ondertussen klinken de echo’s uit het prille slavernijverleden nog over-
al door in de samenleving.  Journalist en antropoloog Hans Veltmeijer 
beschrijft zijn belevenissen sinds 1992 tussen schoonfamilie, bandieten, 
gelovigen en voetballers. Tragedies, triomfen, absurditeit en zelfspot. 
Het boek neemt de lezer mee in de levens van de gewone cariocas en 
toont ook hoe Brazilië zich dankzij drie standvastige presidenten gelei-
delijk ontwikkelt tot een stabiele wereldmacht. 
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Hans Walenkamp
Wie kan er mijn geliefde zijn?
Over adoptie en partnerkeuze

Er bestaan ongetwijfeld geadopteerden die kunnen van hun adoptie 
weinig hinder ondervinden. Maar er zijn er ook die daar wel mee kam-
pen. Ze kunnen bijvoorbeeld last hebben van verlatingsangst. Of zich 
moeilijk hechten. Of zich minderwaardig voelen. Het is voorstelbaar dat 
een ingrijpende gebeurtenis als adoptie ook van invloed is op de part-
nerkeuze van geadopteerden. Zoeken ze een andere geadopteerde 
om een klankbord te hebben? 

Willen ze per se iemand met dezelfde huidskleur? Iemand die hen 
bescherming biedt? Hun onzekerheden wegneemt? Hen op een voet-
stuk zet? In zijn vierde boek Wie wil er mijn geliefde zijn? Over adoptie 
en partnerkeuze, onderzoekt Hans Walenkamp welke motieven bij het 
kiezen van een geliefde een rol spelen. Hij laat dertig geadopteerden 
uitvoerig aan het woord, becommentarieert hun uitlatingen, vat samen, 
legt verbanden en trekt conclusies. Dat levert een prachtig en gevari-
eerd boeket aan openhartige verhalen op. Het is de vraag of daar ook 
lijnen in te ontdekken zijn.

Hans Walenkamp (Amsterdam, 1943) is gehuwd en vader van drie ou-
dere adoptiekinderen. Hij schrijft vanaf 1980 over adoptie.

Echo’s uit 

Rio de Janeiro

Hans Veltmeijer

aspekt

Onder familie, bandieten, 
gelovigen en voetballers
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Of we het willen of niet, ‘overheid’ en ‘economie’ zijn steeds nauw ver-
strengeld. Historici en economen richten in dit boek hun aandacht op de 
lange en complexe geschiedenis van dit spanningsveld. Zij behande-
len daarbij uiteenlopende episodes, van de Oudheid tot op heden. De 
caleidoscoop van benaderingen in deze bundel draagt kennis aan en 
nodigt uit tot voorzichtigheid, nuance, zin voor historisch perspectief én 
academische tact. Dit zijn uitgerekend de kwaliteiten waarmee Helma 
De Smedt zelf geschiedenis schreef. Deze bundel wordt met dankbaar-
heid aan haar opgedragen ter gelegenheid van haar emeritaat. 

Het 8 Mei Comité regio Mechelen bracht negen getuigen van de Tweede 
Wereldoorlog samen in theater kc nOna te Mechelen om hun getuigenis 
vast te leggen. Yves Desmet (De Morgen) nam de interviews af, Frank 
Van Passel (Caviar) filmde ze. Het project geeft het woord aan ver-
schillende groepen: partizanen en verzetsmensen, politieke gevangenen, 
Holocaustslachtoffers en Joodse ondergedoken kinderen. Frans Storms, 
Alex Vandevelde, John De Meue, Regina Sluszny, Sara Inowlocki, Regine 
Beer, Paul Baeten, Philip Claes en Desiré Beeck vertellen hun verhaal. 
Willy Van Damme schreef de getuigenissen uit in dit boekje. Dit project 
kadert in de doelstellingen van het 8 Mei Comité regio Mechelen: strijd 
tegen racisme, fascisme en separatisme, o.a. via herinneringseducatie. 
“Wie de geschiedenis niet kent, is gedoemd ze te herhalen” (Georges 
Santanaya).
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Overheid & Economie
Geschiedenissen van een spanningsveld

Henk de Smaele
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Paperback | verschenen 

prijs € 19,95

Gestolen jeugd
De laatste interviews over ‘40-’45: getuigenissen van 

wreedheid en verzet 

Willy van Damme
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Muziek speelde een belangrijke rol in het maçonnieke leven van het 
negentiende-eeuwse Brussel. Deze studie gaat na welke het repertoire 
was dat in tempels of tijdens banketten werd gezongen en gespeeld, 
wie er bij betrokken was en hoe deze muziek relevant was, zowel voor 
de vrijmetselaars als voor de buitenwereld. 
 
Historicus David Vergauwen brengt in dit boek de carrières van in het 
totaal 365 individuen samen die in Brussel actief waren tijdens de ne-
gentiende eeuw als professioneel muzikant en vrijmetselaar. Meer dan 
150 maçonnieke ‘chansons’ werden geanalyseerd op hun maçonnieke, 
sociale en politieke boodschappen, waarbij ook de carrières van enkele 
van de bekendste Brusselse maçonnieke ‘chansonniers’ werden uitge-
diept. Er wordt aandacht geschonken aan een dozijn ontdekte partitu-
ren en er wordt ingegaan op de rol en de betekenis van muziek tijdens 
het maçonnieke ritueel.

Kolommen van Harmonie
Muziek en vrijmetselarij in het Brussel 

van de negentiende eeuw

David Vergauwen

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

Dit boek probeert aan te tonen dat het lichaam als ‘onverborgenheid’ 
en de ontwikkeling van deze onverborgenheid tot eros medebepalend 
zijn geweest voor het ontstaan en de opbouw van de Griekse filosofie 
tot Plato.

Onverborgenheid en Eros
Het lichaam achter de Griekse filosofie

Koen Verrycken
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Stilte is in. Steeds vaker zoeken mensen naar stilte als tegengif tegen 
de gejaagdheid van het leven. Stilte is echter veel meer dan een he-
dendaags fenomeen. Stilte heeft een geschiedenis, scherpe kantjes en 
schaduwzijden. In dit boek wordt op een essayistische en toegankelijke 
manier het complexe karakter van stilte beschreven.

Aan de hand van thema’s als kunst, trauma en gedwongen migratie, 
politiek, opvoeding en onderwijs komen de geschiedenis, de culturele 
diversiteit en de maatschappelijke kracht van stilte aan bod.

isbn 9789057184352 | nur 730 
17 x 24 cm | 267 pagina’s 

Paperback | verschenen
prijs € 24,95

Wat moeten mensen weten als ze zich vandaag ernstig en genuanceerd 
met levensbeschouwelijke thema’s willen inlaten? Dat is de ambitieuze 
vraag van waaruit dit boek is ontstaan. Levensbeschouwelijke diversiteit 
is brandend actueel, maar de hevigheid waarmee erover wordt gespro-
ken is vaak niet recht evenredig met de kennis van zaken.

Samenleven met overtuiging(en) biedt een overzicht van de belangrijk-
ste levensbeschouwingen van vandaag op wereldvlak. Ook wordt aan-
dacht besteed aan de historische achtergrond en de politiek-filosofische 
betekenis van godsdienstvrijheid, tolerantie en overheidsneutraliteit. De 
auteur onderzoekt welke plaats levensbeschouwing in een liberale, de-
mocratische rechtsstaat kan krijgen. Tot slot biedt het boek een grondige 
aanzet tot reflectie over religie, levensbeschouwing en wetenschap.
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Stilte
Essays over cultuur, macht en verandering

Pieter Verstraete en 
Josephine Hoegaerts (red.)
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Samenleven met overtuiging(en)
Levensbeschouwing, democratie en wetenschap

Patrick Loobuyck (red.)
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Steden zijn altijd plaatsen van uitwisseling en ontmoeting geweest, dus 
ook van migratie. In dit boek onderzoekt Anne Winter hoe stedelijke 
migratie in de vorige eeuwen verliep en hoe men er toen mee omging in 
Europese steden. Ze schetst ons de voorlopers van de actuele uitdagin-
gen rond migratie en diversiteit. 

Stad en migratie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar de 
spanningen en uitdagingen die migratie met zich meebrengt zijn de laat-
ste vijf eeuwen heel uiteenlopend geweest. Enige historische diepgang is 
nodig om de discussie van vandaag beter te begrijpen. Zo ontsnapt men 
ook aan al te oppervlakkige en populistische oordelen.

Anne Winter is docent aan de vakgroep Geschiedenis van de Vrije Uni-
versiteit Brussel en directeur van het onderzoekscentrum Historisch On-
derzoek naar Stedelijke Transformatieprocessen. Zij publiceerde reeds 
verschillende wetenschappelijke boeken en artikelen rond migratie, soci-
aal beleid en stedelijkheid in vroegmodern en vroegindustrieel Europa.

Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog wonen naar schatting 
70 000 Joden in België. Tussen 1942 en 1944 zullen velen van hen in 28 
konvooien worden getransporteerd vanuit het SS-Sammellager Mecheln 
(de Dossinkazerne). Maar anderen konden dankzij de hulp van organi-
saties en privépersonen onderduiken in de clandestiniteit en ontsnappen 
aan hun vreselijke lot.

Vergeten oorlogskinderen is het verhaal van Regina Sluszny en haar 
(latere) echtgenoot Georges Suchowolski: twee van die ondergedoken 
Joodse kinderen die gedurende vele jaren geen aandacht hebben ge-
kregen. Zij hadden het immers overleefd, zij hadden ‘geluk’ gehad in 
vergelijking met diegenen die omkwamen in de concentratie- en vernie-
tigingskampen.

Het duurde tot 1991, met de oprichting van de First International Ga-
thering of Children Hidden During World War II (New York), dat de 
vergeten kinderen van toen langzamerhand een stem en een gezicht 
kregen en er een publiek forum ontstond dat het mogelijk maakte de 
trauma’s te beginnen verwerken.
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Migranten maken de stad
Migratie, diversiteit en conflict in historisch perspectief

Anne Winter
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Vergeten oorlogskinderen
Het levensverhaal van de ondergedoken Joodse kinderen 
Regina en Georges

Paul de Keulenaer



Hubert Dethier / Julien Libbrecht

Paul Schrevers

Denken in de Spiegel
Hubert Dethier: filosofie en zingeving voor de 21ste eeuw

De geuren van de zandkorrel
Van atheïstische rituelen naar een mystiek zonder god?

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 chronologische biografie. Het is daarentegen 
wel een verhaal waarin het leven van Hubert Dethier verweven wordt 
met de geschiedenis van zijn denken. Een denken 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’.

‘De geuren van de zandkorrel’ is een bijzonder werk. Het is een per-
soonlijke getuigenis, maar ook een academisch betoog, een poëtische 
publicatie en een poging om rituele ervaringen te beschrijven. In de 
kenmerkende stijl van de auteur lopen al deze dimensies door elkaar 
heen, en dat maakt het boek zo fascinerend.

Wilde de auteur geen keuze maken en bezondigt hij zich daardoor 
aan eclecticisme? Zeker niet. Vaak worden vorm en inhoud beter niet 
gescheiden wanneer het gaat over de rituele en spirituele ervaring. Het 
boek richt zich tot iedereen die ruimte wil scheppen voor spiritualiteit in 
zijn of haar wereld.
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Velen hebben gehoord over de vrijmetselarij, maar slechts weinigen kennen haar. Dat geldt 
zeker voor West-Vlaanderen, een provincie waar de Katholieke Kerk erg lang dominant was. 
De loges stonden er centraal in een vrijzinnige tegencultuur die als geen andere hardnekkig en 
strijdbaar is gebleken.

De auteurs tonen aan hoe uniek de West-Vlaamse vrijmetselarij was. Zo konden er door steun 
vanuit de loges lange tijd vrijzinnige scholen gedijen. Maar ook andere elementen hebben de 
ongewone geschiedenis van de West-Vlaamse vrijmetselarij gemarkeerd. De Eerste Wereldoor-
log zorgde ervoor dat de enige Belgische oorlogsloge die nog op Belgisch territorium actief 
kon zijn, precies in De Panne arbeidde. En dan zijn er nog de intense contacten met Frankrijk die 
er onder meer voor hebben gezorgd dat enkele West-Vlaamse vrouwen opmerkelijk vroeg als 
vrijmetselaar zouden worden ingewijd.

‘De heeren broederkes van den moortelbak’
250 jaar vrijmetselarij in West-Vlaanderen

Jeffrey Tyssens / Dominiek Dendooven
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De Schelde
Van bron tot monding

Patrick Meire

Dit boek geeft een impressie van de Schelde. Het is niet de bedoeling 
van de auteurs om een wetenschappelijk werk te produceren of om vol-
ledigheid na te streven. De bedoeling is om de volledige rivier, van bron 
tot monding, in haar algemeenheid te situeren en een indicatie te geven 
van de culturele en natuurhistorische rijkdom van het Scheldegebied. 
Daarbij proberen we ook aan te geven hoe het landschap of specifi 
eke activiteiten hun wortels vinden in het soms zeer verre verleden. We 
hopen wel dat het een prikkel mag zijn voor de lezer om zelf op ontdek-
kingsreis te gaan langs de rivier en dat het mag bijdragen aan de be-
scherming van het patrimonium dat we nu nog rijk zijn, maar dat steeds 
meer onder druk staat.

isbn 9789057184451 | nur 630 
12 x 21.3 cm |128 pagina’s 

Paperback | verschenen
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De grondgedachte van dit boek is dat talen eigenlijk niet bestaan, maar 
in de negentiende eeuw werden ‘uitgevonden’ om de Europese natiesta-
ten te construeren en te legitimeren. Aan de hand van enkele polemische 
stellingen worden de relaties tussen talen in de wereld, Europa, Ne-
derland en Vlaanderen belicht. Centraal staat de toenemende rol van 
het Engels als de taal van de globalisering. Bijzondere aandacht wordt 
besteed aan de ‘verengelsing’ van Europa en het hoger onderwijs, met 
als focus Nederland en Vlaanderen.

Frank van Splunder is taalkundige. Hij promoveerde in Lancaster en do-
ceert Engels aan de Universiteit Antwerpen. Zijn onderzoek situeert zich 
op het snijpunt van taal en politiek. Het spitst zich toe op het gebruik van 
talen in het hoger onderwijs en op internationale fora.

Taalstrijd
Over relaties tussen talen in de wereld, Europa, 

Nederland en Vlaanderen

Frank van Splunder
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Hitler sprak graag over zijn ‘Festung Europa’, maar het was een ves-
ting ‘zonder dak’. Vooral de westelijke geallieerde luchtvloot bestookte 
nazi-Duitsland onophoudelijk. Na de voor Duitsland mislukte zomerslag 
bij Koersk in 1943, de landing in Normandië en de ineenstorting van 
de legergroep ‘Mitte’ in 1944, was het duidelijk dat Hitler de oorlog 
militair en productie technisch verloren had. Desondanks streed men ver-
der, tegen beter weten in. Dit boek staat stil bij verschillende aspecten 
van het ‘Bloedjaar 1945’. Zoals we zullen zien, onder andere in Hitlers 
dagbevel van 16 april 1945, hielden de nazi’s tot het laatst toe vast 
aan hun eerder ingenomen standpunten. Hitler richtte in die fase vooral 
zijn aandacht op het oostfront, want de strijd tegen wat hij noemde ‘het 
joods-bolsjewisme’ bleef tot het laatste moment prioriteit houden.

1945 - A year drenched in blood
The Downfall of the German Forces in the East

Perry Pierik

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

The Red Army Stumbles
Russian campaign 1941

Perry Pierik
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In het begin van de jaren negentig maakt de Chinese kunstenaar Xu 
Ning furoro met een opzienbarend kunstwerk met twee varkens. De 
dieren symboliseerden de natuur aan de ene kant en de menselijke 
beschaving aan de andere kant. Het was een confronterend werk, dat 
ook de verschillen tussen oost en west demonstreerde en zichtbaar, 
bijna tastbaar, maakte. In dit boek staan we stil bij de Chinese kunst 
van het post-Mao tijdperk tot de tijd van globalisering. De canon van 
de kunst is westers, maar de Chinese kunst is in opkomst.

Syrië houdt de wereld al lange tijd in zijn greep. De familie Assad 
probeert met alle middelen in het zadel te blijven terwijl de opstand-
elingen de dictator opzij proberen te schuiven. Intern zijn de tegenstand-
ers van het regime inmiddels tot op het bot verdeeld. Dit boek neemt 
de lezer mee naar de schimmenoorlog tussen de sectarische groeperin-
gen. 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.
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Contemporary Chinese art
Post-socialist, Post-traditional, Post-colonial

Jeanne Boden

Syria
And Damascus’ Jackals

Perry Pierik
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De marine stond binnen het Duitse leger altijd met hoofdletters geschre-
ven. Keizer Wilhelm II stond bekend als een groot marineliefhebber, die 
zelf ook regelmatig op zee te vinden was, en de Middellandse Zee be-
zeilde, alsmede koers zette naar de fjorden van Scandinavie. In dit boek 
richt de bekende Amerikaanse militair-historicus zich op de mannen en 
schepen die de ‘Reichsmarine’ en later de ‘Kriegsmarine’ vormgaven. 
De Duitse marine groeide in de 20ste eeuw uit tot een geducht wapen, 
waarvoor zelfs de machtige Britse vloot bevreesd was.

geschiedenis

geschiedenis

David Cohen was tien jaar toen hij in september 1942 met zijn ouders, 
broer en zusje, ooms en tantes Nederland verliet. De Duitse rijksminister 
Hermann Göring wilde Hitler een schilderij van Rembrandt cadeau doen 
dat in het bezit was van Davids ooms Benjamin en Nathan Katz, die in 
de kunsthandel zaten. In ruil daarvoor mocht de familie vertrekken. Hoe 
de jongen het angstige avontuur van de uitreis beleefde en zijn verblijf 
in het Caraïbisch gebied, vormen de eerste hoofdstukken van een kort 
relaas over de redding van vijfentwintig mensen. Een van de redders 
stierf kort na 1945, de andere raakte verwikkeld in procedures rond de 
restitutie van kunstwerken die door de Duitsers waren geroofd. Onder-
tussen moest de opgroeiende David in de naoorlogse periode zijn draai 
zien te vinden. Later pas wordt hem meer duidelijk over de toenmalige 
transactie met de Duitsers.

Under Three Flags
The German Navy under the Kaiser, the Republic and the 
Third Reich 1914-1945

Andris J. Kursietis

isbn 9789461539427 | nur 680 
13 x 21 cm | ca. 212 pagina’s 

Paperback | april 2016 
prijs € 18,95

One Rembrandt for 25 Jews
Hermann Göring birthdaypresent for Adolf Hitler

Robert Lemm
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Liefde komt en gaat in alle mogelijke varianten. Op Flight LU/365 is 
cupido ruimschoots aanwezig.  Een jong stelletje, overduidelijk smoor-
verliefd en vol verlangen,  bevindt zich onder de passagiers. Maar 
ook een ouder stel, net verliefd en een lesbisch duo dat de gehele reis 
elkaars hand vasthoudt. Aan boord bevinden zich ook vier rijke vrien-
den, op zoek naar erotisch avontuur. Een getrouwde vrouw sluit zich in 
deze rij aan, zij heeft net haar affaire afgebroken, waardoor haar 
huwelijk onder druk was komen te staan. Tot slot richt de pen zich tot 
een jonge studente met een geheime zwangerschap die zij omzichtig 
probeert te verbergen. Alle ingrediënten van eros reizen mee, stapt u 
aan boord?

isbn 9789461539441 | nur 455 
13 x 21 cm | ca. 212 pagina’s 
Paperback | maart 2016 
prijs € 17,95

Flight LU-365
Marie Rebelle

maatschappij

isbn 9789461539434 | nur 740 
13 x 21 cm | ca. 198 pagina’s 

Paperback | mei 2016 
prijs € 17,95

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

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

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

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

Homosexuality in Africa
A disturbing love

Bart Luirink/ Madeleine Maurick

Homosexuality 
in Africa

Bart Luirink & 
Madeleine Maurick

A disturbing love

aspekt
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13 x 21 cm | ca. 242 pagina’s 
Paperback | april  2016 
prijs € 19,95

David Bowie is terug van nooit weggeweest. Deze pop-icoon, wiens 
muziek verschillende generaties betoverde, is altijd tot de verbeelding 
blijven spreken. Zonder twijfel telt zijn tijdloze muziek tot het beste wat 
de moderne popmuziek heeft voortgebracht. Bowie was en is een onver-
gelijkbare artiest, met een geheel eigen geluid. Daaraan koppelde hij 
interessante gedaantewisselingen, waarmee hij zijn publiek imponeerde. 
Vandaag de dag zijn er tentoonstellingen, tv-documentaires en nu voor 
het brede publiek ook dit werk over Bowie van auteur Wim Hendrik-
se. Deze boeken, die eerder alleen in kleine kring verkrijgbaar waren, 
worden nu mondiaal gedeeld, in een nederlandse (en engelse) versie. 
Hendrikse is er in geslaagd de eerste Nederlandstalige biografie te 
schrijven. Hoogte- en dieptepunten in het meeslepende leven van Bowie 
komen aan bod. Zijn leven was en is rock & roll, liefde, drugs en seksuele 
uitspattingen. Dit boek biedt naast een gedegen tekst over zijn muzikale 
leven, een indrukwekkende inkijk in het priveleven van deze beroemde 
rockster.

In 2014 werd de wereld opgeschrikt door Ebola. Een relatief onbe-
kende ziekte greep verwoestend om zich heen. Dit boek vertelt de er-
varingen van twee jonge artsen van Artsen Zonder Grenzen die naar 
de brandhaarden trokken in Kailahun in Sierra Leone om te helpen. Het 
verhaal geeft een indringend beeld van de wekenlange strijd tegen de 
ziekte en de pogingen deze epidemie te overwinnen. Het verslag van 
een moedig ingrijpen en een poging onnoemelijk leed ter verzachten.

Ebola
Behind the Mask 

Andy Dennis & Anna Simon

David Bowie
A Star Fell to Earth

Wim Hendrikse

biografie

isbn 9789461538710 | nur 661 
17 x 24 cm | ca. 453 pagina’s 

Paperback | februari 2016 
prijs € 27,95
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Sprinkhanenplagen, droogte en ebola. In Afrika krijgen homo’s van alles 
de schuld. Het jachtseizoen is geopend. Homoseksualiteit heet ‘onAfri-
kaans’, ‘in strijd met de eigen cultuur’, een ‘westerse ziekte’. Wat bezielt 
krijgsheren die strijden voor een ‘zuivere moraal’?

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

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

Dit boek schetst een verhelderend beeld van een wereld waarin oud en 
nieuw, traditie en moderniteit zo hevig langs elkaar heen schuren dat 
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Guido Strobbe
Mendacium
Grootletterboek

Er wordt een lijk gevonden in het natuurgebied Bourgoyen-Ossemeersen 
in Gent. Inspecteur Soetaert verdenkt de tweelingbroer die samen met 
de vermoordde een exclusief reisbureau uitbaat. Kort daarna vindt een 
tweede moord plaats die ook verband houdt met het natuurgebied.

Soetaert’s zus Annelies neemt de Venice Simplon-Orient-Express - via 
hetzelfde reisbureau - voor een luxueuze trip van Venetië naar België, 
een geschenkje van haar man Peter. Op deze reis doen zich echter al-
lerlei geheimzinnige en tragische gebeurtenissen voor en Annelies trekt 
op onderzoek. Inspecteur Soetaert probeert zijn zus in te tomen omdat 
hij vreest voor haar leven, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. 

De schrijver bracht eerder ULTIO, ODIUM, DECEPTIO en OPERTUM uit.

Guido Strobbe

thriller
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isbn 9789461538536

nur 300 

17 x 24 cm

368 pagina’s 

Paperback 

verschenen

prijs € 29,95

Tweelingmuziek beschrijft het leven van de tweelingzusjes Esther en Kristinia, geboren in een 
groot en muzikaal gezin. De meisjes verschillen sterk van karakter en muzikale begaafdheid, 
waardoor hun levens een totaal andere loop krijgen. Gebeurtenissen en invloeden van buitenaf 
veroorzaken onverwachte wendingen. Maar de muziek blijft voor beiden bepalend.

Het boek is geschreven vanuit de optiek van hun zeventigste verjaardag. Beide vrouwen kijken 
terug op hun leven, maar Kristinia doet meer dan dat. Zij wil nog één keer, voor de laatste keer, 
op het podium staan.

Tweelingmuziek raakt aan veel onderwerpen: liefde, ontrouw, jaloezie, angst, onzekerheid, even-
als Downsyndroom en antroposofie. Het verhaal speelt zich gedeeltelijk af in de verzuilde we-
reld van de jaren vijftig.

Tweelingmuziek
Grootletterboek

Victoria Schuurman
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Hendrikje Koersen

De zachtmoedige 
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Het verhaal speelt zich af in een Twents dorp. Vlak voor, tijdens en na de 
Eerste Wereldoorlog. Een jonge vrouw Leida, verblijft, mede door een 
handicap, in een klooster. Wanneer ze haar familie bezoekt, ontmoet 
ze een enigszins excentrieke man, Kees. De liefde die ze voor elkaar 
opvatten wordt door haar ouders en de pastoor, niet erkend omdat hij 
protestants is. Toch besluit ze voor hem te kiezen, en het klooster te ver-
laten. De jonge kapelaan van het dorp vertelt Leida over een droevige 
gebeurtenis in zijn leven, waaronder hij nog steeds gebukt gaat. Later 
ondervindt Leida’s man veel steun van deze kapelaan en delen ze een 
geheim.   

Van Hendrikje Koersen kwamen zes dichtbundels uit, de laatste in 2014. 
Ze was werkzaam in de zorg en deed/doet allerlei vrijwilligerswerk, 
o.a. terminale thuiszorg.

De zachtmoedige kapelaan is haar eerste roman.

De zachtmoedige kapelaan
 Grootletterboek

Hendrikje Koersen

Guido Strobbe
Opertum
 Grootletterboek

Ruben heeft een antiekzaak en koopt in Eupen een hele inboedel op. 
Dat is het begin van een reeks aanslagen en intimidaties. In het plaatse-
lijke dorp worden twee vrouwen vermoord en inspecteur Soetaert tast in 
het duister wat betreft de dader. Tot plots alle bewijzen richting Ruben 
De Meier wijzen. Robert Soetaert confronteert de man met de feiten en 
er volgt een huiszoeking. Er wordt opnieuw een bewijs gevonden, maar 
Ruben vlucht tijdens de huiszoeking.

In White Sands, New Mexico, wordt de zaak nauwlettend in de gaten 
gehouden. Vijf mannen kregen de opdracht ter plaatse alles te volgen 
en desnoods in te grijpen. De jacht op Ruben De Meier is ingezet! 

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

isbn 9789461538512| nur 300 
17 x 24 cm | 428 pagina’s 
Paperback | verschenen
prijs € 27,95
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Democratie wordt algemeen beschouwd als het beste politiek systeem. Het 
wordt gezien als het toppunt van beschaving, de oplossing voor al onze 
maatschappelijke problemen, een idee dat in de hele wereld ingang moet 
vinden. Ten onrechte. Anders dan iedereen denkt, leidt democratie helemaal 
niet tot vrijheid, beschaving, welvaart en vrede maar juist tot onvrijheid, 
maatschappelijke spanningen, uit de hand lopende overheidsbestedingen, 
ondermijning van de welvaart, agressie en verloedering. In dit prikkelende 
en toegankelijke boek beslechten Karel Beckman en Frank Karsten het laat-
ste politieke taboe: het idee dat democratie onze redding is. Zij ontkrachten 
13 mythen waarmee democratie steevast wordt verdedigd. Zij beschrijven 
bovendien een aansprekend alternatief: een samenleving gestoeld op indi-
viduele vrijheid en vrijwillige sociale relaties. Dit is een baanbrekend boek 
dat stof tot nadenken biedt voor iedereen die de huidige maatschappelijke 
problemen en de economische crisis beter wil begrijpen.

  Frank Karsten & Karel Beckman 
De Democratie voorbij 

Waarom democratie niet leidt tot solidariteit, 
welvaart en vrijheid maar tot onvrede,
 verspilling en een tirannieke overheid.

isbn 9789461539502 
april 2016 

prijs € 4,99

isbn 9789461539519 
april 2016 
prijs € 4,99

In zijn boek ‘Een menselijke economie’ toont Ad Broere aan dat de hui-
dige economie is gebaseerd op hebzucht. Het boek verklaart de sa-
menhang tussen geld en macht. Het is het eerste boek dat een haalbare 
oplossing geeft voor de kredietcrisis.

Hoe heeft de economische elite het tot deze kredietcrisis kunnen laten 
komen? Het antwoord op die vraag is tegelijkertijd een indringende 
oproep aan de lezer om alert te zijn over wat er zich momenteel op het 
financieel-economische vlak afspeelt. In Een menselijke economie wordt 
door middel van voorbeelden uit literatuur en interviews met onderne-
mers een uitweg uit de huidige crisis gewezen. Mensen leren afscheid 
nemen van alle vertrouwde gewoontes wat  betreft geld en economie. 
Van daaruit ontstaan initiatieven waarbij de menselijke maat en mense-
lijkheid de vaste basis zijn. En dat geneest en voorkomt een crisis

Ad Broere
Een menselijke economie

E-boeken
Binnenkort verkrijgbaar
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De tour de France is meer dan een wielerkoers door Frankrijk. Jaar in 
jaar uit is het een manier van reizen en leven door een majestueus groot 
land in de zomer. De camera’s zijn gericht op de wedstrijd maar soms 
maken ze een zwaai naar een kasteel, of houden even een panoramisch 
landschap vast.

Jeroen Wielaert is Tour-adept sinds zijn jongensjaren, vanaf 1967. In 
1986 maakt hij zijn debuut in de ronde als radiomaker. Van 1987 tot 
1999 volgde hij de Tour als verslaggever. In die jaren nam zijn fasci-
natie voor de streken, dorpen en steden toe. De reis werd steeds meer 
zijn onderwerp. Per etappe was er meer dan genoeg om in woorden te 
schilderen, te mijmeren, te filosoferen.
Zo is Bar-Tabac-le-Sport ontstaan: een goede pleisterplaats om langs 
de route over de route te spreken. Dit boek bevat de bundeling van 
stukken geschreven voor NOS radio Tour de France, NOS-internet, NOS 
radio 1-Journaal, De Volkskrant, De Gelderlander, Utrechts Nieuwsblad 
en Wieler Revue. Over de Tour als Toural gaat het, over oude slagvelden, 
het lot van de plataan en de reis voert ook terug naar het oerjaar, 1903.

Een journalist van bij ons gaat het merkwaardige land Transvilië be-
zoeken. In de gehele wereld wordt er veel stemming gemaakt tegen dit 
hertogdom, waar geen democratie heerst en waar – o, gruwel – een 
standenmaatschappij bestaat. Daar moet de bevolking wel verschrik-
kelijk lijden, is de algemene overtuiging.

Onze journalist krijgt een fotograaf mee, die niet opvalt door enige 
beschaving maar wel precies denkt wat je zo denken moet. Vervelend 
wordt het als deze fotograaf, al kort na aankomst in Transvilië, een lom-
pe en op z’n minst tactloze actie uitvoert om zijn ideeën te demonstreren. 
Hij komt in de gevangenis terecht en lijkt daar nog wel even te moeten 
blijven. In Transvilië is men niet van zijn optreden gediend. Directe aan-
leiding voor de wereldpers om het voor hem op te nemen en hem af te 
schilderen als een martelaar voor onze politieke verworvenheden.

Intussen kijkt de journalist rond in Transvilië. Hoewel hij ook probeert zijn 
collega zoveel mogelijk bij te staan, spreekt hij met allerlei mensen die 
hem aspecten van de Transvilische samenleving laten kennen. Eén ding 
wordt hem volledig duidelijk: ongelukkig is men niet in dit land.

isbn 9789461539533
april 2016 

prijs € 4,99

Boudewijn van Houten
Mijn heilstaat

isbn 9789461539526 
april 2016 
prijs € 4,99

Jeroen Wielaert
Bar-Tabac-le-Sport
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Dit boek van de beroemde historicus Presser geeft aan hoe zwaar de worsteling was 
om deze inktzwarte bladzijde in de geschiedenis van Nederland te schrijven. De Jo-
denvervolging in Nederland had catastrofale gevolgen voor de gemeenschap. In het 
voorwoord heeft Ronny Naftaniel, verbonden aan het CIDI, het belang van het werk 
onderstreept. Waakzaamheid voor intolerantie en discriminatie en antisemitisme blijft 
geboden.

dr. J. Presser
Ondergang 

isbn 9789461539540 
juni 2016 
prijs € 34,95
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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 de 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.

Alle lof voor Amsterdam! De stad met het grootse verleden heeft zich 
met één daad tot de hoofdstad van het eenentwintigste-eeuwse Europa 
gemaakt door het Europees Museum van Overzee Gestolen Schatten in 
te richten en gratis voor iedereen open te stellen. Het is altijd druk in dit 
museum, maar het is nergens krap of benauwd. Met de mooie ruimtes en 
ongedwongen presentatie slaagt het museum er wonderwel in om een 
barrière te doorbreken, want de kunstwerken die hier worden getoond 
vertellen bij uitstek geschiedenissen die Europeanen liever niet willen 
horen. Tegenwoordig vinden Europeanen het niet prettig om te worden 
herinnerd aan het feit dat de startkapitalen van hun welvaart met ge-
weld werden weggehaald uit de andere werelddelen.

isbn 9789461539564 
mei 2016 

prijs € 8,95

Ewald Vanvugt
Roofgoed

Het Europees museum van overzee gestolen schatten 
- met de monumenten voor de dieven

isbn 9789461539557 
mei 2016 
prijs € 6,95

Reinold Widemann
Geld zit in je hoofd
Over symbolen van Waarde
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Er wordt een lijk gevonden in het natuurgebied Bourgoyen-Ossemeersen 
in Gent. Inspecteur Soetaert verdenkt de tweelingbroer die samen met 
de vermoorde een exclusief reisbureau uitbaat. Kort daarna vindt een 
tweede moord plaats die ook verband houdt met het natuurgebied.

Soetaert’s zus Annelies neemt de Venice Simplon-Orient-Express - via 
hetzelfde reisbureau - voor een luxueuze trip van Venetië naar België, 
een geschenkje van haar man Peter. Op deze reis doen zich echter aller-
lei geheimzinnige en tragische gebeurtenissen voor en Annelies trekt op 
onderzoek uit. Inspecteur Soetaert probeert zijn zus in te tomen omdat 
hij vreest voor haar leven, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. 

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

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

In White Sands, New Mexico, wordt de zaak nauwlettend in de gaten 
gehouden. Vijf mannen kregen de opdracht ter plaatse alles te volgen 
en desnoods in te grijpen. De jacht op Ruben De Meier is ingezet!
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maart 2016 
prijs € 4,99
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maart 2016 
prijs € 4,99
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Alers, R.J. • In de schaduw van de Karawanken
ISBN 978-94-6153-863-5 • € 17,95
Alofs, Gerard • Jean Eyckeleren de Heilig-Land-Stichting
ISBN 978-90-75323-80-8 • € 16,95
Altena, Marion / Sébastien van Haasteren • Zielstocht-Soul 
Survey
ISBN 978-90-5911-638-2 • € 24,95
Amerongen, Martin van • Het matrassengraf. Heine’s sterfbed
ISBN 978-90-5911-049-6 • € 16,95
Andriesse, Peter • Hitlers Tafelgesprekken. 1941-1944 
ISBN 978-94-6153-211-4 • € 19,95
Andriesse, Peter • Hitlers Tafelgesprekken. 1941-1944 
(groot formaat)
ISBN 978-94-6153-539-9 • € 29,95
Andriessen, J.H.J • Historici en hun hardnekkige mythes 
over de Eerste Wereldoorlog
ISBN 978-94-6153-284-8 • € 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

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
Bas, Marcel • Zwarte piet: discriminerend of fascinerend
ISBN 978-94-6153-409-5 • € 16,95
Bas, Jan de • Hervormd op wielen
ISBN 978-90-5911-132-5 • € 22,95
Bas, Jan de • Wereldberoemd in Nederland. 
ISBN 978-90-5911-557-6 • € 19,95
Barenburg, Jos • Ik hield van jou (2de herziene druk)
ISBN 978-94-6153-028-8 € 14,95
Barroso, Nadine • EGO. Geluk kan niet groeien in de 
schaduw van verlangen
ISBN 978-94-6153-892-5 € 17,95
Batenburg, Willem van • Het komt allemaal weer omhoog
ISBN 978-90-5911-324-4 • € 17,95
Batenburg, Willem van • De condoom vertellingen
ISBN 978-94-6153-012-7 • € 14,95
Batenburg, Willem van • De nieuwe condoom vertellingen
ISBN 978-94-6153-229-9 • € 17,95
Bauer, Guus • De lokkende diepte
ISBN 978-90-5911-174-5 • € 16,95
Bauer, Guus • Met stille trom vertrokken
ISBN 978-90-5911-434-0 • € 12,95
Bauer, Guus • Met hangen en wurgen
ISBN 978-90-5911-546-0 • € 12,95
Bauer, Guus / De Poel, David • Kleine jongens in het groot
ISBN 978-90-5911-626-9 • € 9,95
Bauer, Guus • De letterdief
ISBN 978-90-5911-527-9 • € 14,95
Bauer, Guus • The Ska Is The Limit
ISBN 978-90-5911-566-8 • € 9,95
Bauwen, Guy • Innovatiekompas
ISBN 978-90-5718-193-1 • € 25,00
Bavinck, Dr. H. • De zekerheid van het Geloof. Ingeleid en 
geanoteerd door dr. H. van den Belt
ISBN 978-94-6153-582-5 • € 24,95
Bavinck, Dr. H. • Magnalia Dei. Onderwijzing in de 
christelijke religie naar gereformeerde belijdenis
ISBN 978-94-6153-581-8 • € 29,95
Becker, Maurice • Atatürk en Turkije’s weg naar Europa
ISBN 978-90-5911-440-1 • € 24,95
Becker, Maurice • Atatürk en Turkije’s weg naar Europa 
(Herziene druk)
ISBN 978-94-6153-034-9 • € 24,95
Becker, Maurice • Recep Tayyip Erdogan. Moslimdemocraat 
of Islamist
ISBN 978-90-5911-668-9 • € 16,95
Beckman, Karel / Karsten, Frank • De democratie voorbij
ISBN 978-90-5911-452-4 • € 10,95
Beeck Désiré • De eindeloze weg naar de vrijheid
ISBN 978-90-5718-196-2 • € 16,95
Beek, Johan van •Weg van Leipzig 
ISBN 978-94-6153-057-8 • € 19,95
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 978-94-6153-845-1 • € 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
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 • € 19,95
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
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 / 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 / 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
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 978-90-5911-652-8 • € 18,95
Boven, Graddy • Piet Hein. De held van Matanzas
ISBN 978-90-5911-834-8 • € 17,95
Boven, Graddy • Diep onder zee. De geschiedenis van de 
onderzeeboot 
ISBN 978-90-5911-887-4 • € 18,95
Boven, Graddy • Maarten Tromp. Overwinnaar van de 
Tweede Spaanse Armada
ISBN 978-90-5911-698-6 • € 17,95
Boven, Graddy • Witte de With. Verguisd en onbegrepen
ISBN 978-94-6153-565-8 • € 16,95
Boven, Graddy • Peter de Grote. Tsaar met grote maritieme 
ambities
ISBN 978-94-6153-374-6 • € 18,95 
Boven, Rob van • De pijnparadox
ISBN 978-90-5911-495-1 • € 17,95
Bozzolini-Jäger, Elsa • Het portret van Marchesana
ISBN 978-90-5911-551-4 • € 22,95
Brabers, Jules / Lemmens, Rob • Luik, augustus 1914. 
Zoektocht naar een vergeten slag
ISBN 978-90-5911-873-7 • € 22,95
Brakman, Willem • De afwezige aanwezige
ISBN 978-94-6153-112-4 • € 15,75
Brand, Arthur • Het verboden Judas-evangelie en de schat 
van Carchemish
ISBN 978-90-5911-244-5 • € 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
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
ISBN 978-90-5911-813-3 • € 18,95
Buurman, Margreet den • Thomas Mann. Schrijverschap 
tegen de vergankelijkheid 
ISBN 978-90-5911-876-8 • € 19,95

Buurman, Margreet den • Thomas Mann en Wagner. Zoete 
omhelzing van het kwaad 
ISBN 978-94-6153-299-2 • € 19,95
Buurman, Margreet den • Wolfskers. Verhalenbundel
ISBN 978-90-5911-911-6 • € 18,95
Buurman, Margreet den • Het goede in de mens. Heinrich 
Mann een biografie (2de druk)
ISBN 978-90-5911-717-4 • € 22,95
Buurman, Margreet den • Het Lübeck van de 
Buddenbrooks.Thomas Mann in Lübeck
ISBN 978-94-6153-006-6 • € 18,95
Buurman, Margreet den • Thomas Mann als Pater familias. 
Golo Mann, Monika en Michael
ISBN 978-94-6153-515-3 • € 19,95
Buurman, Margreet den • Het paleis in de Arcisstrasse,
Thomas Mann en de Pringsheims
ISBN 978-94-6153-790-4 • € 19,95
Buwalda, Piet • Refuseniks
ISBN 978-90-5911-411-1 • € 22,95
Caluwe, Paulette De • Aliass, Algemene Leidraad in Autisme 
Spectrum Stoornissen
ISBN 97-890-5718-284-6 • € 19,00
Cameron, Rudsel • Het vergeten vak. Waarom sociaal-
emotionele vaardigheidstraining een vaste plek verdient in het 
onderwijs
ISBN 978-90-5911-969-7 • € 18,95
Carossa, Hans • Roemeens oorlogdagboek. Vertaald door Alfred 
Krans
ISBN 978-94-6153-659-4 • € 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
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
Cremer, C.C. • Bomberjack
ISBN 978-90-75323-771 • € 19,95
Cremer, C.C. / Cremer, C. • Zwart Ivoor 
ISBN 978-90-75323-924 • € 12,48
Cremer, C.C. • Kill Zone. Een Nederlandse security contractor 
in the War on Terror
ISBN 978-94-6153-206-0 • € 17,95
Crijnen, ton / Herbers Ina • Een eigenzinnige NSB’er. Het 
bewogen leven van P.C. Callenfels, burgemeester van Vlissingen en 
Woerden
ISBN 978-90-5911-966-6 • € 19,95
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
Defares, James • Superjacht
ISBN 978-94-6153-361-6 • € 18,95 
Defares, James • God bestaat Gewoon. De harde feiten over 
Jezus, God, darwinisme en de Bijbel
ISBN 978-94-6153-362-3 • € 29,95 
Defares, James • De Houdbare Mens. De praktische 
wetenschap om ‘120 te worden en 60 te blijven’
ISBN 978-94-6153-455-2 • € 21,95
Dejager, Jenny •Een pauze voor passie 
ISBN 978-90-5911-985-7 • € 17,95
Dentz, Paul • Wees
ISBN 978-90-5911-580-4 • € 16,95
Dentz, Paul • Uit naam van Apollonia
ISBN 978-90-5911-710-5 • € 18,95
Dentz, Paul • Bizar
ISBN 978-90-5911-765-5 • € 19,95
Dentz, Paul • Napoleon Bonaparte in Egypte
ISBN 978-90-5911-943-7 • € 18,95
Dentz, Paul • Nader tot Napoleon. 
ISBN 978-94-6153-655-6 • € 19,95
Dentz, Paul • Een soort liefde
ISBN 978-94-6153-031-8 • € 18,95
Derix, Govert • De wereldomwandelaar
ISBN 978-90-5911-759-4 • € 19,95
Derks, Hans • Vieze oude mannen
ISBN 978-5911-064-1 • € 32,95
Derycker, Nicole • De handen van de tijd
ISBN 978-94-6153-370-8 • € 24,95 
Dessing, Martin • De euro-ramp treft ons allemaal
ISBN 978-90-5911-170-7 • € 14,95
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
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 
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Faber K.P.H. • De eerste koningen van Nederland
ISBN 978-90-5911-323-7 • € 22,95
Feikema, Henk • Karel de Grote mythe en werkelijkheid. 
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ISBN 978-94-6153-250-3 • € 18,95 
Franzen, Geurt • Duiveldans
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Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-351-0 • € 24,95
Ferguson, Henri • De Hoffotograaf. 
Hij was de enige vriend van de Führer Maar tegen welke prijs?
ISBN 978-94-6153-785-0 • € 18,95
Gaaff, Aris • Financiering van de Eerste Wereldoorlog. Vier 
jaar vechten op krediet
ISBN 978-94-6153-212-1 • € 24,95
Galen, Jan van • Theun de Vries. Een schrijversleven
ISBN 978-90-5911-582-8 • € 29,95
Galen, Ruth E. van • Calmeyer. Dader of mensenredder
ISBN 978-90-5911-885-0 • € 18,95
Geense, Marian • Los van aarden paden. 
Een jong gezin in de greep van dementie
ISBN 978-94-6153-794-2 • € 18,95
Geffen, Wim van • De katten van Cahors
ISBN 978-90-5911-797-6 • € 12,95
Geffen, Wim van • 295 bizarre doden 
ISBN 978-90-5911-868-3 • € 9,95
Gelauff, Peter • De verzwegen geschiedenis van de familie 
Manríquez
ISBN 978-90-5911-332-9 • € 17,95
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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
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
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
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 • € 16,95
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 • € 19,95
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
Leeuw, J.W • Gevallen voor Nederland. 
ISBN 978-94-6153-068-4 • € 44,95
Leeuw, Kees de / Erna Kok / Charlotte Sienema • Een 
nuchtere romanticus. Leven en werk van Ivans, Jakob van 
Schevickhaven 1866-1935
ISBN 978-90-5911-168-4 • € 24,-
Leibovici, Solange • Zonsondergang over Slotervaart
ISBN 978-90-75323-221 • € 12,45
Leibovici, Solange • Spelen dat je dood bent
ISBN 90-75323-51-4 • € 16,95
Lemm, Robert • Miguel de Unamuno. De ziel van Spanje. 
Kerngedachten en uitspraken
ISBN 978-94-6153-178-0 • € 22,95
Lemm, Robert • Geschiedenis van Spanje
ISBN 978-90-5911-585-9 • € 24,95
Lemm, Robert • De kruisgang van het christendom
ISBN 978-90-75323-795 • € 14,95
Lemm, Robert • De vloekgezant. Léon Bloy contra Friedrich 
Nietzsche
ISBN 978-90-5911-013-7 • € 14,95
Lemm, Robert • De Vrouwe van alle volkeren
ISBN 978-90-5911-216-2 • € 16,95
Lemm, Robert • Een grote paus
ISBN 978-90-5911-418-0 • € 15,80
Lemm, Robert • Maranatha. De apocalyptische strijd van een 
Nederlandse topeconoom tegen de verloederde moederkerk
ISBN 978-90-5911-038-0 • € 14,95
Lemm, Robert • 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
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
Linden, Henk van der • Drie massagraven voor de 
Nederlandse kust. (herdruk)
ISBN 978-94-6153-187-2 • € 18,95
Linden, Henk van der/ Perry Pierik • Het dramatische jaar 
1914. En de uitbraak van de Grote Oorlog
ISBN 978-94-6153-305-0 • € 24,95
Linden, Henk van der/ Pierik, Perry • Het dramatische jaar 
1915. Verloren onschuld
ISBN 978-94-6153-513-9 • € 19,95
Linden, Henk van der/ Pierik, Perry • Het dramatische jaar 
1916. Alles stond stil
ISBN 978-94-6153-747-8 • € 24,95
Linden, Henk van der/ Perry Pierik • België in de 
slagschaduw van de Eerste Wereldoorlog
ISBN 978-94-6153-304-3 • € 24,95
Linden, Henk van der / Blom, Ron • Amsterdam en de 
Eerste Wereldoorlog
ISBN 978-94-6153-477-4 • € 19,95
Linden, Henk van der / Rosier, Eugéne • Limburg en de 
Eerste Wereldoorlog
ISBN 978-94-6153-511-5 • € 19,95
Linden, Henk van der / Rosier, Eugéne • Brabant en de 
Eerste Wereldoorlog. De Oorlog en het Brabantse land
ISBN 978-94-6153-657-0 • € 19,95
Linden, Henk van der / Vliet, Leo van der • Zeeland en de 
Eerste Wereldoorlog 
ISBN 978-94-6153-478-1 • € 24,95
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 • € 14,95
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
Luten, Maria E. / Kardoi, Azad • Het verdriet van 
Koerdistan
ISBN 978-94-6153-550-4 • € 19,95
Luytgaarden, Eric van de • Man bijt jurist
ISBN 978-90-5911-493-7 • € 14,95
Maas, Ad • Opvoeden is democratisch leiding geven. Een 
boek voor opvoeders die zelf over opvoeding na willen denken
ISBN 978-94-6153-123-0 • € 18,95 
Maas, Ad • Scholen op weg naar Integrale kinderdagcentra. 
Een velig en creatief tweede huis 
ISBN 978-94-6153-200-8 • € 18,95
Maas, Ad • Fascinerend erfgoed. De lage langen in het eerste 
Millenium
ISBN 978-94-6153-231-2 • € 18,95
Maas, Ad • Breda en Nyeuwervaert. Een ‘mirakel’, een 
mirakelspel en een wonderlijke devotie
ISBN 978-94-6153-772-0 • € 19,95
Maas, Ad • Leerkracht veerkracht. 
Opvoeding, Opvang en Onderwijs
ISBN 978-94-6153-815-4 • € 18,95
Maiburg, Jan • De paardenfluisteraar van Oranje. Hazslinsky, 
Bernhard en Juliana en het inlichtingennetwerk voor de 
Bilderberggroep
ISBN 978-90-5911-983-3 • € 19,95 
Maistre, Joseph de • De Satanische Revolutie
ISBN 978-90-5911-188-2 • € 24,95
Mak, Gerard • Criminele Inlichtingen Eenheid. De Spin in 
het web
ISBN 978-94-6153-668-6 • € 19,95
Malderik, Harmen • De laatste schaatser 
ISBN 978-90-5911-919-2 • € 15,95 
Malderik, Harmen • Over de keien 
ISBN 978-94-6153-085-1 • € 18,95 
Malderik, Harmen • Waerdinge
ISBN 978-94-6153-636-5 • € 19,95
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
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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
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ISBN 978-90-5911-051-9 • € 22,95
Meijers, A.H. • Achtung minen - danger mines. Het ruimen 
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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 
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ISBN 978-94-6153-925-0 • € 19,95
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ISBN 978-94-6153-401-9• € 19,95 
Meire, Patrick / Dyck, Mark Van • Naar een duurzaam 
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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
Middlebrook, Martin • De keizerslag
ISBN 978-90-5911-778-5• € 27,95
Middlebrook, Martin • De eerste dag aan de Somme
ISBN 978-90-5911-272-8 • €24,95
Middendorp, Hetty, • De sprong. 10 mensen die hun hart 
durfden te volgen
ISBN 978-90-5911-254-4 • € 17,95
Miltenburg, Marianne / Rossen, tessa van • Het extra 
zintuig. Ontdek je eigen paranormale kracht
ISBN 978-94-6153-461-3 • € 18,95
Mirbeau, octave • De tuin der folteringen
ISBN 978-90-5911-267-4 • € 16,95
Misuraca-Kalmann, Gaby • Gino. Een Italiaanse liefde 
ISBN 978-94-6153-146-9 • € 19,95
Moerenhout, Ron • Gevlogen paradijsvogels. Te vroeg 
overleden bekende Nederlanders 
ISBN 978-90-5911-826-3 • € 18,95
Moerenhout, Ron • Hoe is het met je boek? Belevenissen van 
een debuterend schrijver 
ISBN 978-90-5911-968-0 • € 17,95
Mol, Justine • De gestolen jaren van Henk Haalboom. Over 
volharding, liefde en mens blijven
ISBN 978-94-6153-579-5 • € 17,95
Molen, Peter van der • De schepper van Don Quichote. 
De wereld van Miquel de Cervantes
ISBN 978-94-6153-814-7 • € 19,95
Molier, Arnold • Oranje boven. De greep van de monarchie 
op kerk en staat 
ISBN 978-90-5911-100-4 • € 10,95
Molin, Rob • Gedreven door verwantschap. Huug Kaleis. 
Essays over W.F. Hermans
ISBN 978-90-5911-641-2 • € 19,95
Molin, Rob • Terzijde van de vulkaan. Kritieken en essays
ISBN 978-94-6153-142-1 • € 19,95
Molin, Rob • In de schaduw van de hemel. Biografie van 
Bertus Aafjes
ISBN 978-94-6153-440-8 • € 29,95
Montessori, Montesano • Kritische discoursanalyse
ISBN 978-90-7028-919-5 • € 26,95
Moor, Piet de • Brieven aan mijn postbode, Will Tura en 
Peter Vandermeersch
ISBN 978-90-5911-536-1 • € 10,95
Morris, Benny • Een staat, twee staten Zie CIDI-
infomatiereeks
ISBN 978-94-6153-138-4 • € 17,95 
Morselt, ton van • Mijn renovatie van het RK geloof
ISBN 978-94-6153-390-6 • € 17,95
Mosquera, Mosquito • Ze noemden mij Mosquito
ISBN 978-94-6153-429-3 • € 17,95
Mous, Huub • Modernisme in Lourdes. Gerard Reve en de 
secularisering
ISBN 978-94-6153-414-9 • € 22,95
Mouws, Frans • Boudewijn Büch. Een bibliografie
ISBN 978-90-5911-366-4 • € 17,95
Mouws, Frans • Weg uit Wassenaar
ISBN 978-90-5911-417-3 • € 17,95
Mouws, Frans • Tussen Büch & O’Hanlon
ISBN 978-90-5911-239-1 • € 9,95
Mouws, Frans / Westgeest, Paul • Boudewijn Büch. 
Markante herinneringen aan Ootmarsum
ISBN 978-90-5911-472-2 • € 14,95
Mouws, Frans • De bibliotheek van Boudewijn Büch
ISBN 978-90-5911-655-9 • € 17,95
Mreijen, Anne-Marie / Pierik, Perry • Het gewapende woord
ISBN 978-90-5911-609-2 • € 19,95
Muetstege, Charles • Een Amerikaanse droom
ISBN 978-94-6153-197-1 • € 19,95
Mühren, J.C. • Verscheurd land. Maximalisten blokkeren 
vrede in het Heilige Land
ISBN 978-90-5911-428-9 • € 16,95
Muiderman, Hans • Souvenir Utopia
ISBN 978-94-6153-261-9 • € 19,95
Muiderman, Hans • Ik ben hier geboren
ISBN 978-94-6153-452-1 • € 17,95

Muiderman, Hans • Als al het andere voorbij is. Korte reizen 
langs het landschap van de Grote Oorlog
ISBN 978-94-6153-589-4 • € 10,95
Muijlwijk, Magreet van • Descartes' droom
ISBN 978-90-5718-329-4 • € 23,90
Mulders, Jean Paul • De zoon van Hitler
ISBN 978-90-5911-836-2 • € 16,95
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ISBN 978-94-6153-228-2 • € 19,95
Mulier, Wieke • Herinnering aan morgen
ISBN 978-90-5911-685-6 • € 14,95
Mulier, Wieke • Het verhaal Julia, een liefde in Zeeland
ISBN 978-94-6153-699-0 • € 10,95
Müller, Dieter • En God zal alle tranen drogen 
ISBN 978-90-5911-777-8 • € 18,95
Muskens, Roeland • Aan de goede kant. Biografie van de 
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ISBN 978-94-6153-474-3 • € 27,95
Mutzenbacher, Josefine • Het leven van een Weense hoer
ISBN 978-90-75323-184 • € 14,95
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ISBN 978-94-6153-810-9 • € 18,95
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ISBN 90-5911-015-3 • €19,95
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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, 
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ISBN 978-90-5911-961-1 • € 12,95
Noens, Ludo • Subliem licht op de lijkwade van Turijn. Ware 
herkomst van een omstreden middeleeuwse relikwie
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otten, Lienka • Kopzorgen
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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
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ISBN 978-94-6153-356-2 • € 18,95 
Pertüz, G. • Ongevat verlangen
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ISBN 978-94-6153-320-3 • € 19,95
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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 
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ISBN 978-94-6153-673-0 • € 9,95
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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
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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 
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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

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

Piet, André • 101 bommen en granaten onder het 
traditioneel-christelijke bolwerk. Waarom het Evangelie een 
écht Goed Bericht is 
ISBN 978-94-6153-338-8 € 17,95 
Pikkemaat, Guus • Eleonora van Aquitanië 1122-1204. Een 
bijzondere vrouw in het zomertij der middeleeuwen
ISBN 978-90-5911-510-1 • € 29,95
Pikkemaat, Guus • Jeanne d’Arc
ISBN 978-90-5911-750-1 • € 19,95 
Pikkemaat, Guus • Willem de Troubadour. Hertog van 
Aquitanië 1087-1127. Deugniet en dichter
ISBN 978-90-5911-980-2 • € 19,95
Pikkemaat, Guus •  Een dodelijk liefdesdrama te Nijmegen 
in 1712
ISBN 978-94-6153-484-2 • € 19,95
Pikkemaat, Guus • Bataafse Republiek. Het katholiek-protestans 
dillema
ISBN 978-94-6153-653-2 • € 24,95
Pinckaers, Marja • 16 versie 61
ISBN 978-94-6153-574-0 • € 14,95
Piriac, Jan • Het geldmonster
ISBN 978-90-5911-595-8 • € 14,95
Piriac, Jan • de IJsmaker & de Enun. En andere intrigerende 
verhalen
ISBN 978-94-6153-649-5 • € 14,95
Pisa, Pauline • Het gestolen wijf
ISBN 978-90-5911-616-0 • € 10,95
Plas, Jurgen Van den • De Duitse soldaat in bidprenten uit 
de Tweede Wereldoorlog. ‘Der liebe Gefallene’
ISBN 978-94-6153-846-8 • € 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
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 • € 18,95
Praag, Prof.H.M. van • Joden-haat en zions-haat. Een drama 
in vijf bedrijven Zie CIDI-infomatiereeks
ISBN 978-90-5911-795-2 • € 18,95
Prakke, Bernard • Rivaliteit zonder einde. Over de gebroeders 
Karel en Gerard van het Reve
ISBN 978-90-5911-642-9 • € 12,95
Presser, dr. Jacques • Ondergang. deel 1 en deel 2 
ISBN 978-90-5911-291-9 • € 49,95
Prick, Harry • Een andere Boudewijn Büch
ISBN 978-90-5911-334-3 • € 18,95
Prinz, Alois • De bekoring van het begin. Het leven van 
Hermann Hesse
ISBN 978-90-5911-062-5 • € 25,50
Puchinger, George • Jonge jaren 1921-1945
ISBN 978-90-75323-900 • € 24,95
Quint, Joop • Kind in de oorlog. Angst en avontuur
ISBN 978-94-6153-162-9 • € 14,95
Raak, Ronald van • Het rijke rooie leven. Met voorwoord Jan 
Marijnissen
ISBN 978-90-5911-125-7 • € 14,95
Raak, Ronald van / Velden, Sjaak van der (red.) • 
Socialisten. Mensen achter de idealen
ISBN 978-90-5911-781-5 • € 14,95
Raak, Ronald van • Woorden in de strijd
ISBN 978-90-5911-637-5 • €14,95
Rabbani, Mouin / Soesman, Gideon / Diepenbroek, 
André • Neef aan de overkant
ISBN 978-90-5911-131-8 • €19,95
Rabbeljee, Marijke • Kindje van de minne
ISBN 978-90-5911-303-9 • € 17,95
Rademakers, Jef • Voorgoed voorbij
ISBN 978-94-6153-035-6 • € 12,50
Rameijer, Jaap • De geheimen van Rennes-le-Château Deel 1
ISBN 978-90-5911-205-6 • € 19,95
Rameijer, Jaap • De geheimen van Rennes-le-Château Deel 2
ISBN 978-90-5911-215-5 • € 19,95
Rameijer, Jaap • De geheimen van Rennes-le-Château Deel 3
ISBN 978-90-5911-508-8 • € 19,95
Rameijer, Jaap • Leer mij (de) vrouwen kennen
ISBN 978-90-5911-670-2 • € 17,95
Rameijer, Jaap • Glastonbury en de heilige graal
ISBN 978-90-5911-932-1 • € 19,95
Rameijer, Jaap • Maria Magdalena in Frankrijk
ISBN 978-94-6153-156-8 • € 22,95
Rameijer, Jaap • Jamie on his cloud
ISBN 978-94-6153-396-8• € 16,95
Rameijer, Jaap • Verschil moet er zijn
ISBN 978-94-6153-255-8 • € 14,95 
Rameijer, Jaap • Uit in eigen huis
ISBN 978-94-6153-583-2 • € 17,95
Raven Marna • Jij en ik 
ISBN 978-94-6153-315-9 € 18,95
Ravenscroft, trevor • De lans van het lot
ISBN 978-94-6153-155-1 • € 19,95
Reen, Jan van • Eva Maria. Gravin uit Thorn. 
ISBN 978-94-6153-248-0 • € 19,95
Regter, Rob • De Adelaar en de Leeuw. 
ISBN 978-94-6153-244-2 • € 19,95
Regter, Rob • De Welp brult
ISBN 978-94-6153-654-9 • € 19,95
Reinders, Ank • Nannerl. De zus van Mozart
ISBN 978-90-5911-879-9 • € 12,95
Reijden, Joop van der • Mijn jaren op het Gooise Matras
ISBN 978-90-5911-383-1 • € 22,95
Reijmerink, Johan • Vluchtige verschijningen. Over het 
wordingsproces in de poëzie van Martinus Nijhoff
ISBN 978-94-6153-107-0 • € 24,95
Reijmerink, Marcel • Alles moet anders
ISBN 90-75323-05-0 • € 16,95
Reijmerink, Marcel e.a. • De eeuwige belofte van Eldorado
ISBN 90-75323-09-3 • € 16,95
Renard,Véronique • Pantau in India
ISBN 978-90-5911-456-2 • € 16,95
Renders, Hans / Arnoldussen, Paul • Jong in de jaren dertig
ISBN 978-90-5911-246-9 • € 16,95
Rennenberg, Roger • Uit ‘t slijk. Het levensverhaal van Arthur 
Jansen (1896-1978)
ISBN 978-94-6153-325-8 • € 22,95 
Rensen, Ingrid • Op zoek naar haar verleden. ‘Ze bleek haar 
moeder niet te kennen’
ISBN 978-94-6153-746-1 • € 18,95
Rensen, Marleen • Lijden aan de tijd. Franse intellectuelen in 
het Interbellum 
ISBN 978-90-5911-744-0 • € 24,95
Rétyi, Andreas von • Skull & Bones. De geheime macht van 
Amerika’s elite
ISBN 978-90-5911-511-8 • € 18,95

Rieschke-Lenfert, Yvonne • Bijzondere ontmoetingen in 
Frankrijk
ISBN 978-90-5911-689-4 • €17,95
Rietman, Hélène • De Passant
ISBN 978-90-5911-548-4 • €17,95
Rifa’i, Amal / Ainbinder, odelia • Wij willen beiden hier 
leven. Vriendschap onder vuur in Jeruzalem
ISBN 978-90-5911-317-6 • € 16,95
Rijkers, Henk / Lemm, Robert • Een grote paus
ISBN 978-90-5911-418-0 • € 15,50
Rijn, Willem van • Een nieuwe weg
ISBN 978-90-5911-394-7 • € 14,95
Rijnders, Alida C. • Susanna Shakespeare. Shakespeares 
dochter Susanna en dokter John Hall
ISBN 978-94-6153-332-6 • € 19,95 
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
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)
Samson, Sigbert • De toekomst wordt anders
ISBN 978-90-5911-753-2 • €18,95
Samson, Sigbert • Grensgebieden. Introductionistische 
oefeningen
ISBN 978-94-6153-839-0 • € 14,95
Sangers, Gerrit • Trance
ISBN 978-94-6153-108-7 • € 14,95
Sangers, Gerrit • Het meisje in de toren
ISBN 978-94-6153-251-0 • € 17,95 
Sangers, Gerrit • Het verlaten station
ISBN 978-94-6153-378-4 • € 12,50 
Sangers, Gerrit • Helens Draegkragt
ISBN 9789461535030 • € 9,95
Sangers, Gerrit • Een glans van paranoia
ISBN 978-94-6153-548-1 • € 14,95
Sangers, Gerrit • Michelle Welt
ISBN 978-94-6153-757-7 • € 17,95
Santosh, D. • Op de keien
ISBN 978-90-5911-692-4 • € 17,95
Saraber, Pierre • Daar zijn de Polen! Op zoek naar een betere 
toekomst 
ISBN 978-90-5911-807-2 • € 16,95
Saraber, Pierre • De sarcofaag van de Sovjet-Unie. 
Reisverhalen uit Tsjernobyl, Oekraïne en Trnsnistria 
ISBN 978-94-6153-069-1 • € 17,95
Schaap, Erik • Averechts. Het verwarrende leven van 
radiopionier, politicus en spion Max Lewin (1919-2011)
ISBN 978-94-6153-584-9 • € 19,95
Schaik, Ad van • Sri Lanka. Een dictionnaire amoureux 
ISBN 978-94-6153-011-0 • € 17,95
Schaik, Ad van • Kerala
ISBN 978-94-6153-289-3 • € 17,95
Schaik, 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
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
Schlingmann, Freek • Koning Willem I
ISBN 978-94-6153-189-6 • € 22,95
Schlingmann, Freek • Oostfront Vesting Holland. Het 
Nationaal Bolwerk
ISBN 978-94-6153-275-6 • € 24,95
Schmitz, Jacques • Ver paradijs
ISBN 90-75323-40-9 • € 14,95
Schoenmaker, Henk • Ik had het liever voor het leger 
gedaan. Brieven uit de Nederlandse Arbeidsdienst januari – 
oktober 1944 
ISBN 978-94-6153-134-6 • € 18,95
Scholtens, Gijs • Taskforce Uruzgan
ISBN 978-94-6153-621-4 • € 19,95
Schortinghuis-Sprangers, Addy • Te weinig tijd voor elkaar?
ISBN 978-90-5911-243-8 • € 15,95
Schrama, Jeroen • De bevroren belofte
ISBN 978-94-6153-469-9 • € 18,95
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 • 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 • € 19,95
Slootweg, timo • Bij tijd en wijle
ISBN 978-90-5911-459-3 • € 16,95
Sluijs, Evert van der • Vanavond wil ik wel vrijen, Jan 
ISBN 978-90-5911-780-8 • € 18,95
Smeets, Joris W. • Hemingway. ‘The best writers are liars’
ISBN 978-94-6153-387-6 • € 19,95 
Smelik, Klaas A.D. • De Protocollen van de Wijzen van 

Zion Zie CIDI-infomatiereeks
ISBN 978-90-5911-403-6 • € 18,95
Smelik, Klaas A.D. • Tussen hoop en catastrofe. Tikva of 
Nakba Zie CIDI-infomatiereeks
ISBN 978-94-6153-408-8 • € 19,95 
Smit, Reint Jan • Epos Europa Europese Canon- momenten 
die beslissend waren voor ons continent ISBN 978-90-5911-
752-5 • € 24,95 
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
Staller, Jack / Boven, Graddy • geschiedenis getekend. 
Vaderlands verleden vereeuwigd in potlood 
ISBN 978-90-5911-964-2 • € 27,95 
Stam, Arthur • De CPN en haar buitenlandse kameraden
ISBN 978-90-5911-206-3 • € 32,-
Stam, Arthur • The Diplomacy of the New Order
ISBN 978-90-5911-436-4 • € 12,50 
Stam, Arthur • Trotzki
ISBN 978-90-5911-451-7 • € 16,95
Starik, F. • De humor van het theezakje

ISBN 978-94-6153-093-6 • € 14,75
Starreveld, Henk • De Olieramp
ISBN 978-94-6153-481-1 • € 18,95
Starreveld, Jacob • Een loos vissertje. en 50 andere verhalen 
van de waterkant
ISBN 978-94-6153-792-8 • € 18,95
Steeman, Peter • Luchthelden van de eerste wereldoorlog. 
Het gebaar van Guynemer
ISBN 978-94-6153-210-7 • € 22,95
Steeman, Peter • De Luchtoorlog van mei 1940 
ISBN 978-94-6153-671-6 • € 19,95
Steeman, Peter • Hanna Reitsch. Vliegende ‘superster’ van 
Nazi-Duitsland geëmancipeerd avant la lettre 
ISBN 978-94-6153-885-7 • € 19,95
Steenis, Dago • Waarde tijdgenoten. Brieven om over na te 
denken
ISBN 978-94-6153-360-9 • € 17,95 
Steenks, oele • Verbannen uit Zweden
ISBN 978-94-6153-696-9 • € 17,95
Steenvoorden, Monique • Het onzichtbare zien!
ISBN 978-94-6153-157-5 • € 18,95 
Steenvoorden, Monique • Whispers from the heart. Die je 
leven opvrolijken!
ISBN 978-94-6153-491-0 • € 12,95
Stein, George H. • De Waffen SS
ISBN 978-90-5911-705-1 • € 26,95
Steiner, Bram • De toekomst van de mensheid op aarde
ISBN 978-90-5911-851-5 • € 19,95
Stelt, Nataschja van der • Verdriet zonder tranen. De Puttense 
moordzaak
ISBN 978-90-5911-658-0 • € 12,95
Steltenpool, Albert & Arjan (Nes) • Verhalen van de dijk
ISBN 978-94-6153-490-3 • € 14,95
Sternberg, Fritz • Hoe lang kan Hitler oorlog voeren? 
Met een voorwoord van Perry Pierik
ISBN 978-94-6153-830-7 • € 24,95
Stokvis, Willemijn • De verborgen wereld van Eugène 
Brands
ISBN 978-90- 7896-467-4 • € 32,50
Stramm, August • Lekbloed. Gedichten en brieven uit de oorlog
ISBN 978-94-6153-828-4 • € 19,95
Strindberg, August • Huwelijksverhalen
ISBN 978-90-5911-097-7 • € 16,95
Strobbe, Guido • Ultio
ISBN 978-94-6153-153-7 • € 19,95
Strobbe, Guido • Odium 
ISBN 978-94-6153-303-6 • € 19,95
Strobbe, Guido • Deceptio
ISBN 978-94-6153-428-6 • € 18,95
Strobbe, Guido • Opertum
ISBN 978-94-6153-697-6 • € 18,95
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
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 • € 18,95
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 • € 21,95
teuwen, Luc • Dans jezelf
ISBN 978-90-5718-209-9 • € 17,95 
Theobald, Theo • Succesvaders
ISBN 978-90-5911-646-7 • € 14,95
tijssen, Henk • NSB-predikant. Ds. mr. L.C.W. Ekering 
(1889-1964) en zijn keuze voor het nationaalsocialisme
ISBN 978-94-6153-880-2 • € 19,95
Thomassen, Jean • Zwendel in de kunst- en antiekhandel
ISBN 978-90-5911-285-8 • € 24,95
Thomassen, Jean • Evangelie van het kwaad
ISBN 978-90-5911-556-9 • € 19,95
Thomassen, Jean • Egypte eerder en anders. Mysteries uit de 
oudheid
ISBN 978-90-5911-575-0 • € 24,95
Thomassen, Jean • Smeerlappen in de kunst
ISBN 978-90-5911-599-6 • € 24,95
Thomassen, Jean • Muziek van de duivel! Jazz, Blues, Rock 
’n Roll en Punk
ISBN 978-90-5911-708-2 • € 24,95
Thomassen, Jean • Mediums en andere fenomenen 
ISBN 978-90-5911-751-8 • € 22,95 
Thomassen, Jean • Was Adam een gorilla? Waarheid en 
legende rond onze oorsprong
ISBN 978-90-5911-929-1 • € 21,95
Thomassen, Jean • Kanttekeningen bij de Holocaust 
ISBN 978-90-5911-696-2 • €24,95
Thomassen, Rich • En MAZ creeërde Dick Bos. Het verhaal 
van de baanbrekende
ISBN 978-94-6153-446-0 • € 24,95
Thurlings, Bert • Wie schiep Egypte? De verborgen geheimen 
van de farao’s
ISBN 978-90-5911-512-5 • € 24,95
Thurlings, Bert • Wie hielp de mens? Een andere kijk op onze 
geschiedenis
ISBN 978-90-5911-627-6 • € 24,95
Thurlings, Bert • De verborgen geheimen van de mensheid.  
(Wie hielp de mens? en Wie schiep Egypte?)
ISBN 978-90-5911-773-0 • € 29,95
tiesema, Bob • Eilanders 
ISBN 978-90-5911-920-8 • € 18,95
tiggelen, Martijn van • De bevrijding van Steenbergen of 
Scherven van een spiegel
ISBN 978-90-5911-596-5 • € 16,95
tiggelen, Martijn van • De horizont en de blauwe hemel
ISBN 978-90-5911-600-9 • € 14,95
tiggelen, Martijn van • Geheimen en gevaren
ISBN 978-90-5911-906-2 • € 18,95
tongeren, Alda van • De windstille schuur
ISBN 978-90-5911-203-2 • € 12,95
tongeren, Paul van • Jacoba van Tongeren. En de onbekende 
verzetshelden van Groep 2000
ISBN 978-94-6153-483-5 • € 29,95
toonen, Elbert • Jozef Stalin (2de druk)
ISBN 978-90-5911-441-8 • € 16,95
toonen, Elbert • De Russische tragedie onder Gorbatsjov 
en Jeltsin
ISBN 978-90-5911-320-6 • € 27,95
toonen, Elbert • Poetin
ISBN 978-90-5911-221-6 • € 16,95
toorn, Margriet van den • Het verhaal van mijn moeder 
Sebelia
ISBN 978-90-5911-745-7 • € 18,95
toorn, Sylvia van • Balans is het toverwoord. 
Zorg dat je je Balans niet verstoort
ISBN 978-94-6153-820-8 • € 16,95
topper, Jacob • Het IJsselmeerflotielje. De verdediging van 
het IJsselmeer in de meidagen van 1940
ISBN 978-94-6153-122-3 • € 16,95
topper, Jacob • De memoires van Simon Tette Hofstra. 
Sergeant in de Wonsstelling en krijgsgevangene in Stalag iiia 
Luckenwalde
ISBN 978-94-6153-667-9 • € 18,95
toutnu, ton • Het begin, het einde and everything 
inbetween. Onder auspiciën van Dr. anTONius F.W. Morselt
ISBN 978-94-6153-711-9 • € 15,95
trachet, Nick • Culinair Ontdekt
ISBN 978-90-5718-342-3 • € 19,95
tricht, Coen van • Het schimmenrijk van W.F. Hermans
ISBN 978-90-5911-560-6 • €12,95
tricht, Coen van • De Ondergrondse
ISBN 978-90-5911-662-7 • € 19,95
tricht, Coen van • De Koude Oorlog
ISBN 978-90-5911-783-9 • € 24,95
trolsky tymen • Het einde van de eeuwigheid
ISBN 90-75323-91-3 • € 24,95
trolsky, tymen • De Klimmer
ISBN 978-90-5911-046-5 • € 16,95
trolsky, tymen • Karl Marx Universiteit. Roman van een 
revolutie

ISBN 978-94-6153-121-6 • € 22,95
tromp, Bart • Verraad op de Balkan. Een kroniek
ISBN 978-90-75323-146 • € 16,95
tromp, Bart • Tegen het vergeten
ISBN 978-90-75323-238 • € 16,95
tromp, Bart • Karl Marx
ISBN 978-90-5911-180-6 • € 17,95
troost, Erwin • Zoektocht naar mijn ongelijk
ISBN 978-94-6153-434-7 • € 18,95
trotzky, Leon • Stalin. Een biografie
ISBN 978-90-5911-278-0 • € 27,95
tudjan, Branimir • Krav Maga for Life 
ISBN 978-90-5911-928-4 • € 17,95
tulkens, Ria • Mijn vriendjes de dieren 
ISBN 978-90-5911-779-2 • € 14,95
tyssens, Jeffrey / Dendooven, Dominiek • ‘De heeren 
broederkes van den moortelbak’. 250 jaar vrijmetselarij in 
West-Vlaanderen 
ISBN 978-90-5718-437-6 • € 34,95
Üngör, Uður Ümit • Vervolging, onteigening en 
vernietiging. De deportatie van Ottomaanse Armeniërs tijdens 
de Eerste Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-535-4 • € 14,95
Uslu, Hulya (red.) • Jonkheer de Geer. De melaatse uit 
Londen
ISBN 978-94-6153-480-4 • € 14,95
Uslu, Hulya (red.) • Turkije. En de weg naar democratie
ISBN 978-94-6153-486-6 • € 16,95
Uyl, Bob den • Het graf van Bach. Een oorlogsnovelle
ISBN 978-94-6153-113-1 • € 15,00
Vaanholt, Marleen te • Mijn pad van evolutie
ISBN 978-90-5911-629-0 • € 17,95
Vaartjes, Gé • Herman de Man. Een biografie
ISBN 978-90-75323-412 • € 32,95
Vaessen, Henk • Stille finale (8ste druk)
ISBN 978-90-5911-496-8 • € 19,95
Vaessen, Henk • Piel de heilige
ISBN 978-90-5911-530-9 • € 17,95
Vaessen, Henk • Herfstlicht
ISBN 978-90-5911-740-2 • € 12,95
Vaessen, Henk • De zevende golf
ISBN 978-94-6153-570-2 • € 19,95
Valk, Arno van der • Hermans. Het grootste gelijk buiten 
Nederland
ISBN 978-90-5911-048-9 • € 17,50
Valk, Arno van der • De calvinistische voyeur. Jan Wolkers 
in Zweden
ISBN 978-90-5911-103-5 • € 17,50
Valk, Jeroen de • So Near So Far. Vijftien jazzinterviews
ISBN 978-94-6153-899-4 • € 16,95
Vandamme , Bart • De snelste mens ter 
wereld. Het verhaal van 21 piloten die, door hun jacht op 
snelheidsrecords, de grenzen van de luchtvaarttechnologie hielpen 
verleggen
ISBN 978-90-5911-860-7 • € 19,95
Vandamme, Bart • Messerschmitt ME 163 'Komet'
ISBN 978-94-6153-447-7 • € 9,95
Vandenbemden, Baud • Teampower. Alchemie van de groep
ISBN 978-94-6153-705-8 • € 24,95
Vangansbeke, Jeannick • Hirohito. De efficiënte buiging van 
de Edelman
ISBN 978-94-6153-680-8 • € 16,95
Vangansbeke, Jeannick • Offenbach. 
minstens 3 liefdesgeschiedenissen
ISBN 978-94-6153-782-9 • € 16,95
Vangansbeke, Jeannick • André Grétry. Ancien régime en 
franse revolutie op muziek gezet
ISBN 978-94-6153-783-6 • € 16,95
Vangansbeke, Jeannick • Woeste wellustelingen. De franse 
ideologie onder Napoleon III
ISBN 978-94-6153-876-5 • € 19,95
Vanvugt, Ewald • Cynthia en haar grote liefde
ISBN 978-90-5911-457-9 • € 16,95
Vanvugt, Ewald • Roofgoed
ISBN 978-90-5911-914-7 • € 27,95
Vanvugt, Ewald • Weerzien met Lucine. Een dag-en nachtboek 
uit de Stille Zuidzee
ISBN 978-90-5911-255-1 • € 16,95
Vanvugt, Ewald • De Bewondering
ISBN 978-90-5911-671-9 • € 17,95
Vastrick, Jan Chr. • Een schijn van vooruitgang. Moraal en 
praktijk achter de vrije markt
ISBN 978-90-5911-654-2 • € 16,95
Veen, Koert ter • Athos, monnikeneiland
ISBN 978-90-5911-024-3 • € 24,95
Veen, Koert ter • Van lammeren naar leeuwen. Over de 
opkomst van het christendom
ISBN 978-90-5911-178-3 • € 24,95
Veen, Koert ter • Protestants fundamentalisme in het 
Groningse Faan
ISBN 978-90-5911-082-3 • € 22,95
Veen, Koert ter • De tempeliers
ISBN 978-90-75323-894 • € 24,95
Veen, Koert ter • De Heilige Graal
ISBN 978-90-5911-461-6 • € 16,95
Veen, Lennaert van • Koningen van de Himalaya. 
Fascinerende ervaringen in Nepal en Tibet
ISBN 978-94-6153-023-3 • € 18,95
Veere, Ernst van • Een eigenaardige broederschap. Episodes 
uit het rechtsleven

ISBN 978-94-6153-201-5 • € 19,95
Veld, Els in ‘t • Levenslang
ISBN 978-94-6153-165-0 • € 22,95
Veld, Hans in ‘t • Chronisch depressief?
ISBN 978-90-5911-390-9 • € 16,95
Veld, Dr. N.K.C.A. In 't • Oorlogsmemoires
ISBN 978-94-6153-569-6 • € 17,95
Veld, J./ Vliet, L. van der • Versteend verdriet. Symbolen en 
gedichten op grafstenen
ISBN 978-90-5911-084-7 • € 17,-
Veldhuijsen, Korine van • Hoe overleef ik mijn dood? Een 
boek over lijden
ISBN 978-94-6153-930-4 • € 18,95
Veldman, Hans • Verscheurd Amerika
ISBN 978-94-6153-139-1 • € 18,95
Veldman, Hans • De perschef als biograaf
ISBN 978-90-75323-962 • € 22,95
Veldman, Hans • De strijd om het Witte Huis.
ISBN 978-90-5911-537-8 • € 17,95
Veldman, Hans • John F. Kennedy. De geschiedenis van een 
imago
ISBN 978-90-5911-862-1 • € 16,95
Veldman, Hans • De Amerikaanse keizer, John McCain
ISBN 978-90-5911-713-6 • € 12,95
Veldman, Hans / Parlevliet, Theo • Spierballentaal en 
cowboylaarzen. Reagan, Bush 1 en Bush II in de context van 
het Amerikaanse conservatisme
ISBN 978-90-5911-446-3 • € 17,50
Veldman, Hans • Het einde van strategie. Een kleine 
geschiedenis van bedrijfskunde in een te snel veranderende wereld
ISBN 978-94-6153-717-1 • € 18,95
Velthoven, Paul van • Raymond Aron. Het verantwoorde 
engagement
ISBN 978-90-5911-492-0 • € 24,95
Velthoven, Paul van • Franstaligen tegen Vlamingen. Hoe 
Belgie als staat mislukte
ISBN 978-94-6153-170-4 • € 18,95
Veltmeijer, Hans • Echo’s uit Rio de Janeiro. Onder familie, 
bandieten, gelovigen en voetballers
ISBN 978-94-6153-576-4 • € 18,95
Verbruggen, René • Verminnen
ISBN 978-90-5911-761-7 • € 19,95
Vergauwen, David • Kolommen van Harmonie. Muziek en 
vrijmetselarij in het Brussel van de negentiende eeuw
ISBN 978-90-5718-291-4 • € 49-,
Verhave, Josien • In de ban van de Vos
ISBN 978-94-6153-285-5 • € 17,95 
Verhey, Anton • Van Babylon tot Bagdad. De infanterist door 
de Eeuwen heen 
ISBN 978-90-5911-742-6 • € 24,95
Verhey, Anton • Taferelen uit de geschiedenis
ISBN 978-90-5911-865-2 • € 27,95 
Verhoef, C.E.H.J. • De slag om de Ginkelse heide
ISBN 978-94-6153-166-7 • € 18,95
Verhoef, C.E.H.J. • Nieuwpoort 1600 
ISBN 978-90-75323-863 • € 19,95
Verhoef, Carel • Inperking vrijheid van onderwijs. De 
maatschappelijke noodzaak tot herziening van artikel 23 van 
de grondwet
ISBN 978-94-6153-595-5 • € 18,95
Verhoeven, H.C.M. • Darwins derde dag
ISBN 978-90-5911-757-0 • € 14,95
Verkerke, Adrian • Cape Town
ISBN 978- 94-6153-075-2 • € 18,95
Verkijk, Dick • Die slappe Nederlanders. Of viel het toch wel 
mee in 1940-1945?
ISBN 978-90-5911-030-4 • € 12,45
Verkijk, Dick • Van pantservuist tot pantservest
ISBN 90-75323-20-4 • € 24,95
Verkijk, Dick • De Sinterklaas razzia van 1944
ISBN 978-90-5911-279-7 • € 22,95
Verkijk, Dick • Harry Mulisch. Fel anti-nazi. Maar sinds 
wanneer?
ISBN 978-90-5911-263-6 • € 9,95
Verkijk, Dick • Bertje was zo’n lief jongetje. De tragische 
ondergang van de familie Sanders
ISBN 978-90-5911-5705 • € 17,95
Vermaat, Emerson • Adolf Eichmann. Technocraat van de 
holocaust
ISBN 978-94-6153-179-7• € 24,95
Vermaat, Emerson • Anton Mussert en zijn conflict met de SS
ISBN 978-94-6153-021-9 • € 24,95
Vermaat, Emerson • ‘Het is allemaal de schuld van Joden en 
Amerikanen’
ISBN 978-90-5911-406-7 • € 14,95
Vermaat, Emerson • Misdaad, migratie en cultuur
ISBN 978-90-5911-150-9 • € 24,95
Vermaat, Emerson • De dodelijke planning van Al Qaida
ISBN 978-90-5911-231-5 • € 22,95
Vermaat, Emerson • De Hofstad-groep. Portret van een 
radicaal islamitisch netwerk
ISBN 978-90-5911-292-6 • € 13,95
Vermaat, Emerson • Nederlandse Jihad 
ISBN 978-90-5911-104-2 • € 22,95
Vermaat, Emerson • De Evangelische Omroep. 
Ontstaans-geschiedenis
ISBN 978-90-5911-547-7 • € 15,95
Vermaat, Emerson • Het Ribbentrop-Molotov pact
ISBN 978-90-5911-805-8 • € 19,95 
Vermaat, Emerson • Nazi’s, communisten en islamisten. 



Opmerkelijke allianties tussen extremisten
ISBN 978-90-5911-721-1 • € 19,95
Vermaat, Emerson • Heinrich Himmler. En de cultus van 
de dood
ISBN 978-90-5911-951-2 • € 22,95
Vermaat, Emerson • Auschwitz. Eindstation van de dood
ISBN 978-94-6153-271-8 • € 24,95
Vermaat, Emerson • Moordenaars achter het front. De 
Einsatzgruppen van de SS
ISBN 978-94-6153-451-4 • € 24,95
Vermaat, Emerson • De haat mag niet overslaan naar onze 
straten. De terreurdreiging door Islamitische Staat
ISBN 978-94-6153-677-8 • € 19,95
Vermaat, Emerson • Hitler en de Arabieren
ISBN 978-94-6153-878-9 • € 24,95
Vermeer, Robert • Honderd tinten rood. Genetisch seksuele 
aantrekking
ISBN 978-94-6153-545-0 • € 16,95
Vermeer, Robert • Anna, een unieke lovestory
ISBN 978-94-6153-793-5 • € 18,95
Vermeeren, Marc • De jeugd van Adolf Hitler 1889-1907. 
En zijn familie en voorouders
ISBN 978-90-5911-606-1 • € 25,95
Vermeeren, Marc • Adolf Hitler. Zwerver, Soldaat, Politicus (1908-
1923) 
ISBN 978-90-5911-814-0 • € 24,95
Vermeire, Guido • Legendarisch-mysterieus en religieus 
België
ISBN 978-94-6153-328-9 • € 19,95 
Verminck, Marc / Johan Van Looveren • Generositeit 
ISBN 978-90-5718-279-2 • € 26,95
Verrier, Nancy • Afgestaan
ISBN 978-90-5911-544-6 • € 18,95
Verrycken, Koen • Onverborgenheid en Eros. Het lichaam 
achter de Griekse filosofie
ISBN 978-90-5718-377-5 • € 19,95
Verschoren, Alain / Verhaert, Inga / Loght, Bruno De • 
Cookbook
ISBN 978-90-5718-403-1 • € 22,50
Verstraete, Pieter / Hoegaerts, Josephine • Stilte. Essays over 
cultuur, macht en verandering
ISBN 978-90-5718-449-9 • € 17,95
Verstraete, Pieter Jan • ‘Trouw en Dietsch’. Vlaamse leiders 
en hun collaboratie
ISBN 978-90-5911-133-2 • € 19,95
Verstraete, Pieter Jan • Joris van Severen
ISBN 978-90-5911-893-5 • € 16,95
Verstraete, Pieter Jan • Le beau Léon / Léon Degrelle
ISBN 978-90-5911802-7 • € 18,95
Verstraete, Pier Jan • Vlamingen aan de Narva. Kampfgruppe 
D'Haese zomer 1944
ISBN 978-94-6153-664-8 • € 19,95
Verstraete, Pieter Jan • Jugendbataillon Langemarck. 
Godendeemstering aan de Oder april 1945
ISBN 978-94-6153-665-5 • € 19,95
Verstraete, Pieter Jan • Overbodig front. Koerland 
1944/1945
ISBN 978-94-6153-883-3 • € 17,95
Verwer, Renzo • Bobby Fischer. voor beginners
ISBN 978-90-5911-706-8 • € 11,95
Verweij, Herman • Het pad van verdwalen. Verslag van een 
voetreis naar Rome
ISBN 978-90-5911-542-2 • € 15,95
Verweij, Herman • Een reis is nooit gelopen
ISBN 978-90-5911-880-5 • € 17,95
Verweij, Marcel • De remedie van Epicurus
ISBN 978-90-5911-908-6 • € 19,95
Vestdijk, Mieke • Mieke kiest Simon
ISBN 90-6801-608-3 • € 16,95
Veth, Heiltje • Bonjour madame! 
Liefdes ontstaan, conventies verschuiven
ISBN 978-94-6153-800-0 • € 17,95
Videler, Sander • De weg naar je ware zelf. Het pad van de 
gnosis
ISBN 978-94-6153-158-2 • € 18,95
Videler, Silvia • Hel: Fictie of Werkelijkheid. Wat zegt de bijbel 
hier nu écht over?
ISBN 978-94-6153-407-1 • € 14,95 
Viëtor, Nelleke • De schim van Daniël
ISBN 978-90-5911-213-1 • € 17,95
Viëtor, Nelleke • Een nieuw huis
ISBN 978-90-5911-682-5 • € 14,95
Viëtor, Nelleke • Kwaad 
ISBN 978-90-5911-900-0 • € 14,95
Viëtor, Nelleke • De val
ISBN 978-90-5911-442-5 • €14,95
Viëtor, Nelleke • Maria’s thuiskomst
ISBN 978-94-6153-243-5 • €16,95
Visser, Liselotte • Ja ik wil! Hoe vind en bind ik mijn 
droompartner
ISBN 978-94-6153-444-6 • € 17,95
Vlaming, Sjaak • Een bollenboer in de Koreaanse oorlog. 
Een familiegeschiedenis
ISBN 978-94-6153-263-3 • € 18,95
Vliegenthart, Arjan / Raak, Ronald van (red.) • De Eerste 
Kamer. De andere kant van het Binnenhof: Toen Nu Straks
ISBN 978-94-6153-051-6 • € 10,95
Vliegher, Jozef de • De chronologie. Van de oerknal tot heden
ISBN 978-94-6153-652-5 • € 18,95
Vloed, Kees van der • Clara Schumann-Wieck. De pijn van 

het gemis
ISBN 978-94-6153-177-3 • € 18,95
Vogel, Marianne • Gedeelde stad, geheelde stad. Berlijnse 
thriller
ISBN 978-94-6153-249-7 • € 17,95
Vogel, Marianne • In de schaduw van Marlene Dietrich. 
Berlijnse thriller
ISBN 978-94-6153-591-7 • € 17,95
Voorspoels, Sigrid • Een waarde(n)vol geschenk. My Best 
Practice
ISBN 978-94-6153-597-9 • € 22,95
Vossius • Oneigentijds
ISBN 978-90-5911-958-1 • € 22,95
Vranken, Godfried • Verx door Columbus- Boudewijn Buch 
achterna
ISBN 978-94-6153-152-0 • € 18,95
Vries, Rindert de • Jacqueline. Asfalt in de hemel
ISBN 978-90-5911-657-3 • € 16,95
Vries, Camiel de / Heus, Hanna de • Het anti-kind boek
ISBN 978-90-5911-555-2 • € 14,95
Vries, tity de • Een onwrikbaar geloof in zijn gelijk. Sal Tas 
(1905-1976): journalist van de wereld
ISBN 978-94-6153-679-2 • € 27,95
Vrolijk, Suzanne • Geschenk voor Daniel
ISBN 978-94-6153-804-8 • € 19,95
Vugs, Reinold • Influenza
ISBN 978-90-75323-726 • € 16,95
Vugs, Reinold • In veel huizen wordt gerouwd. De Spaanse 
griep in Nederland
ISBN 978-90-5911-081-6 • € 15,50
Vugs, Reinold • Operatie ‘Sneeuwvlok’
ISBN 978-90-5911-270-4 • € 14,95
Vugt, Arno van • Monogamie is voor mietjes 
ISBN 978-90-5911-755-6 • € 12,95
Waar, Marc van • Zijn gelovigen moordenaars?
ISBN 978-94-6153-078-3 • € 18,95
Waard, F. de • Over tweelingen gesproken
ISBN 978-90-75323-849 • € 19,95
Walburgh Schmidt, Haks • Het dertiende peloton
ISBN 978-90-5911-340-4 • € 24,95
Walenkamp, Hans • Wat heet geslaagd. Adopties zoals ze 
bedoeld zijn
ISBN 978-90-5911-997-0 • € 18,95
Walenkamp, Hans • Tussen twee werelden. Hoe 
geadopteerden hun afkomst kleur geven
ISBN 978-94-6153-347-0 • € 18,95 
Walenkamp, Hans • Wie kan er mijn geliefde zijn? Over 
adoptie en partnerkeuze
ISBN 978-94-6153-938-0 • € 18,95
Wapperom, Hugo • De spinvlieg
ISBN 978-90-5911-676-4 • € 24,95
Wassenaar, Aart W. • Van Winterhulp via Oost-Compagnie 
en Marseille naar Rode Kruis. De loopbaan van Carel 
Piek voor, tijdens en na de bezettingstijd 1940-1945. Een 
geschiedenis van idealisme en collaboratie
ISBN 978-94-6153-855-0 • € 19,95
Wauters, Karel • Hendrik Conscience. Van geboorte tot 
Leeuw 1812-1838
ISBN 978-90-5718-146-7 • € 25,00
Wauters, Marcel • Wie de letters breekt. Poëzie en proza van 
Marcel Wauters (1950-1969)
ISBN 978-90-5718-366-9 • € 25,00
Weber, E.P. • Gedenkboek van het Oranjehotel. Onze 
gevallen verzetshelden, celmuren spreken gevangenen getuigen
ISBN 978-94-6153-612-9 • € 21,95
Weeren, Jan van • Richthofen. Heldenmoed en Herenliefde
ISBN 978-94-6153-253-4 • € 18,95 
Weeren, Jan van • Stuk terug
ISBN 978-94-6153-043-1 • € 14,95
Wehr, Gerhard • Kabbala
ISBN 978-90-5911-241-4 • € 14,95
Weider, Ben • Napoleon. Een andere geschiedenis
ISBN 978-94-6153-097-4 • € 20,00
Weissensteiner, Friedrich • Beroemde zelfmoorden
ISBN 978-90-5911-306-3 • € 27,95
Weitgraven, Elise van de • Gloepend benauwd
ISBN 978-94-6153-118-6 • € 18,95
Weitgraven, Elise van de • Anna een engeltjesmaakster
ISBN 978-94-6153-778-2 • € 17,95
Wellinghoff, Karel • De goede mensen en de honden van 
God
ISBN 978-90-5911-884-3 • € 19,95
Wellinghoff, Karel • Onthaasten per brommobiel
ISBN 978-90-5911-488-3 • €17,95
Wellinghoff, Karel • De burcht van de vrede. Over de 
Katharen en Montségur
ISBN 978-94-6153-102-5 • €19,95
Wellinghoff, Karel • De katharengrot
ISBN 978-94-6153-230-5 • €14,95
Wellinghoff, Karel • Terugkeer van de Katharen 
ISBN 978-94-6153-286-2 • € 18,95
Wellinghoff, Karel • De roep van de katharen. Hun 
geschiedenis, hun leer en de samenhang met het heden
ISBN 978-94-6153-424-8 • € 19,95
Wellinghoff, Karel • Mijn God, dit is het doel! Een 
inzichtelijk overzicht van de spiritualiteit in Nederland
ISBN 978-94-6153-634-1 • € 18,95
Wellinghoff, Karel • Jullie moeten het zelf doen! 
Meer overzicht van de spiritualiteit in Nederland

ISBN 978-94-6153-816-1 • € 18,95
Weltevreden, Henk • Levensvlagen. Radio columns
ISBN 978-90-75323-139 • € 6,95
Weltevreden, Henk • Het balkon
ISBN 978-94-6153-784-3 • € 16,95
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 • € 19,95
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
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
Winter, Anne • Migranten maken de stad. 
Migratie, diversiteit en conflict in historisch perspectief
ISBN 978-90-5718-291-4 • € 12,50
Wissema, Hans • Siberische Lessen over Leven, Liefde en 
Dood 
ISBN 978-94-6153-330-2 • € 18,95 
Witte, Arjan • Oswald Spengler
ISBN 978-90-5911-667-2 • € 17,95
Woelderink, J.G. • De rechtvaardiging uit het Geloof alleen
ISBN 978-94-6153-580-1 • € 18,95
Wolfs, Renée • Wereldkind. Praten met je adoptiekind 
ISBN 978-94-6153-056-1 • € 23,50
Wolfs, Renée • De Cirkel van Verbinding. Verliesverwerking 
bij adoptie en pleegzorg
ISBN 978-94-6153-294-7 • € 19,95
Wolters-Van trigt, Inge / Visser, tom • Duizend dagen 
Indië
ISBN 978-90-5911-513-2 • € 24,95
Xenzova, Joanna • Het Driedaagse Mysterie
ISBN 978-94-6153-685-3 • € 17,95
Ypma, tjipke • Verloren Kinderen
ISBN 978-94-6153-755-3 • € 18,95
Zaal, Wim • De Buitenbeentjes
ISBN 978-90-75323-047 • € 16,95
Zaal, Wim • De vuist van de paus
ISBN 978-90-75323-078 • € 16,95
Zaal, Wim • Gods Onkruid. Nederlandse sekten en messiassen
ISBN 978-90-5911-198-1 • € 14,95



Zaal, Wim • Een tik van Italië
ISBN 978-90-75323-429 • € 14,95
Zaal, Wim • Jan Toorop. Zijn leven, zijn werk, zijn tijd
ISBN 978-90-5911-155-4 • € 19,95
Zaal, Wim • Zestig jaar in de beschaving
ISBN 978-90-5911-085-4 • € 16,95
Zaal, Wim • Rome een religieuze gids 
ISBN 978-90-5911-358-9 • € 18,95
Zaal, Wim • Moord in het Vaticaan. De mooiste verhalen 
over Rome
ISBN 978-90-5911-282-7 • € 16,95
Zaal, Wim • De Corsicaanse monsters. Napoleon Bonaparte 
en zijn familie
ISBN 978-94-6153-194-0 • € 19,95
Zaal, Wim • God en Zoon
ISBN 978-90-5911-425-8 • € 16,95
Zaal, Wim • Kaspar Hauser
ISBN 978-90-5911-634-4 • € 14,95
Zaal, Wim • Valsheid in geschriften. Literaire vervalsingen en 
mystificaties 
ISBN 978-90-5911-763-1 • € 19,95
Zaal, Wim • Edith Piaf
ISBN 978-94-6153-272-5 • € 16,95
Zaal, Wim • Heilige vaders. Het verhaal van de pausen
ISBN 978-94-6153-806-2 • € 18,95
Zandvliet, Diny • De dame met de paarse hoed. 
Verhalenbundel
ISBN 978-90-5911-915-4 • € 16,95
Zandvliet, Diny • Grauwsluiers en Lichtheid
ISBN 978-94-6153-698-3 • € 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
Zonneveld, Willem • Defileren, Ontrijden
ISBN 978-90-5911-924-6 • € 19,95
Zuyderwijk, C • Urn vol kinderdromen
ISBN 978-94-6153-411-8 • € 17,95
Zwaan, Karin • De magie van het Tibetaans Boeddhisme 
ISBN 978-94-6153-355-5 • € 18,95 
Zwart, P.J. • Het kwaad straft zichzelf 
ISBN 978-90-5911-803-4 • € 15,95

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

ENGELSE EDItIES
Bakker, Geeri • The Adoption handbook
ISBN 978-90-5911-315-2 • € 19,95
Blom, Robert Jan • What Chiropractic can do for you. 
Natural and safe treatment of back, shoulders, headache, 
migraine and many other symptoms
ISBN 978-94-6153-821-5 • € 19,95
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
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
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
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,-

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
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
Winkelaar, Piet • Observation & Perception. 
Experiences beyond bounderies, discovering the world and it’s 
forgotten inheritance
ISBN 978-94-6153-822-2 • € 19,95
Wissema, Hans • Siberian Lessons on Life, Love and Death
ISBN 978-94-6153-358-6 • € 18,95 
Zee, Nanda van der • The Roommate of Anne Frank
ISBN 978-90-5911-096-0 • € 13,50

DUItSE EDItIES
Friesland, Jan van • Auf den Spuren von Caeser. Interviews 
mit Francesco Carotta
ISBN 978-94-6153-457-6 • € 19,95
Hertog, Peter den • Die Geschichte eines Widerstandskämpfers. 
Das Schicksal eines jüdischen Mädchens im Zweiten Weltkrieg in 
den Niederlanden
ISBN 978-94-6153-727-0 • € 18,95
Leeuwe, Prof. dr. Hans de • Theater is Grenzenlos 
ISBN 978-90-5911-202-5 • € 29,95
Ruitenberg, Liesbeth (red.) • Der Große Krieg und das kleine 
Doorn. Huis Doorn - Ort der Erinnerung
ISBN 978-94-6153-618-1 • € 12,50
Stempel, Joachim • Wir müssen ran, wir greifen an!
ISBN 978-94-6153-493-4 • € 19,95

GRootLEttERBoEKEN
Beemster, Ben • De moeder van het Parelhoen
ISBN 978-94-6153-719-5 • € 39,95
Berg, Jaap van den • Eindeloos Italië
ISBN 978-94-6153-547-4 • € 22,95
Berg, Jacqueline van de • Vermist, waarschijnlijk dood
ISBN 978-94-6153-844-4 • € 29,95
Boudier-Bakker, Ina  • De klop op de deur. Boek 1 en boek 2
ISBN 978-94-6153-725-6 • € 59,95
Bloy, Léon  • De ziel van Napoleon
ISBN 978-94-6153-721-8 • € 24,95
Chateaubriand  • De melancholie van het graf
ISBN 978-94-6153-722-5 • € 22,95
Clemen, Sam van  • Harry S. Truman. President van Amerika 
in bewogen tijden
ISBN 978-94-6153-621-1 • € 29,95
Doorn, Marga van • Ik heb u liever lief. Een moeder, dochter 
en Alzheimer
ISBN 978-94-6153-601-3 • € 22,95
Defares, James • Superjacht.
ISBN 978-94-6153-736-2 • € 34,95
Fontijn, Linda • Bezoedeld
ISBN 978-94-6153-536-8 • € 24,95
Francois, Leon • Q-sleutel. De ontdekking van de mysterieuze 
bron Q, de historische basis van de bijbelse evangeliën en het 
Christendom
ISBN 978-94-6153-525-2 • € 24,95
Franssen, Yvonne • Talio
ISBN 978-94-6153-509-2 • € 24,95
Franssen, Yvonne • De Genius
ISBN 978-94-6153-508-5 • € 24,95
Franzen, Geurt • Duiveldans
ISBN 978-94-6153-629-7 • € 34,95
Glaeser, Ernst • Jaargang 1902. jeugd tussen traditie en 
revolutie
ISBN 978-94-6153-535-1 • € 24,95
Gortworst, Johan • Zilver in bruikleen. Dilemma’s van een 
verpleegster in oorlogstijd
ISBN 978-94-6153-505-4 • € 24,95
Hertog, Peter den • De Baron. de geschiedenis van een 
verzetsstrijder
ISBN 978-94-6153-726-3 • € 21,95
Hommes, Marlène • Cirkels in het zand



ISBN 978-94-6153-631-0 • € 21,95
Kikkert, J.G. • De drie Oranje koningen. Willem I, Willem II 
en Willem III
ISBN 978-94-6153-723-2 • € 29,95
Koene, Bert • De wereld van onze kleinkinderen
ISBN 978-94-6153-600-6 • € 24,95
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
Nieuwenhuizen, Bert van • Weiger het werk niet. Wim Eijk, 
aartsbisschop van Utrecht
ISBN 978-94-6153-557-3 • € 22,95
Reen, Jan van • Eva Maria gravin uit Thorn
ISBN 978-94-6153-724-9 • € 27,95
Rooij, René van • De benoeming. Een Boardroom roman
ISBN 978-94-6153-627-3 • € 24,95 
Rooij, René van • De Handshake. Een Bedroom roman
ISBN 978-94-6153-738-6 • € 29,95 
Ruyter, Nora de • Verborgen gezichten
ISBN 978-94-6153-633-4 • € 29,95
Schaik, Lot van • Het Europese Hert
ISBN 978-94-6153-541-2 • € 22,95
Schuurman, Victoria • Tweelingmuziek
ISBN 978-94-6153-853-6 • € 29,95
Slim, Hans • Typisch Gooisch
ISBN 978-94-6153-735-5 • € 34,95
Starreveld, Jacob • De olieramp 
ISBN 978-94-6153-720-1 • € 24,95 
Starreveld, Jacob • Een loos vissertje. En 50 andere verhalen 
van de waterkant
ISBN 978-94-6153-824-6 • € 29,95 
Strobbe, Guido • Ultio 
ISBN 978-94-6153-623-5 • € 29,95 
Strobbe, Guido • Odium 
ISBN 978-94-6153-622-8 • € 24,95 
Strobbe, Guido • Deceptio 
ISBN 978-94-6153-632-7 • € 24,95 
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 
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
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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