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Beste vrienden van Uitgeverij Aspekt,
Het voorjaar van 2017 dient zich aan en er is wederom
een rijke oogst aan boeken. Literatuur en non-fictie gaan
zoals in goede Aspekt traditie wederom hand in hand.
Leuk is het te zien hoe ons literair-culturele tijdschrift Bühne
zich ontwikkelt. Een special is op komst. Daarnaast is ook
onze internationale samenwerking uitgebreid met de
Vlaamse uitgeverij Doorbraak. Naast de fondsen van de
Antwerpse en Brusselse universiteitspers zullen zij de rijen
van uitgeverij Aspekt versterken. Ook met betrekking tot
de vertalingen timmert Aspekt internationaal aan de weg.
De afgelopen jaren is veel tijd gestoken in digitalisering
en verkenning van de buitenlandse markten en dat begint
vruchten af te werpen. Kortom een uitgeverij op koers.
Wij wensen u heel veel leesplezier.
Dr. Perry Pierik

S c h i l d e r i j o m s l a g : Va l e n t i n S e r o v, Po r t r e t v a n M a r i a Z e t l i n

Disclaimer: prijzen, aantal pagina’s en data zijn onder voorbehoud.

Simon Hammelburg
Het Voorgesprek

roman

isbn 9789463381239
nur 300
13 x 21 cm
ca. 86 pagina’s
Paperback
januari 2017

prijs € 9,95
literair
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Met Het Voorgesprek levert Simon Hammelburg een hilarische sleutelroman af die men met een
continue glimlach leest. Een tragikomedie met een knipoog naar een veranderende maatschappij, omgangsvormen en een nieuwe generatie journalisten.
‘Journalist Tonko Sluyter schrijft verschillende boeken. Dat doet hij moeiteloos en goed. Het
uitgeven vormt evenwel een belemmering en het promoten bij de pers stuit op lachwekkende,
herkenbare, maar ook bedroevende ervaringen.
Hammelburg gebruikte eigen ervaringen en die van collega’s bij het schrijven van deze tragikomische
roman, waarin hij laat zien dat hij naast serieuze boeken (over het Jodendom en de gevolgen van de
Sjoa) ook een uitermate humoristisch boek kan schrijven dat ons allen een (lach)spiegel voorhoudt.
Het Voorgesprek is een heerlijk boek voor iedereen, maar vooral voor het journaille en de studenten en docenten aan de Academies voor Journalistiek en Voorlichting.’
Hanneke Tinor-Centi
HT-C Communicatie en Marketing

Leo Rademaker
Culturele coryfeeën

Een eerbetoon aan Desiderius Erasmus, Eduard Douwes
Dekker (Multatuli), Louis Couperus en Johan Huizinga
isbn 9789463381246

Leo Rademaker

nur 681
13.5 x 21.5 cm

Culturele
CORYFEEËN
Een eerbetoon aan Desiderius Erasmus

Eduard Douwes Dekker (Multatuli)

ca. 226 pagina’s
Paperback
februari 2017

Louis Couperus en Johan Huizinga

prijs € 18,95
actueel
literair
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Tot het culturele erfgoed van Nederland behoren vele coryfeeën. In dit boek staan de grootheden Erasmus, Douwes Dekker, Couperus en Huizinga centraal. Opvallend is dat over de hier
opgevoerde schrijvers bijzonder veel is geschreven, maar dat korte, substantiële biografieën
– met uitzondering van Erasmus – vrijwel ontbreken. Van een bundeling van beknopte biografieën is zelfs in het geheel geen sprake, of het moest zijn het voortreffelijke Erflaters van onze
beschaving van Jan en Annie Romein, in vier delen in 1947 uitgebracht en bevattend een 35-tal
portretten van coryfeeën van diverse pluimage. Opvallend is echter dat in deze bundel wél
Erasmus en Douwes Dekker worden beschreven, maar níet Couperus en Huizinga. Bovendien valt
op dat door het echtpaar Romein weinig zicht wordt geboden op het werk van de behandelde
literatoren. Dit boek vult deze leemte op, en laat een nieuwe groep lezers kennismaken met deze
coryfeeën.

Louis Couperus
De Stille Kracht

Met een inleiding door Martien J.G. de Jong

isbn 9789461538673
nur 300
13.5 x 21.5 cm
284 pagina’s
Paperback
verschenen

prijs € 18,95
literair
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Hedendaagse schouwburgbezoekers hebben in het winterseizoen 2015-2016 De Stille Kracht
leren kennen als een toneelstuk van Ivo van Hove over de ondergang van de hoge bestuursambtenaar Otto van Oudijck, die in het vroegere Nederlandsch-Indië wordt gebroken door een
geheimzinnige, occulte macht. Oudere televisiekijkers herinneren zich De Stille Kracht als een TVserie uit 1974, waarin tot ergernis, verbazing of plezier van velen voor het eerst een naaktscène
voorkwam. Het betrof de overspelige mevrouw Van Oudijck, die De Stille Kracht letterlijk aan
den lijve had ondervonden. Maar de eerste Nederlanders die kennis maakten met het verhaal
over De Stille Kracht en de familie Van Oudijck waren geen bezoekers of kijkers, maar lezers
van een roman. En dat gebeurde meer dan een eeuw geleden.
In het laatste jaar van de negentiende eeuw begon Louis Couperus in het vroegere Nederlandsch-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 thematiek 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 Nederlands overzees gebiedsdeel in de onafhankelijke republiek Indonesië.
Deze heruitgave wordt ingeleid door 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 aspect van de ‘Stille’ Kracht waardoor
de door Couperus indirect voorspelde historische ommekeer zou ontstaan. Dat aspect blijkt het
zich al te luid over de hele actuele wereld manifesterend en verbreidend islamisme, zij het dan
in andere vorm en wellicht met andere beweegredenen.

Gerard Mak
Fckin Blauw

Smeuïge waargebeurde politieverhalen

isbn 9789463381086
nur 688
15 x 23 cm
ca. 232 pagina’s
Paperback
januari 2017

prijs € 19,95
true crime /actueel
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De druk op de politie neemt steeds meer toe. In onzekere tijden, met bijvoorbeeld terreurdreigingen, jihadisten, liquidaties, corruptieschandalen, het lekken van informatie of zelfs het aanhouden van personen, die met politiekogels worden gestopt, neemt de kritiek alsmaar toe. We
geloven in de politie. Maar wanneer houdt dat geloof op? Hoeveel fouten kunnen ze nog maken?
Het goede imago is tanende. Ze krijgen harde klappen en weinig respect.
De agenten Frits Burghols en Sem Leenstra werken geruime tijd in de binnenstad van Amsterdam
en bewijzen het tegendeel. Hun werk bestaat niet altijd uit boeven vangen of bonnen schrijven.
Ze laten met hun verhalen de andere kant zien van hun werk. De menselijke kant, met een vleugje
humor. Waargebeurde verhalen met smeuïge details. Rauw, eerlijk en met gevoel voor sfeer.
Want voor een Amsterdamse smeris is geen dag hetzelfde.

Peter Siebelt
Modus Operandi

De pro-Palestijnse lobby en de kruistocht van de kerken

isbn 9789463381925
nur 697
15 x 23 cm
308 pagina’s
Paperback
april 2017

Modus
Peter Siebelt

operandi
De pro-Palestijnse lobby en
de kruistocht van de kerken

actueel

Peter Siebelt

aSPekt

prijs € 21,95

5
Er is een tendens te bespeuren van een steeds negatievere berichtgeving over Israël in de media. Waar komt dit sentiment vandaan? Auteur Peter Siebelt, bekend van meerdere spraakmakende boeken, laat zien dat hier een gedegen strategie achter schuilgaat. Al drie generaties
wordt er gewerkt aan de alsmaar groeiende pro-Palestijnse beweging. Een breed net van betrokkenen wordt blootgelegd, via niet-gouvermentele organisaties, universiteiten, Buitenlandse
Zaken, de politiek en de kerken als aanjager. De invloed gaat zover dat zelfs de banken en de
VN worden meegezogen in deze propaganda-oorlog. Een meer dan onthullend boek.

Jeannick Vangansbeke
La Fayette
Geboren als patriciër, met een immens fortuin, rustte hij twee schepen
met munitie en geweren uit en kwam Washington te hulp. De oorlog in
Amerika leende zich meer om republikeinen dan om soldaten te vormen.
Het publiek juichte hem toe, de opera droeg hem op handen, de actrices
kroonden hem. De koningin lachte hem toe, de koning maakte hem generaal en Benjamin Franklin burger. La Fayette genoot zo van de roem dat
hij haar niet meer kon missen. De 14de juli 1789 was hij dan ook klaar.
Dwarsdrijver aan het hof, democraat uit principe, was La Fayette drie
jaar lang de natie.

isbn 9789463381260 | nur 681
13 x 21 cm | ca. 172 pagina’s
Paperback | april 2017
prijs € 16,95
geschiedenis
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Jeannick Vangansbeke
Stefan Zweig en de Hervorming
Theodor Herzl was zijn eerste uitgever. In Erasmus vond hij na de dood
van Emile Verhaeren zijn enige echte geestesgenoot. Met de Herinneringen van een Europeaan liet hij een indrukwekkend testament na.
Niet het leven van Stefan Zweig, maar een kleine greep uit zijn oeuvre staat hier centraal. Hij schreef meerdere boeken over 16de eeuwers,
tijd van ontdekkingreizigers als Magellaan en Vespucci. De drie boeken
waarin hij stilstaat bij politiek en religie van de 16de eeuw lichten wij hier
uit het enorme geheel, precies 500 jaar nadat Luther een bom onder de
Roomse kerk legde.
isbn 9789463381253| nur 681
13 x 21 cm | ca. 168 pagina’s
Paperback | februari 2017
prijs € 16,95
filosofie

Castellio en Erasmus als verdedigers van de tolerantie, Mary Stuart als
slachtoffer van de intolerantie zijn enkele van de 16de eeuwse helden van
Zweig. Spreken zij via Zweig nog steeds tot ons, en zo ja, waarom?

Eerder verschenen van deze auteur

Isbn: 9789461539878
Prijs: € 14,95

Isbn: 9789461537829
Prijs: € 16,95

Isbn: 9789463380652
Prijs: € 15,95

7

Isbn: 9789461538765
Prijs: € 17,95

Isbn: 9789461536808
Prijs: € 16,95

Isbn: 9789461537836
Prijs: € 16,95

Emerson Vermaat
Terreuraanslagen in Europa
Door radicale moslims

Emerson vermaat

isbn 9789463381284
nur 697
15 x 23 cm
ca. 232 pagina’s
Paperback

Terreuraanslagen
in Europa
Door radicale moslims

maart 2017

prijs € 19,95
actueel

aspekt
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Na de door Al-Qaida gepleegde aanslagen in Amerika op 11 september 2001 sloegen islamitische terroristen óók meermalen in Europa toe, onder meer in Amsterdam (moord op Theo
van Gogh), Madrid, Londen, Brussel, Parijs, Ansbach, Würzburg, Toulouse, Kopenhagen en Berlijn. Een nog veel groter aanstal aanslagen kon tijdig worden verhinderd. De conflicten in de
islamitische wereld worden in toenemende naar Europa geëxporteerd. Deels komt dit door
oncontroleerbare migratiestromen uit Noord-Afrika, de Hoorn van Afrika, het Midden-Oosten,
Iran, Turkije, Afghanistan en Pakistan. Voor een ander deel komt dit door de onverwacht snelle
radicalisering van tweede of derde generatie migranten met een islamitische achtergrond en de
aantrekkingskracht van radicale websites op internet.
Het is nooit echt gelukt om Al-Qaida en de Taliban in Afghanistan en Pakistan uit te schakelen.
En ook al worden de levensgevaarlijke terroristen van de zogenaamde Islamitische Staat (IS) in
Syrië en Irak militair verdreven, dan nóg zullen zij zich als een kankergezwel steeds verder over
de rest van de wereld verspreiden en vooral ook in Europa toeslaan.
Dit boek biedt een overzicht van de belangrijkste terreuraanslagen die radicale moslims na
2001 in Europa hebben gepleegd. Tevens wordt geprobeerd te verklaren waarom zoveel jonge
moslims in Europa zich tot extremisme en terrorisme aangetrokken voelen.

Raymond Langereis
Oorlog Lyrics
Dutchbatt Libanon 1980

Raymond Langereis neemt je mee op de reis van een negentienjarige
Nederlandse jongen. Hij vertelt hoe het leven van een UNIFIL soldaat
was, in een chaotische en gevaarlijke periode in de zomer van 1980. Hij
beschrijft de spanningen, de angsten, de machteloosheid, de beschietingen en de hechte vriendschap die ontstond. Een intensieve periode in het
leven van een soldaat die daar gediend heeft in naam van de vrede.
Een periode waarin hij afscheid nam van zijn onschuld en hij van een
jongen in een man veranderde.

isbn 9789463381949 | nur 680
15 x 23 cm | 216 pagina’s
Paperback | maart 2017
prijs € 16,95

Raymond Langereis is geboren in 1960 te Amsterdam. Hij is echtgenoot,
vader van zes kinderen, afgestuurd als sociaal pedologisch hulpverlener,
reiziger, schrijver, muzikant en dichter. Na een turbulent leven vol met ervaringen, gebeurtenissen en reizen naar het Midden-Oosten kwam zijn
leven in de luwte te liggen. Het dagelijks bestaan en de beslommeringen
gaven hem het gevoel dat hij iets moest doen. Hij heeft gehoor gegeven
aan dat gevoel, zijn pen gepakt en het verhaal geschreven

geschiedenis
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Raymond Langereis
Oorlog Lyrics II

Dutchbatt Libanon 1979-1983
Libanon, Dutchbatt 1979-1983. Een tijd waarvan de beeldvorming naar
de burgers toe in het thuisland niet juist was. Geen vakantie, geen zonnebrandolie en geen surfplanken om mee op de golven te glijden. Gevoelens van angst en droefheid, boosheid en blijdschap. Het onverzettelijke,
de volharding, de inventiviteit, het kameraadschap en de humor. Het
leven van een soldaat met de ‘normaal voorkomende gebeurtenissen’
als gijzelingen, beschietingen, mortieraanvallen, patrouilles onder vuur,
posten overrompeld, de hachelijke situaties op de Dutchbatt buitenposten gelegen in de bufferzone. De overuren en het slechte voedsel. Het
hoorde er allemaal bij. De Dutchbatt militairen hebben het mandaat
verdedigd en zij hebben hun taken zeer professioneel uitgevoerd. Daardoor kreeg Dutchbatt terecht de status ‘de leider’ van UNIFIL. Dutchbatt
straalde kracht uit en dat maakte het verschil voor een vredesleger
dienend in een complex conflict.

isbn 9789463381956 | nur 680
15 x 23 cm | ca. 218 pagina’s
Paperback | juni 2017
prijs € 16,95
geschiedenis

Ton Roozeboom
De Nazi moord fabrieken

Chelmno - Belzec - Treblinka - Sobibor

isbn 9789461888877
nur 680
25 x 30 cm
ca. 472 pagina’s
Gebonden / Full color
april 2017

prijs € 39,99
geschiedenis
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Dit 472 bladzijden tellende boek met ruim 950 foto’s, waarvan de meeste nooit eerder gepubliceerd, gaat over de Nazi vernietigingskampen die verscholen lagen in Polen. Deze
kampen waren geen concentratiekampen, mensen kwamen niet om te werken maar om bij
aankomst direct te worden vermoord.
Het beschrijft de ongelofelijke methodiek waarop de nazi’s het uitmoorden van volkeren industrialiseerden en perfectioneerden, in deze kampen Chelmno, Belzec, Treblinka en Sobibor zijn
naar schatting meer dan 2 miljoen Joden, Zigeuners en andere, voor de nazi’s “minderwaardigen” vermoord. Met behulp van ooggetuigenverklaringen, luchtfoto’s en verklaringen van gevangen SS’ers ziet u de kampen in gedetailleerde archeologisch en historisch correcte tekeningen
en volgt u de werkwijze van het vernietigingsproces van begin tot het gruwelijke einde. Dit boek
neemt u ook mee naar de kampen anno nu, u maakt kennis met de vele recente archeologische
ontdekkingen welke meer dan 70 jaar verborgen zijn gebleven. U ziet voor het eerst dat de
gaskamer worden gevonden te midden de persoonlijke bezittingen van de honderdduizenden
vermoorde mensen.
Deze geheime kampen, die door de nazi’s volledig werden afgebroken en gecamoufleerd toen
Russische troepen oprukten, mochten nooit ontdekt worden. Niemand mocht weten wat de Nazi’s
met al die mensen deden die vanuit de getto’s op transport werden gezet. Dit boek laat u zien
wat er gebeurd is diep in de afgelegen bossen van Polen waar zo velen de dood vonden..

Clemens van Herwaarden
Liefde voor een leider

Charisma en populisme in de politiek

isbn 9789463381277
nur 740
15 x 23 cm
ca. 372 pagina’s
Paperback
februari 2017

prijs € 19,95
politiek
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Waarom lukt het sommige politieke leiders om de harten van mensen te veroveren? Hoe komt
het dat een politicus charismatisch leiderschap krijgt toegedicht? Worden leiders geboren of
gemaakt door de omgeving? Is iedereen ontvankelijk voor de aantrekkingskracht van deze
leiders? En kan het politieke establishment iets doen tegen de opkomst van aantrekkelijke outsiders? Historicus en publicist Clemens Van Herwaarden (1975) geeft in deze studie naar het
charismatisch leiderschap van Pim Fortuyn, antwoord op deze vragen. Met de opkomst van het
populisme zijn ze actueler dan ooit. Dit werk is een aanrader voor iedereen die meer vat wil
krijgen op de huidige turbulente tijd waarin de bestaande orde blijvend wordt uitgedaagd
door politieke buitenstaanders. De auteur schreef eerder over charisma en leiderschap de boeken Fortuyn, chaos en charisma (2005) en Mannen die het maken (2010).
Clemens van Herwaarden voelt als geen ander de pols van zijn tijd. Hij wees in de media onomwonden Donald Trump aan als komend president. Dit boek opent de ogen voor de niet te onderschatten
kracht van charisma in de politiek.
De achterban van Pim Fortuyn, Donald Trump, Marine Le Pen en Geert Wilders komt tot
leven.

P. van Heijnsbergen
Cordoba

Een samenleving van moslims, christenen en joden in
Moors Spanje
isbn 9789463381512
nur 680
15 x 23 cm
ca. 248 pagina’s
Paperback
maart 2017

prijs € 19,95
geschiedenis
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Cordoba is het weinig bekende verhaal van een tolerante en succesvolle samenleving van moslims, christenen en joden gedurende acht eeuwen in Moors Spanje. Cordoba was in die tijd de
grootste en belangrijkste stad van West-Europa met een ongekende bloei van kunsten en wetenschappen, waardoor een aanzienlijke bijdrage is geleverd aan de Europese cultuur. Filosofie, geneeskunde, astronomie en wiskunde droegen bij aan de Europese renaissance en van de
bouwkunst getuigen de Grote Moskee in Cordoba en het Alhambra in Granada. In dit boek zijn
voor het eerst voor het grote publiek de ontwikkelingen in Spanje samengevat die beginnen met
de inval van de Arabieren en Berbers in 711 en die eindigen met de val van Granada in 1492.
Dr.P. van Heijnsbergen is volkenrechtsdeskundige.

Johann Grünbauer
Dissidenten & Vredessjoemelaars
Memoires van een rechtse ’68er over Charta ’77

isbn 9789461535689
nur 680
15 x 23 cm
444 pagina’s

Johann Grünbauer

Dissidenten

&

aspekt

Paperback

Vredessjoemelaars

februari 2017

Memoires van een rechtse ’68er
over Charta ’77

prijs € 22,95
geschiedenis
Met een voorwoord van Frits Bolkestein

13
Johann Grünbauer (1946 - Amsterdam) is Delfts ingenieur die het staalconstructiebedrijf van zijn
vader heeft voortgezet. Hij ontwikkelde er de gebogen (honing)raatligger die is toegepast in
o.m. het NS-station Amsterdam-Rai. Tijdens zijn ingenieursstudie raakte hij bevriend met mensen
van de Tsjecho-Slowaakse dissidentenbeweging Charta ’77. Daarnaast werkte hij undercover
voor de toenmalige Binnenlandse Veiligheidsdienst (nu AIVD). Later kreeg hij confrontaties met
de Tsjecho-Slowaakse geheime dienst. Een cocktail van dit alles gaf hem een onthullende blik op
allerlei gebeurtenissen die in de jaren ’60 - ’80 van de vorige eeuw hebben plaatsgevonden.
Hij doet hiervan verslag in dit boek.
Geschiedenis is wat er is gebeurd. Dat is nogal eens anders dan er gezegd is en beweerd
wordt. Dat is ook met de Nederlandse vredesbeweging het geval. Onthullend en schokkend
brengt Johann Grünbauer in dit boek aan het licht dat de verhouding tussen die beweging en
de – voornamelijk – Tsjechische dissidenten tijdens de Koude Oorlog anders is geweest dan we
altijd dachten en nog denken. Lees dit boek en je vraagt je bezorgd af: “Door wie worden we
in onze tijd om de tuin geleid?”
- Prof. dr. ir. Egbert Schuurman (oud-senator)
Dissidenten en Vredessjoemelaars is een interessante en goed geschreven bijdrage aan de geschiedschrijving over een van de meest geromantiseerde perioden uit de geschiedenis: de jaren
’60 - ’80 van de twintigste eeuw. De schrijver verbindt op indrukwekkende wijze cultuurgeschiedenis met autobiografie en persoonlijk commentaar.
- Paul Cliteur, schrijver van Bardot, Fallaci, Houellebecq en Wilders (2016)

Graddy Boven
De slag bij Chatham
Nederlanders op de Medway

isbn 9789463381178
nur 680
15 x 23 cm
ca. 328 pagina’s
Paperback
april 2017

prijs € 21,95
geschiedenis
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In 2017 is het 350 jaar geleden dat de Nederlanders, de Engelsen op de Medway een gevoelige nederlaag toebrachten. Een ideaal moment om dit opnieuw te gedenken. Slag bij Chatham.
Nederlanders op de Medway 1667 verhaalt over de gewaagde maritieme militaire onderneming
in juni 1667 met als doel de Engelse marinebasis aan de oevers van de Medway aan te tasten.
De tocht naar Chatham is een initiatief van raadspensionaris Johan de Witt (1625-1672) en
bedoeld om de vredesonderhandelingen met Engeland in Breda te bespoedigen, het einde van
de Tweede Engelse oorlog (1665-1667) af te dwingen en de Nederlandse hegemonie op zee
te herstellen. Op 7 juni 1667 zeilt de vloot onder leiding van de koortsige Michiel Adriaensz.
de Ruyter (1607-1676) en Cornelis de Witt (1623-1672) het Texelse zeegat uit. Daarna volgt
het veroveren van fort Sheerness, het losmaken van de ketting over de Theems bij Gillingham, de
inname van de Royal Charles en de actie bij Upnor Castle, waarbij de Royal London, de Royal
Oak en de Royal James in vlammen opgaan. Na dat succes sluiten Engeland en Nederland op 10
augustus 1667 de Vrede van Breda. De Ruyter en de zijnen keren half oktober in Hellevoetsluis
terug, waarna de triomf uitbundig wordt gevierd. Slag bij Chatham. Nederlanders op de Medway
1667 brengt de hoofdrolspelers Michiel Adriaensz. de Ruyter, Cornelis de Witt, Jan van Brakel
(1618-1690), Aert Jansse van Nes (1626-1693) en Willem Joseph van Ghent (1626-1672) tot
leven, volgt de schepen van nabij tot aan Upnor Castle, beschrijft het gevaar dat voortdurend
op de loer ligt en doet de spanning van deze krankzinnig expeditie duidelijk voelen.

Jan Herman Brinks / Anton Kruft/
Sid Lukkassen / Perry Pierik (red.)
De Europese Spagaat

Het Europa der vaderlanden òf een hernieuwde Europese Unie
isbn 9789463381963
nur 906
17 x 24 cm
ca. 328 pagina’s
Paperback
maart 2017

prijs € 24,95
geschiedenis
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Zoals je bekend is, is er momenteel erg veel discussie in NL over de EU, die gepaard gaat met
een devaluatie van de natiestaat met een toenemende invloed van de Europese Unie. De al dan
niet verkapte wens de EU in een politieke federatie te veranderen wordt niet overal toegejuicht.
Integendeel. Veel Europeanen pleiten juist voor een herstel van de nationale soevereiniteit inclusief een eerherstel van de landsgrenzen. Deze wens tot begrenzing wordt in de hand gewerkt
door de instroom van illegalen en vluchtelingen die veelal uit een islamitische cultuur afkomstig
zijn. Binnen Europa staan feitelijk twee partijen tegenover elkaar: voorstanders van de EU versus pleitbezorgers van de natiestaat, die deel moet uitmaken van een – om het in de woorden
van de Gaulle te zeggen – ‘Europa der Vaderlanden’. Deze tegenstelling kan in ieder EU-land
worden opgemerkt. In de Midden-Europese landen die in de Visegrádgroep zijn georganiseerd,
heeft de kritische houding jegens de EU intussen geleid tot een scherpe opleving van nationaalconservatief gedachtegoed. Of de Europese politiek in de 21e eeuw terug zal keren naar de
natiestaat, dan wel kiest voor een uitbreiding en verdieping van de EU is onduidelijk. Wel kan
nu al vastgesteld worden dat de geopolitieke ontwikkelingen in Noord-Afrika en in Oekraïne
ons weinig tijd laten om een passend antwoord te vinden.
Met bijdragen van:
Juliaan van Acker | Jan Herman Brinks | Paul Cliteur | Lex Cornelissen | Wim Couwenberg
Derk Jan Eppink | Susan Hommerson & Peter Kruit | Anton Kruft | Sid Lukkassen | Luc
Pauwels | Wim van Rooy | Patrick van Schie | Marin Terpstra | Ad Verbrugge | Emerson
Vermaat | Arjan Witte

Perry Pierik
Dagboeken van het oostfront

Vlaamse vrijwilligers tijdens Operatie ‘Barbarossa’

Met de aanval op de Sovjet-Unie, operatie ‘Barbarossa’, volgde in
heel bezet Europa de oproep van de nazi’s voor de deelname aan de
Kruistocht tegen het Bolsjewisme. Uit alle landen stroomden de vrijwilligers toe. Ook uit Vlaanderen. In dit boek worden belangrijke fragmenten uit de echte dagboeken afgebeeld, zodat de lezer zich een
beeld kan vormen van de ontberingen in het oosten. Het boek over
deze zwarte bladzijde wordt ingeleid door de historicus Perry Pierik.

Dagboeken
Perry Pierik

van het

oostfront
Vlaamse vrijwilligers tijdens
Operatie ‘Barbarossa’
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Paperback | maart 2017
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Sam van Clemen
Wernher von Braun

Raketgeleerde tussen oorlog en ruimtevaart

isbn 9789463380171 | nur 681
15 x 23 cm | 190 pagina’s
Paperback | verschenen
prijs € 19,95
geschiedenis

Raketgeleerde Wernher von Braun vertegenwoordigt een buitengewoon
avontuur uit de geschiedenis van de twintigste eeuw. Geboren in Duitsland in 1912 en overleden in de Verenigde Staten in 1977, bestrijkt
zijn leven een cruciale periode uit de geschiedenis van de ruimtevaart.
Zijn V-2 raket was immers het begin van het ruimtevaarttijdperk. De
Amerikaanse overheid nam na de oorlog von Braun en zijn collega’s
Duitse raketgeleerden in bescherming tijdens Operation Paperclip om in
de VS aan raketten te komen werken. De Saturnus V-raket die in 1969
Neil Armstrong als eerste mens op de maan zette, was zijn meesterwerk.
Deze buitengewone prestaties worden echter overschaduwd door zijn
betrokkenheid bij het naziregime en zijn erg omstreden rol tijdens de
Tweede Wereldoorlog. De vele publicaties van de voorbije decennia
effenden de weg voor deze kritische biografie van een omstreden persoonlijkheid.

Thomas Leeflang
Hallo, Hallo, Wie stinkt daar zo?
Het mannetje van de radio!

Op 15 mei 1940 capituleerde het Nederlandse leger, Nederland was
van de Duitsers. Sonderführer Arthur Freudenberg, in burger hoorspelregisseur van de Reichsrundfunk, reed als leider van de Propaganda
Gruppe Holzhammer met een colonne Wehrmacht-auto’s naar de Avrostudio in Hilversum. Freudenberg werd daar, na onderweg een paarmaal de weg te hebben gevraagd, voor de deur opgewacht door studiochef Capelle, achter de glasdeur stond programmaleider Den Daas.
Freudenberg was op zoek naar de hem beroepshalve bekende Herr
Vogt, die niet aanwezig was, maar snel arriveerde. Het eerste contact
tussen de Nederlandse omroep en de Duitsers verliep via Willem Vogt.
Nog diezelfde avond was de Avro weer in de lucht, op 18 mei volgde
isbn 9789463381185 | nur 680
de NCRV. Op 20 mei waren al de omroepen weer ‘als vanouds’ te ho13.5 x 20.5 cm | ca. 176 pagina’s
ren. Meteen trad, om de bezetter niet te prikkelen, zelfcensuur in.
Paperback | april 2017
prijs € 16,95
Deze niet onbelangrijke uitgave bevat meerdere voorbeelden van de
onlogische en amateuristische manier waarop de diverse omroep-zuivegeschiedenis
ringscommissies hun werk hebben gedaan.
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M. Boshart
De ziekte van Lazarus
Lepra in de middeleeuwen
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Aan het begin van de middeleeuwen breidt het aantal lepragevallen zich in Europa sterk uit. Dat
is zorgwekkend vanuit een medisch, maar vooral ook vanuit een religieus standpunt. Lepra wordt
gezien als een straf van God en het resultaat van een zondig leven. Zonde is besmettelijk, dus
wordt geprobeerd de leproos zoveel mogelijk te isoleren in speciale inrichtingen, leprozerieën.
‘De ziekte van Lazarus - Lepra in de middeleeuwen’ vertelt over maatschappelijke uitsluiting,
vooral op initiatief van een kerk die het dagelijks leven overheerst. Het is ook het verhaal van
een kerk die juist op dit gebied uiteindelijk faalde, omdat leprozen werden herkend als ‘Gods
lieve siecken’.

M. Boshart
Bedevaarten in de middeleeuwen

isbn 9789463380041 | nur 684
15 x 23 cm | 290 pagina’s
Paperback | verschenen
prijs € 18,95

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

geschiedenis
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Cholera in Nederland
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Isbn: 9789461536778
Prijs: € 19,95

Isbn: 9789461536778
Prijs: € 19,95

Pieter Jan Verstraete
Arnswalde

Zwanenzang van ‘Langemarck’ en ‘Nederland’ aan het Oostfront,
februari 1945
isbn 9789463381192
nur 680
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ca. 198 pagina’s
Paperback
maart 2017
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Sinds begin februari 1945 werd de Pommerse stad Arnswalde, thans Choszczno in Polen, door
eenheden van het Rode Leger omsingeld. Ondanks zware beschietingen en de aanwezigheid
van duizenden burgers en gewonden, weigerde het garnizoen zich over te geven. Op 15 februari 1945 ging het Duitse winteroffensief Sonnenwende van start. Tijdens een nevenoperatie kon
het III. Germanisches SS-Panzerkorps Arnswalde ontzetten en een corridor openen, waardoor alle
soldaten en burgers uit de stad konden ontsnappen. Naast Duitse, Noorse en Deense SS-soldaten
waren bij deze harde strijd ook Nederlandse en Vlaamse vrijwilligers betrokken. Het was hun
laatste succes.
Met de slag om Arnswalde sluit Pieter Jan Verstraete zijn Oostfrontersreeks af. Eerder verschenen bij Aspekt: Vlamingen aan de Narva (2015), Jugendbataillon Langemarck (2015) en Overbodig front: Koerland (2016).
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Over de rol van liberalen in WO II is weinig geweten. Toch mag hun bijdrage aan het verzet niet
onderschat worden. Het dwarsliggen ten opzichte van de Duitse bezetter was in liberale kringen
vooral een individuele beslissing, maar er werd niet geaarzeld. Jonge liberalen die later naam
zouden maken, maar ook gevestigde waarden, gooiden zich in de strijd. Zo verleende Arthur
Vanderpoorten hulp aan een ontsnappingslijn.
De bijdragen in dit boek zeggen alles over hun fundamentele overtuiging van het belang van
vrijheid, ongebondenheid en solidariteit. Ze komen onder meer van Ward Adriaens, Patrick
Dewael, Egbert Lachaert, Claude Marinower, Peter Vanderpoorten, Marleen Vanderpoorten en
Henri Wagemans.

Carlo Saletti / Frediano Sessi
Auschwitz bezoeken

Gids van het voormalige concentratiekamp
en uitroeiingscentrum
isbn 9789057185069
nur 680
13.5 x 21.5 cm
ca. 232 pagina’s
Paperback
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prijs € 24,95
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Elk jaar bezoeken meer dan een miljoen mensen de kampen van Auschwitz en Birkenau. Vaak
is het moeilijk om te begrijpen wat er precies gebeurde op deze plekken, waar een conflict bestaat tussen het heden en een verleden dat moeizaam verwerkt wordt.
Auschwitz bezoeken is een gids die rijk is aan informatie, kaarten en plannen. Er wordt ruim ingegaan op het Auschwitz als vernietigingscentrum voor de Europese Joden, Roma en Sinti. Het
boek verduidelijkt ook de omstandigheden waarin de mensen die er vastzaten leefden en er
vaak aan hun einde kwamen. Auschwitz bezoeken is een uniek boek dat de bezoeker helpt te
begrijpen wat hier gaande was in de periode 1940-1945.

S.E. Bos
Van Ezra tot Herzl

2400 jaar na-Bijbelse geschiedenis van het joodse volk

isbn 9789463381536
nur 680
15 x 23 cm
ca. 298 pagina’s
Hardcover
mei 2017

prijs € 24,95
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In Van Ezra tot Herzl, 2400 jaar na-Bijbelse geschiedenis van het joodse volk wordt op overzichtelijke wijze de geschiedenis van het Joodse volk beschreven vanaf het optreden van Ezra in het
begin van de zogenaamde tweede tempelperiode tot aan het begin van de twintigste eeuw bij
het optreden van Theodor Herzl, de grondlegger van het politiek zionisme.
Sam Bos werd in 1922 in Amsterdam geboren in een traditioneel Joods gezin waarvan hij als
enige de sjoa/holocaust heeft overleefd. In de hoop een wetenschappelijke verklaring te vinden
voor deze rampzalige geschiedenis studeerde hij na zijn pensionering als kinderarts in Leiden
Semitische talen, godsdienstwetenschap en Judaïca.

Puck van der Land
De commune van Rotterdam
En het failliet van de vrije liefde

isbn 9789463381031
nur 402
17 x 24 cm
416 pagina’s
Paperback
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prijs € 24,95
geschiedenis
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Dit boek beschrijft hoe een groep mensen die eerst lid waren van een linkse politieke organisatie, de KENml, na een aantal jaren van discussiëren over vrije relaties, besloot om een grote
commune te vormen. Hun marxistische ideologie stelde dat bevrijding van mensen, in het bijzonder van vrouwen en kinderen, alleen mogelijk zou zijn als de particuliere huishouding en de
gezinsopvoeding zou worden vervangen door een collectieve samenlevingsvorm.
De commune bestond uit 4 woongroepen, een Eethuis, en een Kinderhuis, waar de kinderen collectief werden opgevoed door de groep van ouders en wat vrienden. Vrije seksuele relaties en
een vrijzinnige opvoeding van de kinderen, brachten hen in conflict met de samenleving en leidden tot een politie-inval, arrestatie van diverse woongroepleden en opsluiting van de kinderen
in een kindertehuis. De ouders werden uit de ouderlijke macht ontzet, en daarna volgde een drie
jaar durend gevecht met justitie, tot aan de Hoge Raad, om de valse beschuldiging van ontucht
met de kinderen, met name door de moeders, te ontkrachten.
De politie-inval en de strijd met justitie had een grote impact op alle mensen in de Commune,
waarna een andere koers werd ingezet waarbij geprobeerd werd tot een nieuwe, holistische
benadering van de sociale wetenschappen te komen. De ontwikkeling van de nieuwe media
werd nauwlettend gevolgd en leidde tot nieuwe initiatieven. De persoonlijke verhoudingen verwerden door de sektarische atmosfeer een knellend keurslijf waar niet uit te ontsnappen leek.
Uiteindelijk hield de Commune in 1990 op te bestaan.
De schrijfster was vanaf het begin lid van deze groep, en vertelt vanuit haar gezichtspunt de
dagelijkse gang van zaken, maar ook een aantal soms ongelofelijke situaties.

E.P. Weber
Gedenkboek van het Oranje Hotel

Onze gevallen verzetshelden, Celmuren spreken,
Gevangenen getuigen

Het ‘Oranje Hotel’ is een begrip in Nederland in de Tweede Wereldoorlog. In deze Scheveningse gevangenis speelden zich de zwartste bladzijden af van de oorlog. Wie opgepakt werd van het verzet had grote
kans in deze cellen te belanden. In de muren beitelden zij hun namen
en ‘Voor Koningin en Vaderland’. E.P. Weber legde in dit gedenkboek
de geschiedenis van onze helden vast, waarbij ook wordt stilgestaan bij
de rechtsspraak in die tijd, de terreur en het lot van de vele enkelingen.
Deze prachtig geïllustreerde heruitgave van dit boek is een belangrijk
wapenfeit in het levend houden van de herinnering.
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Philip Everts (red.)

‘ Zo leven wij nu van de
ene dag in de andere’
Brieven uit de oorlogsjaren

Philip Everts (red.)
‘Zo leven wij nu van de ene dag in
de andere’
Brieven uit de oorlogsjaren

Op 21 januari 1943 schrijft Frans Everts ter gelegenheid van de vijfde
verjaardag van zijn kleinzoon “… de kleuters van nu zullen later niet
meer weten hoe het was, toen hun vaders jong waren en hun wereld en
levensomstandigheden aanvaardden als iets dat volkomen billijk en normaal is. Eerst veel later, als zij de briefwisseling van hun ouders en grootouders gaan herlezen (zoo die althans bewaard mocht blijven), zullen zij
te weten komen dat er in hun prille jeugd heel wat is omvergeworpen en
kapot gemaakt.”

asPEkt

Met dit boek voldoet de schrijver aan deze opdracht van zijn grootvader. Het laat in detail zien hoe het was om de Tweede Wereldoorlog
isbn 9789463381543 | nur 680
aan den lijve mee te maken, hoe mensen daarop reageerden en hoe het
15.5 x 23.5 cm | ca. 500 pagina’s hun leven beïnvloedde in een periode die wij door het verstrijken van de
Paperback | april 2017
tijd steeds minder uit eigen waarneming kennen.
prijs € 24,95
geschiedenis

Het boek is gebaseerd op honderden bewaard gebleven brieven. Het
laat zien hoe de samenleving steeds verder desintegreerde.
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Zeker, er is de kick van het onderweg zijn. Afstand doen van de prikklok van het bestaan, verschoond van de dagelijkse beslommeringen. Maar onderweg zijn is in dit geval ook het volgen
van sporen. Of liever, het zoeken van sporen. Sporen uit het verleden.
In Pelgrim op oorlogspad doet dichter en wandelaar Herman Verweij (1945) verslag van een
voettocht met een missie. Eerst kriskras door Nederland en later door Duitsland. Sporen volgend
van zijn vader en een oom, beiden als dwangarbeider tewerkgesteld. Zijn oom moest meehelpen aan een ringspoorlijn in de omgeving van Osnabrück. Het spoor van de vader voert naar
Neumark bij Halle aan de Saale. Daar lag een grote bruinkoolgroeve waar hij ploegendiensten
draaide in de aanpalende fabriek. Vanuit Venlo gaat de schrijver de wegen van beide mannen
na tot diep in Duitsland.
En passent volgt hij ook de weg die twee dappere Venlonaren, Harrie Meijer en Frans Coehorst,
zijn gegaan. Jonge knapen nog die hun verzetswerk in oorlogstijd met de dood moesten bekopen. De wandeling loopt onder meer via Kamp Vught en Kamp Amersfoort.
Verweij bezoekt op zijn tocht markante plekken en raakt in gesprek met toevallige passanten.
Een verhaal over bijzondere ontmoetingen en bespiegelingen over het leven. Over het incasseren van teleurstellingen als hij halverwege door blessureleed zijn reis abrupt moet afbreken.
Een wandeling die hem uiteindelijk dichter bij zijn vader zal brengen als hij vijf jaar later via
Silberborn in de omgeving van Neumark bijna letterlijk in zijn voetsporen treedt.

Ed van Kan
Raw War

Ongemakkelijke ontmoetingen van
een oorlogscorrespondent
isbn 9789463381550
nur 681
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maart 2017
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Raw war is de onheilspellende term voor de diverse slagvelden waar deze journalist zijn werk
deed. Ed van Kan, werkzaam voor Nederlandse, Amerikaanse en Britse opdrachtgevers, bereisde de verschillende continenten van de wereld en bevond zich voortdurend in het oog van de
storm. In eerlijke, rouwe toon, schets hij het vak op het hoogtepunt van de Koude Oorlog. Oost
en West bestreden elkaar op leven en dood. De wereld kraakte in haar voegen en de lezers
snakten naar nieuws. De oorlogscorrespondenten brachten het, met gevaar voor eigen leven. Ed
van Kan tekende zijn turbulente leven meeslepend op.

Edy Korthals Altes
Van havik tot vredesduif

Diplomaat tijdens de Koude Oorlog

isbn 9789463381246
nur 681
15 x 23 cm
228 pagina’s

Edy Korthals Altes

Van havik tot
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Diplomaat tijdens de
Koude Oorlog
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prijs € 18,95
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Wat bracht een ervaren diplomaat tijdens de Koude Oorlog tot een publieke stellingname tegen
de wapenwedloop, die leidde tot zijn terugtreden als ambassadeur in Madrid? Altes schetst op
openhartige wijze zijn metamorphose van hardliner tot vredesactivist. Hij laat zien wat hem ten
diepste beweegt.
Na zijn terugtreden uit de buitenlandse dienst richtte hij zich op de ontspanning tussen Oost en
West en de ontwikkeling van een nieuw veiligheidsconcept: wederzijds verzekerde veiligheid in
plaats van wederzijds verzekerde vernietiging. De auteur is verontrust over de sterke stijging van
de wereldwijde militaire uitgaven na de val van de Muur. We leven immers in een extreme kwetsbare moderne wereld met een apocalyptisch destructief vermogen.
Een pragmatische benadering van de grote wereldproblemen is echter niet voldoende. Geestelijke vernieuwing is een eerste voorwaarde voor een fundamentele verandering en voor een
verantwoorde omgang met mens, materie en natuur. Als oecomenisch christen is Altes voorstander
van een open dialoog, niet alleen tussen de wereldgodsdiensten maar ook met andere levensovertuigingen. In een apart hoofdstuk noemt hij vier kernwoorden die ons allen in deze bedreigde
wereld samenbinden. Een inspirerend boek in een tijd waarin velen worstelen met de vraag naar
zin in een turbulente wereld.
Het is een inspirerend boek, dat meer geeft dan herinneringen aan een boeiende loopbaan.
Een mondiale blik komt samen met persoonlijk engagement voor een leefbare toekomst.

Leo Dorrestijn / Henk van der Linden /
Perry Pierik / Robert Jan de Vogel (red.)
De Grote Oorlog
Kroniek 1914 - 1918 l 34
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Onder redactie van LeO dOrrestijn, Henk van der Linden,
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Essays over de Eerste Wereldoorlog
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Hierbij verschijnt inmiddels al weer het 34ste deel van De Grote oorlog. In op zichzelf staande essays worden militaire, politieke en diplomatieke verhandelingen gepresenteerd over de Eerste Wereldoorlog. De
delen laten zich los van elkaar lezen maar geven samen een ongekend overzicht van de verschrikkingen
van destijds.
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DE GROTE OORLOG

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: ‘The Great European Cup Final 1914 – 1918’, de mobilisering en militarisering van het Britse voetbal in de Eerste Wereldoorlog.
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e Grote Oorlog, Kroniek 1914 – 1918 is dé serie in Nederland
l
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(www.ssew.nl). De serie startte in 2002 en bestaat inmiddels uit 28
delen, met in totaal meer dan 200 artikelen, over allerlei WO1-gerelateerde 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.

Zeer gevarieerd werk…de serie beslaat in totaal meer dan 3000 pagina’s
- Vast Werken
Het niveau van wat gepubliceerd wordt is bijna zonder uitzondering hoog
- Wereld in oorlog
Een kanjer
- Tekos
Uitermate verrassend
- Defensie Krant
Diepgang en variatie
- Checkpoint
De Eerste Wereldoorlog herontdekt
- De Gelderlander
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asPekt

e Grote Oorlog, kroniek 1914-1918 is de serie in Nederland waarin wordt
stilgestaan bij de geschiedschrijving over de Eerste Wereldoorlog.lDit is
geen overbodige luxe, want ons land kende (als neutraal land destijds) een
ONDER REDACTIE VAN LEO DORRESTIJN, MARTIN KRAAIJESTEIN,
historische achterstand opHENK
dit terrein.
Onder
redactie
van PIERIK
Henk van der
VAN DER
LINDEN
EN PERRY
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.
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Dit is alweer het 29ste deel in de serie De Grote Oorlog, waarin essays over
het wereldomvattende conflict 1914 - 1918 centraal staan. De delen laten stuk voor stuk experts aan het woord, die specifieke 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.
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e Grote Oorlog, Kroniek 1914 – 1918 is dé serie in Nederland
l
en Vlaanderen waarin wordt stilgestaan bij de geschiedschrijving over deOnder
Eersteredactie
Wereldoorlog.
DedOrrestijn,
delen komenHenk
tot stand
doorLinden,
de
van LeO
van der
inspanningen van de Stichting
Studiecentrum
Eerste
Wereldoorlog
Perry Pierik
en rObert jan
de vOgeL
(www.ssew.nl).

Essays over de Eerste Wereldoorlog
UITGEVERIJ ASPEKT

ASPEKT

ASPEKT

ASPEKT

ONDER REDACTIE VAN HANS ANDRIESSEN, LEO DORRESTEIN EN PERRY PIERIK

ONDER REDACTIE VAN HANS ANDRIESSEN, LEO DORRESTEIN EN PERRY PIERIK

Essays over de Eerste Wereldoorlog

Essays over de Eerste Wereldoorlog

Essays over de Eerste Wereldoorlog

Essays over de Eerste Wereldoorlog

Essays over de Eerste Wereldoorlog

ASPEKT

ASPEKT

ASPEKT

ASPEKT

ASPEKT

DE GROTE OORLOG

DE GROTE OORLOG

DE GROTE OORLOG

DE GROTE OORLOG

DE GROTE OORLOG

KRONIEK 1914-1918 l 20

KRONIEK 1914-1918 l 19

KRONIEK 1914-1918 l 18

KRONIEK 1914-1918 l 17

KRONIEK 1914-1918 l 16

ONDER REDACTIE VAN HANS ANDRIESSEN, LEO DORRESTEIN EN PERRY PIERIK

ONDER REDACTIE VAN HANS ANDRIESSEN, LEO DORRESTEIN EN PERRY PIERIK

ONDER REDACTIE VAN HANS ANDRIESSEN, LEO DORRESTEIN EN PERRY PIERIK

ONDER REDACTIE VAN HANS ANDRIESSEN, MARTIN ROS EN PERRY PIERIK

ONDER REDACTIE VAN HANS ANDRIESSEN, MARTIN ROS EN PERRY PIERIK

Essays over de Eerste Wereldoorlog

Essays over de Eerste Wereldoorlog

Essays over de Eerste Wereldoorlog

Essays over de Eerste Wereldoorlog

Essays over de Eerste Wereldoorlog

ASPEKT

ASPEKT

ASPEKT

ASPEKT

ASPEKT

DE GROTE OORLOG

DE GROTE OORLOG

DE GROTE OORLOG

KRONIEK 1914-1918 l 15

KRONIEK 1914-1918 l 14

ONDER REDACTIE VAN HANS ANDRIESSEN, MARTIN ROS EN PERRY PIERIK

ONDER REDACTIE VAN HANS ANDRIESSEN, MARTIN ROS EN PERRY PIERIK

DE GROTE OORLOG
I KRONIEK 1914-1918 l 13
n samenwerking met Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog
brengt Aspekt alweer het twaalfde deel van de goed ontvangen serie
De Grote
Kroniek
Met deze
serie,ROS
waarin
tal van
ONDEROorlog
REDACTIE
VAN 1914-1918.
HANS ANDRIESSEN,
MARTIN
EN PERRY
PIERIK
artikelen staan over de krijgsgesc hiedenis, diplomatie en humanintrest
met betrekking tot het conflict uit 1914-1918, probeert de stichting de
voor de geschiedenis van de twintigste eeuw zo belangrijke gebeurtenissen 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.
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Drs. A.O. Groote (26) won de scriptieprijs 2005 van de Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog. Zij studeerde moderne Britse letterkunde 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 University of Auckland, New Zealand. Haar bijdrage behandelt een onderwerp 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.

‘Indrukwekkende bundel’ - Friesch Dagblad.

N
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a de succesvolle verschijning van het eerste deel van De Grote Oorl
log kroniek 1914-1918 onder redactie van Hans Andriessen, Martin Ros en
PerryREDACTIE
Pierik presenteert
uitgeverij
AspektMARTIN
nu het ROS
tweede
deel. PIERIK
ONDER
VAN HANS
ANDRIESSEN,
EN PERRY
De afgelopen jaren is de belangstelling voor dit wrede en langdurige
conflict 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 Schlieﬀenplan, om slechts enkele onderwerpen te noemen. Regelmatig zullen nieuwe delen van De Grote Oorlog
kroniek 1914-1918 verschijnen.
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a het succes van de eerdere delen van De Grote Oorlog kroniek
l
1914-1918 verschijnt nu het derde deel in deze spraakmakende
serie. Doel van deze serie is de lezers te informeren over de verschrikkeONDER REDACTIE VAN HANS ANDRIESSEN, MARTIN ROS EN PERRY PIERIK
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 discussiepunten 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 Aspekt uitgegroeid tot een serieus onderwerp. Eerder verscheen er Hoe de
oorlog ontstond van de hand van Karl Kautsky, De verlaten monarch, keizer 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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e Grote Oorlog kroniek 1914-1918 is een unieke serie in de Nederl
landse taal over de Eerste Wereldoorlog. In samenwerking met de
Stichting Studiecentrum
EersteVAN
Wereldoorlog
werkt uitgeverij
Aspekt
ONDER REDACTIE
HANS ANDRIESSEN,
MARTIN ROS
EN PERRY PIERIK
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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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 Wereldoorlog. 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 interessante artikelen opgenomen met een variatie van onderwerpen die ervoor
zorgdraagt dat eenieder met interesse voor de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog wel iets van zijn/haar gading zal vinden.
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n deel 7 van de serie De Grote Oorlog kroniek 1914-1918 aandacht
l
voor verschillende facetten van de Eerste Wereldoorlog.
Dr. J. ONDER
Schulten
bekijkt VAN
de operationele
logistiek
aan het
REDACTIE
HANS ANDRIESSEN,
MARTIN
ROSwestelijk
EN PERRY PIERIK
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 exclusieve 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 Verdun, Leo van Bergen bericht over de Nederlandse ambulances aan het
oostfront; en zo volgen nog andere interessante artikelen over dit even
wonderlijke als wrede conflict.
Met dit zevende deel omvat De Grote Oorlog inmiddels 2100 pagina’s met artikelen, foto’s en documenten. Ter ondersteuning van De
Grote Oorlog verschijnen er tevens monografieën over verschillende onderwerpen zoals De mythe van 1918 door J.H.J. Andriessen en IJzeren
doodskisten, het onderzeebootwapen in de Eerste Wereldoorlog van Andriessen, Gerbrand Kip, Perry Pierik en Arthur Stam.
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et deel vier van De Grote Oorlog kroniek 1914-1918 wordt de
l
succesvolle reeks gebundelde artikelen van de hand van Nederlandse en Vlaamse
overVAN
de Eerste
WereldoorlogMARTIN
voorgezet.
ONDERauteurs
REDACTIE
HANS ANDRIESSEN,
ROS EN PERRY PIERIK
Nog steeds neemt de belangstelling onder het Nederlandse lezerspubliek 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.
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Ook ditmaal dus een zeer gevarieerd aanbod van artikelen van kenners
van de materie. De Eerste Wereldoorlog mag in Nederland op groeiende 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.
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n de achtste Kroniek van De Grote Oorlog wederom aandacht voor de
verschillende aspecten van de Eerste Wereldoorlog. Dr. Ronald van l
der Wal vraagt
de militaire
bijstand
aan het
burgerlijk
ONDERaandacht
REDACTIEvoor
VAN HANS
ANDRIESSEN,
MARTIN
ROS
EN PERRY PIERIK
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.

l

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 combineert een literatuurwetenschappelijke benadering met een vergelijkende
biografiestudie. 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.

I

De serie De Grote Oorlog Kroniek 1914-1918 staat onder redactie van
Hans Andriessen, Martin Ros en Perry Pierik, is een initiatief van de
Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog en wordt uitgegeven
door Uitgeverij Aspekt.
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ederom presenteert de Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog in de serie De Grote Oorlog Kroniek 1914-1918 een speciaal nummer, waarin naast een bijdrage van dr. Maartje Abbenhuis,
voorts is opgenomen een artikel van de winnaar van de scriptieprijs
l
2005, drs. Guusje Groote, evenals een artikel van een van de genomiONDER
REDACTIE
VANA.HANS
ANDRIESSEN, MARTIN ROS EN PERRY PIERIK
neerden voor
deze
prijs, drs.
Niemeijer.
In tegenstelling tot eerdere publicaties in deze zeer populaire serie
Eerste Wereldoorlogliteratuur is, gezien de specifieke aard van deze bijdragen, besloten de in de Engelse taal aangeboden artikelen niet te
vertalen en ze in de originele versie te laten verschijnen.
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In dit deel wordt onder meer aandacht geschonken aan de smokkelhandel aan de Nederlandse grens, de invloed van de Duitse keizer op het
ontstaan van de Eerste Wereldoorlog, de zware gevechten in de Argonnen bij Verdun, het Victoria Kruis, de strijd in Congo, Ernst Jünger,
Prins Heinrich van Beieren en het einde van de Duitse keizerlijke marine te Scapa Flow.
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ok deel 11 van de serie De Grote Oorlog Kroniek 1914-1918 bevat
weer een scala van interessante artikelen over een ook voor de
Nederlandse
zo belangrijke
periode.MARTIN
Niet alleen
waren
dePIERIK
ONDERgeschiedenis
REDACTIE VAN
HANS ANDRIESSEN,
ROS EN
PERRY
Nederlandse strijdkrachten gedurende de oorlogsjaren voltallig gemobiliseerd. Ons land was ook op andere manieren nauw betrokken bij de
gebeurtenissen die het aanzien van de wereld volstrekt veranderde, keizer- en koninkrijken deed verdwijnen en ruim 30 miljoen slachtoﬀers
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 Amerikaanse havens lagen, ook nog eens in beslag genomen, met alle gevolgen van dien.

l

De scripties geven samen een uitstekend en uitgebreid beeld van de vluchtelingenproblematiek 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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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 problematiek van de Belgische vluchtelingen in Nederland weer vanuit een
geheel andere hoek. Aan de hand van artikelen in het Algemeen Handelsblad 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 vluchtelingen, de rol van het Internationaal Vrouwencongres en de toenemende
voedselschaarste in Nederland met het beruchte aardappeloproer en de
opgelegde voedselrantsoenering.
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In ‘Toevlucht in Amsterdam, een quaestie van Hollandsch fatsoen’ gaat
Kees Nagtegaal uitvoerig in op de opvang van de Belgische vluchtelingen bij hun komst in 1914 in Nederland en de daarbij verleende diensten door de overheid en particulieren.
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Henk van der Linden / Jos van Raan
Utrecht en de Eerste Wereldoorlog

isbn 9789463381499
Henk van der Linden / Jos van Raan

Utrecht
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nur 680
15 x 23 cm
ca. 446 pagina’s
Paperback
mei 2017

prijs € 24,95
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aspekt

De provincie Utrecht had net als de andere delen van Nederland te maken met de gevolgen van de mobilisatie, de grote exodus van Belgische vluchtelingen en de voedselschaarste. En de stad Utrecht nam behalve als
soldatenstad ook een bijzondere positie in als verkeersknooppunt van wegen en waterwegen. Dwars door de
provincie loopt de Hollandse Waterlinie, die een belangrijke rol zou moeten spelen bij een aanval van vijandelijke legers om de vesting Holland te verdedigen.
Met de vlucht van de vluchtelingen kwamen ook veel Belgische militairen mee. Omdat Nederland zich neutraal
opstelde, konden deze manschappen niet vrij rondlopen. Ze werden in kampen gehuisvest. Aanvankelijk onder
slechte omstandigheden. Na een opstand waarbij doden vielen, werd hun situatie wat verbeterd. Onder hen
bevond zich de bekende kunstenaar Rik Wouters die deze periode niet zou overleven. Als herinnering aan
deze sombere tijd staat in Amersfoort het imposante Belgenmonument, gebouwd door en voor Belgische vluchtelingen. Door de gespannen verhouding tussen Nederland en België na de oorlog werd dit monument pas in
1938 aan de gemeente overgedragen.
De oorlog had ook gevolgen voor de Utrechtse universiteit. Een Duitse hoogleraar werd opgeroepen voor het
Duitse leger en Belgische gevluchte studenten kregen de gelegenheid om colleges te volgen.
Toen de oorlog op 11 november 1918 was afgelopen, werden Amerongen en een jaar later Doorn wereldnieuws, omdat de Duitse keizer met zijn gevolg daar in ballingschap zijn intrek nam.
Utrecht had aan alle kanten te maken met de gevolgen van de Grote Oorlog.

Eerder verschenen in deze serie

Isbn: 9789461534774
Prijs: € 19,95

Isbn: 9789461534781
Prijs: € 24,95
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Mark Sijlmans
Zuid-Holland en de Eerste Wereldoorlog

Henk van der Linden /
Pauline Onderwater / Mark Sijlmans

Zuid-Holland
en de Eerste
Wereldoorlog

isbn 9789463381505
nur 680
15 x 23 cm
ca. 448 pagina’s
Paperback
juni 2017

prijs € 24,95
geschiedenis
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aspekt

Tijdens de Eerste Wereldoorlog bleef Nederland neutraal. Dat betekent niet dat er in ons land
niets gebeurde. Integendeel, ons land was volledig van slag. Het normale dagelijks leven bestond niet meer. Alle jonge mannen waren gemobiliseerd, en elders gedetacheerd. De vrouwen
moesten in het economisch leven hun plek innemen.
In de grote steden als Den Haag en Rotterdam ging het leven min of meer gewoon door. Maar
in de kleinere plaatsen waren de gevolgen van de oorlog veel directer zichtbaar. De kust moest
verdedigd, de Belgische vluchtelingen opgevangen en vele op zee omgekomenen spoelden aan.
Er was tekort aan alles, oproer dreigde. De Grote Oorlog beheerste het Normale Leven van de
Gewone Man en Vrouw in de Zuid-Hollandse dorpen en kleine steden.

Perry Pierik
Duinkerken 1940

Wonder - Tragedie - Gevolgen

isbn 9789463382021
nur 680
13.5 x 19 cm
ca. 128 pagina’s
Paperback

Perry Pierik

Duinkerken

1940
Wonder - Tragedie

Gevolgen

maart 2017

prijs € 9,95
geschiedenis
aspekt
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Met de nieuwe blockbuster in zicht over Duinkerken van regisseur Christopher Nolan is deze
beslissende wending in de Tweede Wereldoorlog weer hoogst actueel. Na de razendsnelle
ineenstorting van het front in Frankrijk tekende zich een Stalingrad-achtige nederlaag af voor
het Britse expeditieleger in Frankrijk. De soldaten zaten als ratten in de val. De Duitse tanks
rolden na hun succesvolle ‘Blitzkrieg’ richting de plaats Duinkerken waar tienduizenden soldaten
zaten samengepakt. Vanuit het niets kwam Hitlers haltbevel en stonden de tankdivisies stil. Vanuit Engeland waren ondertussen honderden schepen onderweg die het wonder waarmaakten.
Voor de ogen van de Duitse elite divisies ontsnapte het Britse expeditieleger van de ondergang.
Tot vandaag de dag staan veel vragen open. Dit boek van de hand van historicus Perry Pierik
behandelt het wonder, de tragedie en de gevolgen van een van de meest opzienbarende gebeurtenissen van de 20ste eeuw.

Robbert Jan Swiers
Zeeland vecht door

Strijd in Zeeland - Stellingen - Grote brand Middelburg De haven van Vlissingen - Franse terugtocht - Capitulatie,
mei 1940

Zeeland is altijd van groot strategische belang geweest. Dat bleek ook
in 1940. Na de capitulatie op 15 mei van de rest van Nederland vocht
Zeeland door, met name om de daar gelegerde Franse troepen gelegenheid te geven de Duitse opmars te vertragen en zich terug te trekken naar België en later Noord-Frankrijk. De Duitsers kenden niet veel
moeite om de provincie te veroveren, mede door het ontbreken van
serieus verzet door gedemoraliseerde en slecht geleide troepen. Het
waren voornamelijk de Fransen die trachtten de opmars van de vijand
te stoppen en daar forse verliezen bij leden. De verwoestingen waren
er echter niet minder om; veel infrastructuur werd vernietigd, evenals de
historische binnenstad van Middelburg en de havens van Vlissingen en
Breskens. De laatste (Belgische) troepen verlieten op 27 mei Nederlands
grondgebied, een dag voordat België capituleerde.

isbn 9789463381314 | nur 680
13.5 x 19 cm | ca. 164 pagina’s
Paperback | maart 2017
prijs € 9,95
geschiedenis
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Wim Zaal
De Hongerwinter

West-Nederland onder Duitse Terreur, achtergronden,
dagelijks leven en de nood door de ogen van een kind
Al is er veel over de winter van 1944-45 geschreven, dit boek vat
eindelijk alles beknopt, begrijpelijk en boeiend samen. De lezer, die
de hongerwinter alleen van horen zeggen kent, krijgt een helder inzicht in de samenhangen en het dagelijks leven zonder brandstof,
gas, elektra of voldoende voedsel: een bestaan met hongertochten,
noodkacheltjes, gaarkeukens en zwarte markt. Bovendien laat de
schrijver, die deze winter als opgroeiende jongen heeft meegemaakt,
zijn geheugen spreken, dat zonder enig effectbejag een ijzig spookbestaan oproept.

isbn 9789463381390 | nur 680
13.5 x 19 cm | ca. 142 pagina’s
Paperback | april 2017
prijs € 9,95
geschiedenis

Maria Garcia Alvarez / Perry Pierik
De Spaanse blauwe divisie

De dramatische strijd van Franco’s troepen voor Leningrad

isbn 9789463381321
nur 680
13.5 x 19 cm
ca. 158 pagina’s
Paperback
maart 2017

prijs € 9,95
geschiedenis
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Onder het goedkeurend oog van dictator Franco trokken duizenden Spaanse vrijwilligers naar
het oostfront om de strijd aan te binden met het ‘goddeloze bolsjewisme.’ Zij kregen de zegen
van de staat en de kerk. Het waren niet alleen uiterst rechtse Falangisten die gingen, maar ook
republikeinen die tegen Franco hadden gevochten in de burgeroorlog en zich nu probeerden te
‘rehabiliteren’. Het werd een dramatische geschiedenis, van strijd, winterse koude en onvoorstelbare verliezen. De Spanjaarden bouwden een reputatie op van harde vechters, maar ook
zij konden het lot van Napoleon niet ontlopen.

Pocketserie Tweede Wereldoorlog
Perry Pierik

Vanaf vandaag wordt

er teruggeschoten

Spionage, geheime diplomatie,
oorlogseconomie en andere facetten
van de Poolse veldtocht van 1939

aspekt

prijs: € 9,95

prijs: € 9,95

prijs: € 9,95

prijs: € 9,95

Perry Pierik / Marcel Rijmerink

Het Soldatenleven
zat ons in het bloed
Karl Ullrich de laatste commandant
van ‘Wiking’, een bekentenis

38

aspekt

prijs: € 9,95

prijs: € 9,95

prijs: € 9,95

prijs: € 9,95

prijs: € 9,95

Pocketserie Tweede Wereldoorlog

prijs: € 9,95

prijs: € 9,95

Perry Pierik / Marcel Reijmerink

Het oorlogstrauma

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

aspekt

prijs: € 9,95

prijs: € 9,95

prijs: € 9,95

prijs: € 9,95

prijs: € 9,95

prijs: € 9,95

Perry Pierik

Bloedjaar

1945

De ondergang van de Duitse
strijdkrachten in het oosten

aspekt

prijs: € 9,95
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Bühne

Tijdschrift van Aspekt voor literatuur en cultuur
onder redactie van Margreet den Buurman en Perry Pierik
Speciale editie
isbn 9789463381406
nur 300
15.5 x 23.5 cm
ca. 154 pagina’s
Paperback
maart 2017

prijs € 9,95
literair
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Wat zijn de drijfveren en wie zijn de voorbeelden van iemand die iedereen nog gekend heeft?
Want dat is een feit. Jaap Harten behoort tot de laatste der Mohikanen, die de namen Berthold
Brecht, Marlène Dietrich, Greta Garbo, Marsman, Lucebert, Klee en Kandinsky niet alleen uit de
encyclopedie of Wikipedia kent, maar daadwerkelijk ontmoet heeft of bewust in hun tijd geleefd heeft. Zij waren, wereldburger als hij is met een groot hart voor Europa, altijd onderdeel
van zijn bestaan. De drijfveren laten zich misschien lastiger bepalen dan de voorbeelden. Maar
wie op zoek gaat naar het geheim van Achterberg en de methodiek van Roland Holst is vooral
geïnteresseerd in de esthetiek. Dat gebeurde wel, met een knipoog. In het werk van Harten
staat de menselijke maat centraal en ook in het prachtige schilderwerk van man en levenspartner Oskar Lens. In deze speciale editie van Bühne staan we stil bij het bijzondere literaire werk
en invloed van auteur Jaap Harten.

Bühne

Tijdschrift van Aspekt voor literatuur en cultuur
onder redactie van Margreet den Buurman en Perry Pierik
No. 6 - 2017
Oogopslag
met smalle schouders
trotseren
het leed
Alle dag
(Uit: Valentin Serov en de holle lach van geluk)

Valentin Serov, de Russische kunstschilder die in zijn tijd grote roem verwierf
(1865-1911) vormt de inspiratiebron voor het komende maart/aprilnummer.
Perry Pierik opent met een gedicht over hem. We zijn allen gelukzoekers,
maar in geluk ligt ook altijd tragiek besloten: geluk is een tijdelijke toestand.
De bijdrage van Frank Heine sluit hier mooi bij aan. Hij schreef een kort verisbn 9789463381413 | nur 300
haal over een laatste muziekrepetitie en een gedicht over ouderdom. Mar15.5 x 23.5 cm | ca. 152 pagina’s
lène Hommes is in dit nummer present met subtiele, sensitieve verhalen. Van
Paperback | april 2017
Alfred Krans komt een prikkelend essay over Ernst Glaeser, van wie hij Jaarprijs € 9,95
gang 1902, jeugd tussen traditie en revolutie vertaalde. Antoine Baars, Tine
Hertmans, Paul Dentz, Hans van Willigenburg, Janice Deul, Jaap van den
literair
Berg, Celeste Lupus, Robbert Jan Swiers en Hans Muiderman: essays, korte
verhalen en poëzie wisselen elkaar af in wederom een kleurrijk, betrokken, en
bovenal een lezenswaardig voorjaarsnummer van Bühne.
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Jack London
Wanneer de goden lachen

Samengesteld, ingeleid en vertaald door Hans Dütting

isbn 9789463381307
nur 300
15 x 23 cm
190 pagina’s
Paperback
februari 2017

prijs € 18,95
literair
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Zo’n honderd jaar geleden overleed de avontuurlijke globetrotter en geniale story-teller Jack
London op 22 november 2016 aan een niervergiftiging. Nog altijd heeft hij in de hele wereld
een groot en enthousiast lezerspubliek. Zijn gevarieerde oeuvre bestaat uit romans en novellen,
maar ook uit politieke pamfletten, journalistieke verslagen, brieven, reisjournalen en oorlogsverhalen.
London-biograaf en -vertaler Hans Dütting koos zeven verhalen uit het beste werk van de rasverteller London die overtuigend aantonen waarom zijn verhalen eeuwigheidswaarde hebben.
Wanneer de goden lachen is een juweeltje van zijn onvergankelijke vertelkunst.
Eerder verschenen bij Aspekt in vertaling van Hans Dütting de boeken De witte stilte (verhalen)
en de omvangrijke ecologische roman De Vallei van de Maan. Daarnaast is Dütting de schrijver
van zijn eerste Nederlandse biografie: Jack London, piraat, minnaar, schrijver en genie.

Robbert Jan Swiers
Belle Epoque
verhalenbundel

isbn 9789463381291
nur 300
13 x 21 cm
ca. 236 pagina’s

Robbert Jan Swiers

Belle Epoque

Paperback

Verhalenbundel

april 2017

prijs € 17,95
literair
ASPEKT

43
Belle Epoque is een aanduiding voor een tijdperk tussen 1870 en 1914. Na de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) en de verschrikkingen die daarin waren beleefd, dacht men met weemoed
terug aan die periode vanaf de Frans-Duitse Oorlog (1870-1871) met een enorme technische
vooruitgang, sociale betrokkenheid en kunstzinnige en culturele ontwikkelingen. De verhalen in
deze bundel spelen zich allemaal af tijdens de Belle Epoque of refereren daaraan. Dan blijkt
dat het ook in die periode niet allemaal koek en ei was. Swiers weet opnieuw zijn verbeelding
om te zetten in vijfentwintig intrigerende korte verhalen, die deze keer rond één thema draaien:
Belle Epoque.
Robbert Jan Swiers (Middelburg, 1959) heeft veel publicaties op zijn naam staan: kinderboeken, historie, archeologie, natuur, poëzie, romans en hij werkte mee aan taal- en geschiedenismethodes. Daarnaast is hij actief (geweest) in muziek, muziektheater, film en kleinkunst en werkt
hij mee aan actuele ontwikkelingen op het gebied van kunst en cultuur.
www.robbertjanswiers.nl
Bij Uitgeverij Aspekt verschenen eerder de romans De Landmeter (2013) en De zeven van Strak
(2016), de korte verhalenbundels Een kwestie van schaal (2014), De taal van het water (2014)
en Het Achteloze Universum (2015) en het jeugdboek Tussen vuur en water (2016).

Peter Andriesse
Zuster Belinda

en het geheime leven van dokter Dushkind
roman
Zuster Belinda is een typisch boek van Peter Andriesse. De auteur neemt
op geraffineerde wijze de klassieke doktersroman op de hak. Op speelse wijze worden de hartstochten die zo kenmerkend zijn voor deze boeken gecombineerd met het literaire talent van de auteur. Het boek was
lange tijd niet meer verkrijgbaar maar nu, dankzij deze heruitgave,
opnieuw te ontdekken voor de liefhebber.

isbn 9789463381345 | nur 300
12.5 x 20 cm | ca. 240 pagina’s
Paperback | januari 2017
prijs € 16,95
literair
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Peter Andriesse
De geur van de durian
roman

In De geur van durian neemt Peter Andriesse ons mee naar het exotische
Sumatra. In den vreemde worden tegenstellingen eerder verhard dan
verzacht en lopen relaties op de klippen. Wat een ontspannen vakantie
had moeten worden voor Erik, zijn vrouw Myra en zijn zus Heleen slaat
na een mysterieuze verdwijning om in een nachtmerrie. Met dit boek
keerde de auteur terug naar zijn land vol jeugdherinneringen.
Peter Andriesse

De geur van
de durian
aspekt

roman

isbn 9789463381338 | nur 300
12.5 x 20 cm | ca. 240 pagina’s
Paperback | januari 2017
prijs € 16,95
literair

Luuk Vastenhout

Een kussen

roman
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van satijn

Luuk Vastenhout
Een kussen van satijn

ASPEKT

isbn 9789463381352 | nur 300
13 x 21 cm | ca. 206 pagina’s
Paperback | februari 2017
prijs € 17,95

In een ziekenhuis wacht Rutger met zijn moeder op de laatste ademtocht van zijn vader. De verhouding tussen zijn vader en moeder komt
geleidelijk in beeld door zowel schrijnende als bij vlagen tragikomische
voorvallen. Gaandeweg wordt ook de moeilijke relatie van Rutger met
zijn ouders steeds duidelijker. Zijn moeder vraagt echtscheiding aan als
zijn tobbende vader al jaren in een psychiatrische kliniek vertoeft. Maar
waarom kan ze haar ex toch niet loslaten? Vinden zijn vader en moeder
elkaar alsnog?
Een kussen van satijn is een zorgvuldig en aangrijpend geschreven familiegeschiedenis. De hunkering van de vader en zoon naar liefde en het
verlangen van de moeder naar aandacht is weergegeven met originele
wendingen en subtiele details.

literair
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Anton van Leijen
In steen gesmoord
roman

Hoofdpersoon Job Bergeman is mede-directeur van een bedrijf in hightechbeveiliging. Samen met een bevriende wetenschapper heeft hij het
octrooirecht verkregen op een revolutionair onderzoeksapparaat, gebaseerd op de principes van tomografie. Als echter zijn partner wordt
vermoord in het stroomgebied van de Amer komt het apparaat - via
een ordinaire familievete - onder de aandacht van criminelen. Deze
zijn zowel in Nederland als in Engeland actief, en er worden pogingen
gedaan om Job het apparaat afhandig te maken, een aanslag op zijn
leven inbegrepen. Als Job’s puberdochter wordt gemolesteerd gaat er
bij hem een knop om. Verbeten gaat hij meewerken aan opsporing van
de daders, wat zich vooral in Zuid-Engeland afspeelt. Als de spanningen
verder oplopen komt de relatie met zijn vrouw Annemiek onder druk te
staan. Zij ergert zich aan zijn risicovolle avontuurlijke optimisme. Als het
tot een escalatie komt wordt Job door de criminelen gemolesteerd en
mishandeld. Hij brengt het er levend vanaf, maar blijft zitten met een
zwaar schuldgevoel naar zijn vrouw en gezin. Niettemin ontstaat er een
nieuw en verrassend perspectief.

Anton van Leijen

In steen
gesmOord
aspekt

roman

isbn 9789463381420 | nur 300
13 x 21 cm | ca. 210 pagina’s
Paperback | april 2017
prijs € 16,95
literair

Carine Sarvaas
De dochters van Margaretha
Johanna Pan

een Haags familiealbum, zwijgen verwoord
isbn 9789463381628
nur 300
15 x 23 cm
ca. 320 pagina’s
Paperback
februari 2017

prijs € 19,95
literair
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‘Overrompeld en verslagen voelden wij ons toen mama in haar laatste dagen afscheid van ons
nam. Met haar verdween la belle epoque uit ons gezin, de negentiende eeuw is definitief voorbij. Met de twintigste eeuw werd mij de fase van volwassenheid aangereikt. De dood van mijn
beide ouders heeft de deur tot ons gezin afgesloten.’
Getrouwd met Henri, denkt Agaat de sleutel tot de toekomst zelf in handen te hebben.
Zodra ze haar scholing vanuit het huis van Agaat heeft voltooid, vertrekt de avontuurlijke
Zus uit Nederland. Ze ontmoet haar Haagse familie pas weer na een mislukt huwelijk met een
Engelse bankier.
De twee zusters hebben elkaar veel te vertellen. Zus heeft geen zeggenschap over haar twee
jonge kinderen, Agaat verliest haar vermogen zonder daarover te kunnen beslissen.
Een sombere periode dient zich aan. De Tweede Wereldoorlog leidt tot verwoesting en hongersnood. Agaat blijft klaar staan voor familie en vrienden in Den Haag, Zus is spil in het web
van de ondergrondse in het Gooi.
Zelfs het naoorlogse bestaan wordt door beide zusters op eigen wijze ingevuld.

Ina-Boudier Bakker
Ontmoeting

Verhalen, gekozen door Gé Vaartjes

isbn 9789463381093
nur 303
13 x 21 cm
186 pagina’s
Paperback
verschenen

prijs € 17,95
literair
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Een ontmoeting na jaren tussen twee vrouwen die een geheim delen. Kinderen rond het sterfbed
van een moeder, die zij in wezen niet gekend hebben. De directrice van een verzorgingstehuis
in gewetensnood tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een ongehuwde moeder, die door haar ‘fatsoenlijke’ zusters wordt geminacht. Een bejaard joods echtpaar, dat het net om zich ziet sluiten
in de oorlog.
Dit zijn enkele personages die de lezer ontmoet in deze verhalenbundel, samengesteld uit diverse vergeten bundels van Ina Boudier-Bakker (1875-1966). Haar oeuvre varieert van enkele
uitvoerige romans, zoals Armoede (1909) en De klop op de deur (1930), tot novellen en korte
romans als De straat (1924) en Finale (1957). Dat zij ook tientallen korte verhalen schreef, is
vrijwel onbekend. Onterecht, zo laat Ontmoeting zien.
Criticus Jan Greshoff schreef in 1961 over Ina Boudier-Bakkers korte verhalen: ‘Dát is nu schrijven!’

Harrie Seeverens
De Spiegel
Leven met een hond

isbn 9789463381611
nur 402
13 x 21 cm
ca. 174 pagina’s
Paperback
februari 2017

prijs € 14,95
literatuur
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Kan een hond in de hemel komen en kun je hem daar dan vinden? De kerken zeggen weinig over
het hiernamaals en van bijna-doodervaringen word je evenmin wijzer. De vraag kwam half als
grap op toen de schrijver en zijn echtgenote hun zieke, oude hond, na eerste behandeling door
de dierenarts, zelf gingen verzorgen, want aan het alternatief – ‘een spuitje’ – waren ze nog
niet toe. De hond bleek een bijzondere patiënt die de schrijver aan het denken zette over mens,
dier en wereld en hij werd er zich van bewust dat velen de wereld alleen maar zien als decor
of voorraadkamer. De hond hield hem ook een spiegel voor waarin hij zijn eigen ongeduld en
onmacht kon zien.
Toen na enkele jaren het spuitje toch onvermijdelijk was, werd het de auteur ook nog eens
duidelijk waarom euthanasie wel altijd controversieel zal blijven onder artsen.
Een indirect antwoord op de vraag over de hemel is overigens te vinden in de Divina Commedia
van de Italiaanse schrijver Dante. In de hemel bestaat de tijd niet meer en de uitverkorenen
bevinden zich in een ‘eeuwig’ heden waarin ze geen herinneringen meer hebben aan geliefden,
familie of vrienden, laat staan aan hun huisdieren.

Hans Wentholt
De graaf en het Weense Wasmeisje
roman

isbn 9789463381604
nur 300
15 x 23 cm

De graaf
en
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Hans WentHolt

roman

ca. 388 pagina’s
Paperback
juni 2017

prijs € 22,95
literatuur
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Twee jonge geliefden trachten te ontsnappen aan de verstikkende sfeer van onoprechtheid, die
heerst in de betere kringen van het Wenen rond het jaar negentienhonderd. Jonas is de (bastaard)zoon van een steenrijke graaf, die kamerheer was van keizer Franz Josef. Anna is een
echt Wienerisches Wäschermädel, dat, zoals alle wasmeisjes, ondanks alle proletarische ellende
vrolijk is en niet op haar mondje gevallen. Bovendien is zij mooi, uiterst intelligent en beschikt zij
over een fraaie zangstem. Zij treedt op bij een damesorkest in het Weense Prater.
De oude graaf en zijn zoon hebben zeer verlichte ideëen, maar kunnen daar in de broeierige
atmosfeer van het verkommerende Habsburgse rijk, publiekelijk nauwelijks uiting aan geven.
Steeds meer voltrekt de gepassioneerde liefde tussen Anna en Jonas zich in de spiegel van de
onmogelijke liefdes van Aartshertog Rudolf, de troonopvolger. Ook Rudolf was een vrijdenker,
maar tevens een laat-negentiende eeuwse romanticus, die uiteindelijk zo in de knel kwam, dat
hij zich gedwongen voelde een einde aan zijn leven te maken. Zijn zelfmoord werd bekend als
het Mayerling Drama. De druk op Jonas en Anna wordt ondraaglijk.

Jan van Rijthoven
In de schaduw van het bestaan
roman

Zijn vriendin pikt het niet langer dat Frank steeds zwijgt over zijn opdrachten, en verbreekt hun relatie. Het lot van een commando die geheime missies uitvoert; een open, eerlijke relatie is dan niet meer mogelijk.
Af en toe een ‘eendagsvlieg’ daar moet hij het mee doen. Bij zijn oude
dienstmaten kan hij weer even zichzelf zijn. Hij geniet van hun mooie verhalen. Over de trainingsstage van Berry’s Vlaamse opa bijvoorbeeld,
ook een paracommando, in het oude Kamp Vogelsang. Waarom is hij, in
het bezit van een licence to kill, geworden wie hij nu is? Om daarachter
te komen gaat hij op zoek naar zijn ouders, die hij nooit heeft gekend.
Op een van zijn reizen ontmoet hij een bijzondere vrouw, die zijn lief
voor altijd zou kunnen worden. Dan moet hij wel zijn leefwijze drastisch
veranderen, maar of hij daartoe in staat is? In de schaduw van het bestaan is een zoektocht naar de ware liefde.

isbn 9789463380935 | nur 301
13 x 21 cm | 274 pagina’s
Paperback | verschenen
prijs € 17,95
literair
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Nadine Barroso
Ken mij niet
roman

Zonder verblijfplaats en met niets dan een rugzak loopt Tessa een
vreemd stadje binnen. Ze heeft een plan verzonnen om een nieuw bestaan op te bouwen. Maar wie is deze mysterieuze jonge vrouw en wat
heeft een oude vermissingzaak met haar te maken? Ze is duidelijk op
zoek naar een nieuw leven. Of misschien is het juist haar oude leven
waar ze naar op zoek is…

isbn 9789463381468 | nur 305
13 x 21 cm | ca. 226 pagina’s
Paperback | maart 2017
prijs € 17,95
literair

Wanneer ze haar plek lijkt te hebben gevonden bij een nieuwe familie
wordt ze door het gruwelijke noodlot gedwongen haar koers te veranderen en te verdwijnen. Dit zal helaas niet de laatste keer zijn… Waar
vlucht zij naartoe en nog belangrijker: waar vlucht ze van weg... Of
beter gezegd, van wie?

Guy Cozijns
Stroomversnelling in de Pacific

Thriller

‘Een eindeloze lichtgevende energiebundel strijkt neer met een duizelingwekkende snelheid. Op volle oceaan wordt een boot middendoor
gereten en een kleine wordt ternauwernood gered door twee gidsen.
‘Jullie zijn de uitverkorenen om dit schepsel groot te brengen. Deze
kleine beschikt over bovennatuurlijke gaven. Hij zal jullie hard nodig
hebben. Noem hem maar Humanicbird.’ Met deze bijzondere opening
openbaart auteur Guy Cozijns een opmerkelijke wereld, waarin de lezer wordt ondergedompeld. Het leven van professor Thibaut wordt op
zijn kop gezet en zal de lezer meevoeren naar Engeland, Zimbabwe,
Buenos Aires en de stranden van Bora Bora.
isbn 9789463381369 | nur 300
15 x 23 cm | ca. 240 pagina’s
Paperback | februari 2017
prijs € 18,95
literair
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Johan Gortworst
Weerzien in Christchurch
Weerzien in Christchurch is een ingrijpend boek dat op een eerlijke wijze
de ontreddering laat zien wat er in een familie gebeurt als het noodlot
toeslaat. Het is de jaren zeventig. Een zus en een broer slaan hun vleugels uit. Zij volgt de liefde van haar leven en emigreert naar NieuwZeeland. Het vertrouwde legt ze naast zich neer. Ze doet haar best één
te worden met de mensen in haar nieuwe land. Ze merkt al snel dat er
meer barrières zijn te overwinnen dan de taal alleen. Het land betovert,
maar leidt ook tot eenzaamheid.
Haar jongste broer en verteller van het verhaal, ontdekt vanuit een
grachtenpand in Amsterdam zijn nieuwe wereld. Hij is op zoek naar het
echte leven en wat mensen drijft. Hij droomt van een leven in de schijnwerpers van het toneel. Dan valt op een dag bij hun ouders een brief
op de mat met slecht nieuws uit Nieuw Zeeland. Wat te doen, doorgaan,
afwachten of ingrijpen? Een periode van onzekerheid, wanhoop en verdriet begint. Een ieder gaat noodgedwongen zijn eigen weg. Soms samen, soms gescheiden.

isbn 9789463381635 | nur 300
15 x 23 cm | ca. 268 pagina’s
Paperback | maart 2017
prijs € 19,95
literair

Martien J.G. de Jong
Twee vrienden en hun vrouwen
Schrijven, wrijven en vrijen in de pruikentijd

isbn 9789463381659
nur 300
Martien J.G. de Jong

TWEE

13 x 21 cm
ca. 218 pagina’s

VRIENDEN

Paperback

EN HUN VROUWEN

april 2017

Schrijven, wrijven en
vrijen in de pruikentijd
ASPEKT

prijs € 17,95
literair
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Nee, het tweede citaat sluit niet aan op het eerste. Het eerste komt uit de roman Julia van Rhijnvis
Feith en het tweede uit het gedicht Verrukking van Willem Bilderdijk. Ze schreven in het laatste
kwart van de achttiende eeuw, waren goede vrienden en droegen allebei een pruik. Wat de
politiek betreft, kon de scheef gevallen pruik soms een echte bokkepruik worden. Dit nieuwe
boek van Martien J.G. de Jong gaat ook daar over. Hij plaatst de lotgevallen van Feith en Bilderdijk in de brede historische context van de legendarische pruikentijd. Het resultaat werd
een amusant en interessant lees-en kijkboek, met veel eigentijdse prenten en ook met toelichtende noten voor lezers die er méér van willen weten.

Lies Ameeuw
Wat ik je nooit kon vertellen

isbn 9789463380973 | nur 720
13 x 21 cm | 302 pagina’s
Paperback | verschenen
prijs € 19,95

De jonge Engel Raam heeft één grote wens: hij wil echte liefde ervaren.
Om zijn verlangen te kunnen vervullen stuurt Brahma hem terug naar
de aarde. Raam komt terecht in India waar hij reïncarneert als de zoon
van een vader en moeder die uit verschillende kasten afkomstig zijn.
Zij houden van elkaar maar op de liefde die zij voor elkaar voelen
heerst een taboe. Wanneer Raam’s moeder per ongeluk zwanger raakt,
worden zij en Raam’s vader door familie uit elkaar gehaald. Na zijn
geboorte wordt Raam naar het weeshuis gebracht. Het doel dat de
jonge Engel zichzelf had gesteld, lijkt verder weg dan ooit. In plaats van
echte liefde ervaart de jonge Raam de afwezigheid van zijn moeder,
de afstandelijkheid van de nonnen die het weeshuis besturen. Het duurt
tien jaar voordat Raam wordt geadopteerd. Maar zelfs in het warme
adoptiegezin lukt het Raam niet om de liefde te ervaren. Toenaderingen
van vrouwen houdt hij af. Pas als hij voor zaken naar India moet, komt
alles in beweging.

literair
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Martijn van der Molen
Berichten uit een Amsterdams kraakhuis

1978-1995

1978. Het sloopwerk in de Nieuwmarktbuurt ten behoeve van de metro
is gedaan. Het is het jaar dat Martijn van der Molen het huis betrekt
dat de slopers om raadselachtige reden hebben laten staan. Ze zal er
tot 1995 wonen. In achttien min of meer op zichzelf staande verhalen
vertelt zij- met een scherp oog voor detail- over het leven van een jonge
alleenstaande moeder en haar dochter in een kraakpand. Een leven in
een van de oudste delen van Amsterdam, te midden van oorspronkelijke
bewoners, kunstenaars, junks en idealisten: een leven dat menigmaal de
stoutste fantasieën te boven gaat.
Fragment uit het voorwoord van Geert Mak:
‘Het verhaal van de Nieuwmarkt, van het politieke spel rond de metro,
van de nieuwbouwplannen, de bezettingen en de ontruimingen, het is
vaker verteld. Martijn vertelt deze geschiedenis ditmaal van binnenuit.
En dat, gekoppeld aan haar terloopse observaties, biedt een uniek perspectief op deze bijzondere periode in de Amsterdamse geschiedenis.’

isbn 9789463381758 | nur 402
13 x 21 cm | ca. 187 pagina’s
Paperback | juni 2017
prijs € 14,95
literair

Jan Weyenberg
Co Jenevo
Co Jenevo is figuurlijk een kind van de duivel, volledig handelend zonder geweten. Hij is op zoek naar status en macht. Eigenlijk heeft Co
maar één doel, namelijk god worden. Niet qua daden, maar vooral op
het gebied van de onaantastbare status van god. Op de momenten dat
Co zijn kwetsbaarheid toont, of plichtmatig toe moet laten komt er een
hoge sensitiviteit bij hem naar boven. Co kan dit niet erkennen en probeert niet meer in dit soort situaties te komen. Stapje voor stapje komt
hij dichter bij zijn doel, wat hij ook zal behalen. Eenmaal regerend over
zijn eigen godendom, het leiden van het grootse IncasCo, ontbeert het
Co aan uitdagingen. Door het ervaren van deze leegte komt hij weer in
aanraking met zijn sensitiviteit met catastrofale gevolgen. Op het einde
mag de lezer zijn of haar eigen conclusie(s) trekken over Co Jenevo.

isbn 9789463381666 | nur 300
13 x 21 cm | ca. 248 pagina’s
Paperback | april 2017
prijs € 17,95
literair
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Gerie Schaafsma
Blozende sterren
In rake en sensuele beelden wordt de grote liefde gedicht: de zoete
liefde, lofdicht op de prachtigste man, het onvermogen om liefde te
ontvangen, de pijn van rouw. De dichter bezingt de naturelle schoonheid van de geliefden en tegelijk haar liefde voor het romantische natuurgebied de Amsterdamse waterleidingduinen. Zo naturel dat zelfs
de sterren daarvan blozen. Symbool voor het natuurgebied is de tere
zeldzame Parnassia.
Gerie Schaafsma is neerlandica, trainer in communicatie, mediator en
werkt bij de gemeente Amsterdam.
isbn 9789463381222 | nur 373
14.8 x 21 cm | ca. 62 pagina’s
Paperback | januari 2017
prijs € 9,95
literair / poëzie

In de gedichten schept zij nieuwe woorden die waardig zijn om in ons
taalgebruik opgenomen te worden, zoals verstrelen, omkussen, wordingskracht.
De bijna “terloops aanwezige” rijmsystematiek maakt de gedichten
vloeiend leesbaar, met een sterke interne ritmiek. Het gedicht ontroert,
confronteert, speelt, verzacht, troost en maakt blij. Een krachtig veelzijdig debuut, om zelf te lezen en cadeau te krijgen.

EEN MISTVAL OM HET RUMOER
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JAN KLEEFSTRA
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Jan Kleefstra
Een mistval om het rumoer
dichtbundel

Het wordt stiller. De zon is nog niet op. Het meer wacht de vlucht die
alles in beroering brengt. Wat spreekt, fluistert. Nachtkoude heerst over
het mooiste moment van deze winterdag, waarin het zijn voor even in
alles oplost en het sleutelwoord ingetogenheid is. Of zoals de Wulp
murmelt: ‘ik hoop dat er nog een beetje wind komt, hoe anders raak ik
los van dit uitgewoonde land’.

JAN KLEEFSTRA

EEN MISTVAL
OM HET RUMOER

Een mistval om het rumoer is de derde bundel van Jan Kleefstra bij
Aspekt. De tekeningen zijn gemaakt door Lucien Tinga.

Aspekt
Aspekt

isbn 9789463381673 | nur 373
12.5 x 20 cm | ca. 60 pagina’s
Paperback | maart 2017
prijs € 9,95
literair / poëzie
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Eerder verschenen van deze auteur

Isbn: 9789461535924
Prijs: € 12,95

Isbn: 9789461537966
Prijs: € 12,95

Wim Hendrikse
Heb je even voor mij
Brieven aan Frans Bauer

Wat doet de eenzame weduwe Francine Bauer met een verkeerd geadresseerde brief? Terugsturen naar Kees de Rooy, een ouderwetse
man aan wie het digitale tijdperk grotendeels is voorbijgegaan?
‘Nee, veel te spannend, je moet de brief beantwoorden en een hoop
leugens verzinnen, dan kunnen we lachen,’ e-mailt haar onstuimige
jeugdvriendin Trudy.
Francine Bauer besluit een antwoord te schrijven en kruipt in de huid van
Frans Bauer, de volkszanger en presentator met de gouden strot en de
innemende lach. Om zo dicht mogelijk bij de waarheid te blijven en zich
te verdiepen in het onderwerp brengt Francine een traumatisch bezoek
aan Frans Bauers woonplaats Fijnaart, gevolgd door een chaotisch Bauerconcert en een undercover actie op het Zeeuwse Walcheren.
Slaagt Francine erin de leugen in stand te houden? Brengt Frans Bauer
onbewust twee verloren zielen bij elkaar?

isbn 9789463381680 | nur 300
15 x 23 cm | ca. 242 pagina’s
Paperback | maart 2017
prijs € 17,95
fictie
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Doede Nauta
Op dood en leven
Een krans van gedichten

isbn 9789463381055 | nur 306
12.5 x 20 cm | 50 pagina’s
Paperback | verschenen
prijs € 9,95
literair / fictie

Hij moet er zelf een beetje om lachen: ‘oudste debutant’. “En dan ook
nog met een dichtbundel die ‘Op dood en leven’ heet. Het lijkt wel ‘debuut op de valreep’.” Doede Nauta is in 1934 geboren en heeft zijn
leven lang als wetenschapper gewerkt (filosofie, logica, wiskunde). Als
hoogleraar heeft hij veel wetenschappelijke publicaties op zijn naam
staan, maar nu debuteert hij als dichter.
‘‘Ik heb eigenlijk altijd wel gedichten geschreven, maar ik heb er nooit
aan gedacht ze te publiceren. Als wetenschapper was ik bezig met mijn
‘denkhoofd’, als dichter gaat het mij vooral om klank, ritme en muzikaliteit. En als dichter ben ik ook niet bang iets op te schrijven dat ik zelf
niet helemaal begrijp. In deze bundel staat recent werk. Het onderwerp
heeft natuurlijk ook met mijn eigen levensfase te maken. Om me heen
gaan nu vaker mensen dood. Ik ben gaan nadenken over het beeld dat
zij bij mij nalieten. Dat bleken altijd beelden te zijn van hoe ze mij en
anderen inspireerden. Maar toen ontdekte ik dat ik dat ook had met
de levenden. Mijn beelden van hen zijn niet wezenlijk anders. En uit het
mijmeren daarover ontstond bijna als vanzelf deze bundel. Hoewel het
sterven van naasten de aanleiding was, heeft de bundel dus eigenlijk
juist niets met de dood van doen.’’

Leo Rademaker
Het prinsje dat zich verveelde

Sprookjes en verhalen voor kinderen en jongvolwassenen
Leo Rademaker is een taalkunstenaar. Met eenvoudige zinnen weet hij
een beeld op het netvlies te schetsen dat de lezer lang zal bijblijven.
Zoals het ook hoort bij echte sprookjes en verhalen. Maar deze zijn niet
alleen voor kinderen maar voor allen en als een echt sprookje laten ze
ook een boodschap achter en vertellen ze waarheden die anders niet
zo snel zullen worden uitgesproken.

isbn 9789463381697 | nur 277
13.5 x 21.5 cm | ca. 58 pagina’s
Paperback | maart 2017
prijs € 9,95
literair / fictie
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Harmen Malderik
Het zwarte gat

gedichten

Al tien kilometer rent de oude man
hijgend naar zijn verloren verleden,
langs het applaus van de bezwete stad…
Het zwarte gat bestaat uit gedichten die gaan over wielrennen, schaatsen, hardlopen, voetbal 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, over persoonlijke ervaringen, alles in relatie
tot sport. 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 alle lovend
zijn ontvangen. Het zwarte gat is zijn debuutbundel poëzie.
www.malderik.com

isbn 9789461539090 | nur 306
20 x 12.5 cm | ca. 68 pagina’s
Paperback | januari 2017
prijs € 10,95
literair / fictie

Hans Muiderman
Hanze!

Daar waar de reis naar toe gaat
Aan het einde van een pad waar de rivier
oplost in een baai aan de Oostzee, lees
ik op een gevel Hotel Utkiek. Het water in
de verte heette tot in de 17e eeuw Dat nie
diep en het binnenmeer daarachter, bij het
schiereiland Usedom, dat was het Achter
water. Waar je de taal herkent voel je je thuis.

isbn 9789463381703
nur 300
13 x 21 cm
Hans Muiderman

HANZE!
daar waar de reis naar toe gaat

ASPEKT
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Na een reis met zijn camper van Deventer
naar Denemarken, de oversteek naar Zweden,
over de eilanden Gotland en Farö, door de
Baltische Staten en langs de Duitse Oostzeekust, keert de schrijver via Kampen weer terug
langs de IJssel om te eindigen bij een oude
tante thuis in Zutphen.
Toch wil hij nog een keer terug naar Farö, in
het Noorden van de Baltische Zee. Om daar
te zoeken naar het doel van zijn reis…

ca. 238 pagina’s
Paperback
april 2017

prijs € 17,95
literair

Na een reis met zijn camper van Deventer naar Denemarken, de oversteek naar Zweden, over
de eilanden Gotland en Farö, door de Baltische Staten en langs de Duitse Oostzeekust, keert
de schrijver via Kampen weer terug langs de IJssel om te eindigen bij een oude tante thuis in
Zutphen.
Toch wil hij nog een keer terug naar Farö, in het Noorden van de Baltische Zee. Om daar te
zoeken naar het doel van zijn reis…
‘… Aan het einde van een pad waar de rivier oplost in een baai aan de Oostzee, lees ik op
een gevel Hotel Utkiek. Het water in de verte heette tot in de 17e eeuw Dat nie diep en het binnenmeer daarachter, bij het schiereiland Usedom, dat was het Achter water. Waar je de taal
herkent voel je je thuis….’
HANZE! Daar waar de reis naar toe gaat is geschreven in de voor Muiderman zo kenmerkende
stijl. ‘Hij weet heden en verleden schijnbaar moeiteloos met elkaar te vervlechten, observeert
intens en verweeft de geschiedenis van het landschap met dagelijkse gebeurtenissen onderweg.’

Hans Sizoo
Allemansvijand en zijn vriend
Gulliver Machiavelli Bacon Hermans

isbn 9789463381710
nur 730
13.5 x 21.5 cm
ca. 218 pagina’s
Paperback
april 2017

prijs € 18,95
literair

59
De wereldreiziger Gulliver, een literaire fantasie van Jonathan Swift, deelde met de veelzijdige
auteur Niccolò Macchiavelli, de theoreticus van de empirische wetenschap Francis Bacon en de
Nederlandse romanschrijver W.F. Hermans een chronische ergernis aan menselijk gezelschap.
Eenmaal aangeland bij volkeren van bovenmenselijke redelijkheid en deugd was hem echter
de zegen gegund van een sociaal verkeer op voet van vriendschappelijkheid en wederzijdse
achting. Voor de drie anderen wenkte dezelfde sociale zegen, maar slechts vanaf een toneel
van de eigen fantasie. Tegenstrijdig met het gewone sociale ervaren was de zegen echter bij
alle vier.
Dit essay van de kunsthistoricus en essayist Hans Sizoo bekijkt het viertal en de tegenstrijdigheid
in het ervaren van elk van hen van nabij en gaat op zoek naar een achtergrond. En het legt
een verband met een algemeenheid in het menselijke ervaren en fantaseren waarbinnen deze
enkele tegenstrijdigheid niet eens zo bijzonder blijkt te zijn.
In dit opzicht sluit het boek aan bij essays van Sizoo’s De verspreiding van een Abuis, 2010,
eveneens bij Aspekt.
www.hans-sizoo.nl

Margreet den Buurman
Het paleis in de Arcisstrasse

Thomas Mann en de Pringsheims

Op 11 februari 1905 trouwde Thomas Mann met de eenentwintigjarige
beeldschone miljonairsdochter Katia Pringsheim. Het was een societyhuwelijk binnen de upper class van München, waar de aankomend schrijver
Thomas Mann zich bijzonder goed in zou voelen. In ruil voor zijn nieuwe
status was hij echter regelmatig genoodzaakt om een compromis te sluiten tussen zijn schrijversambities en zijn sociale leven, waar zijn schoonouders grote invloed op uitoefenden. Zo kwam het nog geen jaar na zijn
huwelijk tot een grote aanvaring met zijn schoonvader, met als eis de
volledige terugtrekking van zijn novelle Wälsungenblut. Er deden zelfs
geruchten de ronde dat de revolver erbij op tafel was gekomen.
Wie was de sterjournalist Maximilian Harden? Hoe diep sneed de
zogenoemde Eulenburg-affaire in het vlees van Keizer Wilhelm II? Hoe
zat het met grote Joodse families als de Pringsheims, die zich in de 19e
eeuw tot het christendom bekeerden, wat waren de do’s en don’ts tijdens het fin de siècle? Kunnen we de plotselinge dood van het zwarte
schaap Erik Pringsheim in het verre Argentinië reconstrueren? Een uniek
boek binnen de Mann-studies door Margreet den Buurman doordat de
invloed van de schoonouders van Thomas Mann op zijn schrijverschap
– zijn rol en positie – nergens eerder zo uitvoerig aan de orde kwam.

isbn 9789461537904 | nur 320
15 x 23 cm | ca. 278 pagina’s
Paperback | maart 2017
prijs € 19,95
literair
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Margreet den Buurman
In de greep van Houdini
2de herziene druk

isbn 9789059117228 | nur 300
13 x 21 cm | 148 pagina’s
Paperback | april 2017
prijs € 17,95
literair

Wat bezielt iemand om de kost te willen verdienen door zich te laten
vastketenen, insnoeren in een dwangbuis en in de boeien slaan om daar
vervolgens onder de meest levensbedreigende omstandigheden solo uit
te moeten ontsnappen? Ondersteboven bungelend aan een touw, ergens
op de tiende etage van een torenflat, in een dichtgetimmerde kist die
vervolgens in een rivier werd gegooid: het lukte Harry Houdini (1874 –
1926) allemaal zich hieruit te bevrijden. Tot op heden, een eeuw na het
hoogtepunt van zijn roem, blijft hij ons fascineren en inspireren, getuige
de films die over hem zijn gemaakt, een opera, (Peter Schat) en boeken
over zijn leven. Houdini fascineert ons als persoon vanwege de vraag
wat hem en vele navolgers bezielden, maar ook inspireert hij ons na te
denken over opsluiting of vastgeketend zijn, en daaruit zowel in de meest
letterlijke als metaforische zin op eigen kracht te moeten ontsnappen.
De verhalen in deze bundel zijn geïnspireerd op de Houdini die tot onze
verbeelding spreekt: het innerlijk ergens in gevangen zitten, waarbij de
personages zich – ondanks zichzelf – uit een netelige situatie moeten zien
te redden, om vervolgens, soms bijna als een ‘condition humain’ opnieuw
verstrikt te raken. Want er heeft maar één Houdini bestaan die letterlijk
overal uit wist te ontsnappen en wiens roem tot op heden nog voortleeft.

Eerder verschenen van deze auteur

Isbn: 9789059117174
Prijs: € 22,95

Isbn: 9789059118768
Prijs: € 19,95

Isbn: 9789461535153
Prijs: € 19,95
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Isbn: 9789461531117
Prijs: € 19,95

Isbn: 9789461532992
Prijs: € 19,95

Isbn: 9789059119116
Prijs: € 18,95

O.M. Teule
Scarablue

isbn 9789463381215
nur 280
15 x 23 cm
ca. 238 pagina’s
Paperback
januari 2017

prijs € 17,95
literair
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‘Dit…is echt een MEGA-ramp.’ De veertienjarige gymnasiast Ted Boymans heeft geen idee hoe
voorspellend deze woorden zullen zijn. Vanaf het moment dat zijn vader, onderzoeksjournalist
Jan Boymans, verongelukt, staat zijn wereld op zijn kop. Niets is meer zoals het was. Samen met
zijn beste vriend Finn, een whizzkid in opsporings- en beveiligingsapparatuur, gaat hij op zoek
naar antwoorden. Is zijn vader echt dood? Waar was hij mee bezig? De zoektocht leidt hen naar
een mysterieuze sekte, de Orde van de Blauwe Scarabee, die op het punt staat om een waanzinnig plan uit te voeren. Iets dat nooit mag gebeuren. Maar de tentakels van de Orde, geleid
door de eigenzinnige Reinlef van Koningsbrugge, strekken verder uit dan Ted voor mogelijk had
gehouden. Gaat het hem lukken om de Omwenteling te stoppen?

Jan Tomasowa
Pattimura

Opstand van de paradijsvogels

isbn 9789463381727
nur 300
15 x 23 cm
ca. 246 pagina’s
Paperback
april 2017

prijs € 18,95
literair
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‘Pattimura. Opstand van de paradijsvogels’ is een roman over de grootste opstand in de Molukse geschiedenis, maar ook over liefde en hartstocht in tijden van oorlog.
Marcoes is veertien als zijn vader op Ambon ’s nachts op het strand op wrede wijze door Hollandse soldaten wordt vermoord. Enkele jaren later strijdt hij op Saparoea samen met opstandelingenleider Thomas Matoelesia, later bekend als Pattimura, tegen het Nederlands koloniaal
bewind. De Nederlandse gouverneur stuurt twee strafexpeditielegers om de opstand neer te
slaan. Maandenlang strijden de opstandelingen tegen het machtige Hollandse leger. Op het oorlogsschip Admiraal Evertsen overlijdt Marcoes’ geliefde, de vrijheidsstrijdster Martha Christina.
Marcoes vlucht weg uit de Molukken naar Java. Tijdens een hevige storm redt hij op zee het leven van Ibrahim, een rijke handelaar uit Batavia. Hij wordt verliefd op diens dochter Fatima. De
koopman benoemt hem tot kapitein van het vrachtschip de Gouden Draak. Na zijn vertrek verlaat Fatima haar ouderlijk huis. Tijdens een van zijn zeereizen vallen piraten hem aan en raakt
hij ernstig gewond. Marcoes keert terug naar Java en gaat op zoek naar zijn minnares Fatima.
Jan Tomasowa leidde een avontuurlijk leven. Hij werd op Java geboren en groeide op in een Molukse kamp in Nederland. In Indonesië werkte hij jarenlang onder andere als docent bij Universitas
Pattimura op Ambon, community developmentworker met arme boeren op Lombok en Irian Yaya
en als onderzoeker voor de Nederlandse overheid. In Nederland werkte hij als fabrieksarbeider,
opbouwwerker, post-HBO docent en als directeur-eigenaar van twee bedrijven.

Frank Heine
Een gat in de golven
roman

isbn 9789463381734
nur 300
12.5 x 20 cm
ca. 296 pagina’s
Paperback
maart 2017

prijs € 17,95
literair
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Een gat in de golven vertelt het verhaal van Erik van der Veen, de jongeman wiens leven anders
verloopt dan hij had verwacht en gehoopt. De man ook die in de loop van de jaren langzaam tot
het besef komt dat het dramatische verlies van een jeugdvriendin op een merkwaardige manier
doorwerkt in zijn verdere leven.
Schijnbaar berustend in zijn lot heeft Erik zich teruggetrokken op een oude viskotter, aangemeerd aan een kleine haven voor pleziervaartuigen. De onverwachte vriendschap met Floor
en Truffel brengt hem tot het inzicht dat er een uitweg is in zijn uitzichtloze bestaan. De oude
dieselmotor wordt bedrijfsklaar gemaakt en met de overmoed van de stille wanhoop kiest het
schip met de drie vrienden het ruime sop, op weg naar mooiere oorden.

Rob Scherjon
Het Litteken
Thriller

‘De dominee is een vrouw.’ Zo begint de spannende thriller Het litteken
van Rob Scherjon. De dominee heet Greetje Noordewier. Ze rijdt motor
- een Harley-Davidson - en houdt er een minnaar op na, de fotograaf
Gerard Tiggelaar. Hij is de hoofdpersoon en tevens de verteller van dit
verhaal.

isbn 9789463381161 | nur 306
13 x 21 cm | ca. 158 pagina’s
Paperback | februari 2017
prijs € 14,95
literair

Na een reorganisatie bij Het Vrije Volk, de krant waarvoor hij werkt,
wordt Gerard Tiggelaar ontslagen. Hij vestigt zich als zelfstandig fotograaf in een dorp in Zuid-Holland. Als zijn buurman onder verdachte
omstandigheden is overleden gaat hij op onderzoek uit, samen met een
nichtje van de overledene, Kiki van der Jagt. Het tweetal komt al snel
in de problemen. Ze worden gegijzeld, ontvoerd en met de dood bedreigd.
Tijd voor Heaven’s Angels, de motorgroep van Greetje Noordewier, om
in actie te komen.
De pers over Twee levens, de vorige thriller van Rob Scherjon, ook verschenen bij Uitgeverij Aspekt
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Gerrit Massier
Even is het stil
Hoewel Gerrit Massier van jongs af aan geprobeerd heeft zijn “zielenroerselen” in beelden te vangen, werkte hij – terugkijkend – nooit
toe naar een gedicht: zijn eersteling stond op papier voor hij wist dat
hij het in zich had (zie het gedicht Lucht). Hij heeft het dichten weten te
combineren met zijn werk als docent Bodem & Bemesting in het Hoger
Agrarisch Onderwijs – niet zelden inspiratiebron voor zijn poëzie.
Doorgaans is er in de gedichten sprake van een paradoxaal moment,
een moment dat je even – illusie – los bent van de wereld: even is het
stil… Even is het stil is zijn derde bundel. Zijn eerste (De lezer is een boer)
verscheen in 1989, zijn tweede (Zacht graniet) in 2007.
Na zijn debuut werden gedichten opgenomen in o.m. Tirade, De Revisor en De Tweede Ronde, in Gedichten, een keuze uit de tijdschriften
(Davidsfonds/Clauwaert) en in Tegen beter weten (2000) en Tegen beter weten 5 (2004) n.a.v. prijsvragen georganiseerd door VU-Podium in
samenwerking met De Rode Hoed. De gedichten die zijn geplaatst in
Liegen op een hoger plan en Een toon die in de stilte zoemt (de 100 beste
gedichten uit de Turing Gedichtenwedstrijd 2014, resp. 2015) vindt u
terug in deze bundel.

Gerrit Massier

Even is het stil

ASPEKT

isbn 9789463381765 | nur 306
12.5 x 20 cm | ca. 55 pagina’s
Paperback | april 2017
prijs € 9,95
literair
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Jozef De Vliegher
De Chronologie II
van de oerknal tot heden

II

isbn 9789463381437
nur 680
13 x 21 cm
ca. 326 pagina’s
Paperback
april 2017

Jozef de Vliegher

De Chronologie
van de oerknal tot heden

68

prijs € 18,95
filosofie / maatschappij

aspekt

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

Wil van Esch
Palet van oosters en westers denken:
tegenspraak of samenspraak?
Een literatuuroverzicht

isbn 9789463381826
nur 730
15 x 23 cm
ca. 248 pagina’s
Paperback
april 2017

prijs € 19,95
filosofie / maatschappij
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Dit boek gaat over de invloed van oosters (filosofisch) denken op dat in het westen en omgekeerd. De aandacht gaat dan vooral uit naar denken over filosofische levensvragen. Begonnen
wordt met een beknopte uiteenzetting van de hoofdstromen van denken in India, China en het
westen. Vervolgens worden verschillen en overeenkomsten tussen filosofische benaderingen in
oost en west beschreven. De ontmoeting van oosters en westers denken begint al vroeg en de
wederzijdse beïnvloeding is groter dan vaak wordt gedacht en groeit alleen maar. Denk alleen
maar aan de belangstelling voor yoga, meditatie, mindfulness. Interessant is ook de vraag of
diepgewortelde oosterse dan wel westerse denktradities hun sporen achterlaten in de manier
waarop doorsnee westerlingen en oosterlingen in de huidige tijd denken, waarnemen of handelen.
Oost en west zijn steeds meer op elkaar aangewezen. Oost en west kennen van oudsher velerlei
filosofische benaderingen en kennisname van elkaars gedachtengoed kan leiden tot verbreding
van de eigen horizon, kan uitnodigen eigen denkbeelden uit te dagen, kan uitmonden in hernieuwde inzichten. Tegenspraak en samenspraak vormen daarbij een tweeling.

Harm Wagenmakers
Geestkracht

Genees jezelf van overbezorgdheid angst
en onnodig schuldgevoel
Dit is een boek dat ons leert op een goede manier met onszelf en anderen om te gaan, zonder ons afhankelijk te maken. Volgens Harm Wagenmakers zijn wij mensen géén speelbal van het lot, maar kunnen wij
zelf ons leven een diepere betekenis geven! Daarvoor moeten we bewust gebruik leren maken van de onvermoede krachten van onze geest.
Hoe kunnen we die geestkracht mobiliseren en inzetten om onszelf te
bevrijden van grootheidswaan, of van een minderwaardigheidsgevoel?
Hoe trotseren we depressies en wat ligt er meestal aan ten grondslag?
Hoe gaan we om met de (vaak te hoge) verwachtingen die we van onszelf hebben, en hoe met wat we (vaak ten onrechte) denken dat anderen van ons verwachten. Hoe kunnen we boven onze angsten uitgroeien
naar evenwicht, rust en vrede in onszelf?
www.harmenwagenmakers.com

isbn 9789463381819 | nur 720
13 x 21 cm | ca. 154 pagina’s
Paperback | april 2017
prijs € 16,95
godsdienst
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Herman Bavinck
Geloofszekerheid

Teksten ingeleid en geannoteerd door Henk van den Belt

isbn 9789461535825 | nur 700
15 x 23 cm | 324 pagina’s
Paperback | verschenen
prijs € 24,95
theologie

In 1901 publiceerde Herman Bavinck De zekerheid des geloofs. Het
boek typeert zijn theologie. De weg naar de geloofszekerheid begint
bij de boodschap van het evangelie dat zich richt tot het hart van de
mens. Het geloof, dat als werk van de Geest een mysterie blijft, verbindt
de gelovige aan de Schrift en brengt zijn eigen zekerheid mee. Heilszekerheid en de zekerheid over het christelijke geloof zijn onlosmakelijk
verbonden. Levend uit deze zekerheid wordt de christen een mens in de
volle zin van het woord. Geloofszekerheid, geredigeerd door prof. dr.
Henk van den Belt, biedt een hertaling van de verschillende uitgaven
van dit boek. De tekst is voorzien van voetnoten. Een lezing van Bavinck
uit 1891 wordt hier voor het eerst uitgegeven. Daarnaast bevat het
boek een vertaling van de recensie van Benjamin B. Warfield, hoogleraar in Princeton, die leidde tot enkele belangrijke wijzigingen in de
tweede druk en de tekst van een artikel in De Bazuin, waarin Bavinck
een vraag over de zekerheid van het heil beantwoordt. In het slothoofdstuk analyseert Van den Belt de relatie tussen objectieve waarheid en
subjectieve zekerheid in Bavincks theologie.

Robert Jan Blom
Bazen, beurzen en crises

Boze, verhelderende, soms lachwekkende
columns over ondernemers, politiek en samenleving
Wat kan er gezegd worden over het gezeur in de vliegwereld, over
ZZP’ers, over foute winkeliers, over de spelletjes rond zogenaamde
doorstarters na faillissement? En wat over het leegstelen van bedrijven, over onterechte bonussen, over foute politieke beslissingen en over
doortrapte ondernemers?
In dit boek een verzameling van puntige en prettig leesbare columns van
Robert Jan Blom, columns die FaillissementsDossier.nl. en Quote de afgelopen maanden publiceerden: boze, verhelderende, soms lachwekkende
columns over ondernemers, politiek en samenleving.
isbn 9789463381772 | nur 401
13 x 21 cm | ca. 274 pagina’s
Paperback | maart 2017
prijs € 16,95
maatschappij
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Robert Jan Blom
Natuurlijk gezond

met alternatieve geneeswijzen

Naast de reguliere geneeskunde bestaan er tientallen beproefde alternatieve geneeswijzen. Denk daarbij aan chiropractie, hydrotherapie,
manuele geneeskunde, warmtetherapie, dieettherapieën en de vele therapieën waaruit een keuze kan worden gemaakt.
Binnen de wereld van de alternatieve geneeskunde bestaat er ruimte
voor persoonlijke aandacht en begeleiding.
In dit boek brengt journalist/auteur Robert Jan Blom een aantal alternatieve therapieën in beeld. Hij doet dat op een nuchtere en verhelderende manier, gericht op zowel de patiënt die zich bij een bepaalde
therapie thuis voelt, alsmede de patiënt die zich naast de reguliere
medische behandeling, óók wil laten begeleiden door een betrouwbare,
natuurlijke therapeut.
Een toegankelijk en prettig leesbaar naslagwerk.

isbn 9789463381802 | nur 861
13 x 21 cm | ca. 248 pagina’s
Paperback | april 2017
prijs € 17,95
maatschappij

Robert Jan Blom
Reïncarnatie

Wat is reïncarnatie? Reïncarnatie in andere culturen
Over vorige levens en zielen
Onderzoek leert ons dat de meeste mensen in de wereld geloven in
reïncarnatie. Toch is er méér dan het geloven in een terugkeer in het
aardse leven. In dit boek de aanwijzingen, over ervaringen ná de dood,
de ziel en al hetgeen dat met reïncarnatie te maken heeft: liefde, relatieproblemen, angsten, fobieën en verschijningen. Ook in dit boek: reïncarnatieverhalen, stemmen, zien in het verleden, reïncarnatietherapie en
de reïncarnatiegedachten in andere culturen.
Een boeiende en complete documentaire over alle denkbare aspekten
van reïncarnatie, toegankelijk en prettig leesbaar geschreven door auteur/journalist Robert Jan Blom.

isbn 9789463381796 | nur 730/720
19 x 13.5 cm | ca. 200 pagina’s
Paperback | april 2017
prijs € 16,95
esoterie
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Frank Hermans
De evolutie van het medeleven

Hoe het vermogen tot medeleven zich vanaf de eerste
mensen heeft ontwikkeld tot het meest krachtige wapen
tegen de trauma’s van deze tijd

isbn 9789463381130 | nur 775
13 x 21 cm | 218 pagina’s
Paperback | verschenen
prijs € 18,95
maatschappij / filosofie

Dit boek schetst het boeiende verhaal van de verbreiding van het medeleven, als een krachtig medicijn dat mensen en intelligente dieren bezitten om elkaar te helpen en als groep sterk te staan bij tegenslag,
rampen en catastrofes. Medeleven bij mensen heeft zich niet alleen verbreid, maar ook steeds verder verfijnd, waarbij gevoel voor de pijn
van de ander de kern is geworden van hun beschaving. Juist nu mensen
de middelen hebben om elkaar veel schade te berokkenen en rampen
door talloze verbindingen grote groepen mensen treffen en door heftige beelden dichtbij komen, zijn er complexe vormen van medeleven
ontstaan die meer dan ooit nodig zijn om de menselijke verbondenheid
te versterken en een leefbare wereld te scheppen.

De verhouding
van staat en
religie in een
aspekt

Met een voorwoord
van Paul Cliteur

Dirk van der Blom

veranderende
Nederlandse
samenleving
isbn 9789463381123 | nur 740
17 x 21 cm | 250 pagina’s
Paperback | verschenen
prijs € 19,95

Dirk van der Blom
De verhouding van staat en religie in een
veranderende Nederlandse samenleving
Met een voorwoord van Paul Cliteur

In deze studie wordt betoogd dat de liberale democratie en de daarmee verbonden vrijheid van meningsuiting het beste wordt beschermd
door een religieus neutrale staat. De auteur, Dirk van der Blom, laat
zien dat NL al een lange traditie kent in de omgang met (schijnbaar)
onoverbrugbare religieuze tegenstellingen. Deze tegenstellingen, aldus de auteur, konden worden gepacificeerd door aansluiting te zoeken bij een republikeinse, seculiere traditie. Deze werd al gecultiveerd
ten tijde van de Republiek en vond zijn constitutionele basis in de Bataafse tijd. Daarna stonden de ontwikkelingen van de staat in het teken van democratie, grondrechten en scheiding van kerk en staat. Na
1945 ontkerkelijkte Nederland. Met name vanaf de jaren ’60 veranderde de identiteit en het karakter van Nederland door secularisatie,
emancipatie en individualisering. Deze veranderingen zijn medeverantwoordelijk voor een brede maatschappelijke herwaardering van
democratische grondbeginselen, zoals de vrijheid van expressie en het
recht om religieuze denkbeelden te kritiseren.

religie / politiek
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Eric van de Luijtgaarden
Preventive Law

Aanzet tot normatieve professionalisering
in de opleiding van juristen
Juristen die zich bezighouden met vragen over recht en over wat rechtvaardig is in een gegeven geval zijn voor het menselijk samenleven belangrijk. Zij zijn getraind in het adresseren van vragen die het wezen van
ons mens-zijn raken: vragen over vrijheid, solidariteit, gelijkheid, rechten
en plichten. Deze professionals moeten goed worden opgeleid. Over
die opleiding, een opleiding die deugt en deugd doet, gaat dit boek.
Het boek beschrijft het spanningsveld tussen de eisen die aan juridisch
opleiden worden gesteld en de ideeën die vanuit de vernieuwingsbeweging preventive law kunnen worden geformuleerd. Het combineert een
theoretische analyse en een praktijkgerichte toepassing. Het is een bijdrage aan de theorie en praktijk van de normatieve professionalisering.
Eric van de Luijtgaarden studeerde rechten en filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft 30 jaar ervaring in het (juridisch) onderwijs in binnen en buitenland gecombineerd met werken in de (juridische)
praktijk. Momenteel is hij lector recht aan Zuyd Hogeschool Sittard en
zelfstandig adviseur proactive law.

isbn 9789463381116 | nur 400
15 x 23 cm | ca. 282 pagina’s
Paperback | januari 2017
prijs € 19,95
maatschappij

Kornelis Simon Leeuwerink
Zwangere Taal

Dichterlijk bespiegelende inleiding over taal tot bezoek Berlijn
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Dichterlijk bespiegelende
inleiding over taal tot
bezoek Berlijn

isbn 9789463381789
nur 320
13 x 21 cm
ca. 248 pagina’s
Paperback
mei 2017

prijs € 18,95
filosofie / maatschappij
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Kornelis Simon Leeuwerink

aspekt

‘Zwangere taal’ is het boek dat als aanleiding van het reeds verschenen ‘Wat gebeurt...’ daarmee een
ego-document vormt.
Welk kind houdt de taal in zich?
Van beschouwende taal naar het meer dichterlijke. In 23 samenhangende stukken, waarin het verhaal van de in
taal zwervende Marein, die zich druk maakt over een komende baring die niet op schrift staat.
Hierbij hoort een bepaalde taal waarnaar je kan luisteren buiten het “ik” om. Als een verhaal dat
zichzelf vertelt of schrijft. Waar men zwijgend op in en in op kan gaan.
Wat is dit voor een verschijnsel? Het lijkt een besef van “onbewust zijn
van”, waarin het “ik” niet meer schouwend- denkend aanwezig is, maar meer
belevend-waarnemend, enz... Het betekent een ander taalgebruik, waarvan
Kornelis Simon Leeuwerink
het waargenomene zich bedient. Het is een poging van Marein, zichzelf te
ontrafelen in de loop van zijn opkomende gedachten.
“Het is een proces van taal in taal”. Mogelijkerwijze uitkomende bij het
gebaar, bij de woord-loze expressie, die zich uit zich-zelf toont. OproeFilosofische reisimpressies van door
het leven getekende man die troost
zoekt in het woord en de van taal
pend het gevoel dat het leven beleven en tegelijkertijd er bewust van zijn,
bevrijdde schoonheid ontdekt
een bewustzijn is van het onbewust ‘gegevene’ en daardoor ‘gebodene’,
dit te volgen.

WAT
GEBEURT...

Denken een taal-proces? Ervaren van de waarneming, een zintuiglijk proces?
Fysieke beweging?

aspekt

isbn 9789463380584 | nur 320
15 x 23 cm | 278 pagina’s
Paperback | verschenen
prijs € 18,95

Irma Lohman
The Voice of Leadership

Toonladder van het leven, in 5 stappen naar meer succes,
zelfvertrouwen en geluk

isbn 9789461539397
nur 740
17 x 24 cm
ca. 242 pagina’s
Paperback
maart 2017

prijs € 19,95
mens en maatschappij
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Eens in de zoveel tijd komt er een boek voorbij dat opvalt en echt het verschil maakt als het gaat
om het realiseren van zowel persoonlijk als zakelijk succes.
We kunnen er niet meer omheen. Wie meer succes, zelfvertrouwen en geluk wil vinden in deze
snel veranderende wereld zal antwoord moeten vinden op vragen als:
- Wie ben ik?
- Wat zijn mijn talenten?
- Waarom doe ik wat ik doe?
Oftewel: hoe ontwikkel ik mijn eigen Voice of Leadership?
Het Voice of Leadership System van Irma Lohman helpt jou in 5 stappen en met behulp van 10
instrumenten jouw eigen stem (terug) te vinden en jouw volle potentieel (weer) te benutten.
Wat deze helder geschreven no-nonsense handleiding extra bijzonder maakt is de prachtige,
speciaal voor dit boek samengestelde Top 100 Music Playlist, die je via QR-codes direct kunt
beluisteren. Met enkele speciaal voor The Voice of Leadership opgenomen nummers koppelt auteur en zangeres Irma Lohman ook haar eigen ‘Voice’ aan dit boek.
Hiermee heb je letterlijk een ‘instrument’ in handen om je eigen ‘grondtoon’ te vinden en hoger
op de ‘toonladder’ van het leven te komen. Want het is tijd om jouw podium te pakken, om in de
spotlights te gaan staan en van je te laten horen. Met jouw stem, jouw eigen Voice of Leadership.

Daniël Blajan
De geheimen van American Football

Daniël
Blajan

Touchdown

In dit boek neemt Daniël Blajan de lezer mee in de geheimzinnige wereld van deze populaire Amerikaanse sport. Wie ooit een wedstrijd
bezocht heeft zal er voor altijd aan verslingerd blijven. In dit boek introduceert Daniël Blajan de sport in al zijn facetten. We leren alles over
de quarterback, de offensive linemen, de receivers, de tactiek en strategie, de linebackers, de secondary, de aftrap en de punten. Ook staat de
auteur stil bij American Football in Nederland, waar de sport snel aan
belangstelling wint. Touchdown is rijk geïllustreerd en een aanbeveling
voor iedere sportliefhebber.

De geheimen van

AmericAn
FootbAll
Touchdown

aspekt

isbn 9789059110311 | nur 480
13.5 x 21.5 cm | 172 pagina’s
Paperback | verschenen
prijs € 14,95
sport
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WETEN IS BEGRIJPEN, BEWUSTZIJN IS DE SLEUTEL!
MEGASTALLEN - BEWUSTWORDING - BALANS
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isbn 9789461537034| nur 430
15 x 23 cm | ca. 178 pagina’s
Paperback | april 2017
prijs € 16,95
maatschappij

Nancy de Heer
Zakboek Dierenwelzijn
Wat mensen allemaal met dieren kunnen doen – ze houden en verzorgen, ze
doden en slachten, van ze afblijven – is in principe aan wettelijke voorschriften
gebonden. De mens koestert gemengde gevoelens jegens dieren. Gezelschapsdieren worden door hun ‘baasjes’ als gezinsleden beschouwd, maar door de
fokker als handelswaar. Die verschillende benaderingen vind je terug in de
wet. Ook het houden van landbouwhuisdieren (productiedieren, dieren in de
vee-industrie) is met regels omkleed, regels die het welzijn van die dieren moeten waarborgen. Je hebt het dan over miljoenen dieren in ons land alleen al.
In de economische praktijk blijkt het erg lastig om te zorgen dat al die dieren
hun leven in een redelijke mate van welzijn slijten. Telkens komen er weer misstanden aan het licht. Die halen het nieuws en de Tweede Kamer; soms wordt
er via beleid of wetgeving iets aan gedaan. Maar het systeem, waarin dieren
producten zijn, verandert niet. Dat er miljoenen dieren worden gefokt en gedood voor de productie van vlees enzovoort, wordt door de meeste mensen
helemaal niet als een misstand ervaren. Stichting Stem voor Dieren gelooft in
verandering van denken door educatie. Het Zakboek Dierenwelzijn Nederland
draagt daaraan bij door de meest uiteenlopende aspecten van onze omgang
met dieren te belichten en door pijnlijke vragen niet uit de weg te gaan.
Noor Evertsen,
Redacteur Teksten wetgeving dierenwelzijn (Sdu).

Robert Lemm
Valse schaamte

Waarom Maria niet in Nederland mocht verschijnen

Robert Lemm

Valse Schaamte
waarom Maria niet in Nederland
mocht verschijnen

aspekt

isbn 9789463381833 | nur 708
13.5 x 21.5 cm | 186 pagina’s
Paperback | maart 2017
prijs € 16,95

Op basis van een geheim archief reconstrueert de auteur de verwikkelingen rond “De Vrouwe van alle Volkeren” en zieneres Ida Peerdeman. Hoewel de bisschop van Haarlem daarvoor het groene licht gaf
in 2002, zijn de Amsterdamse verschijningen van meet af aan geblokkeerd door de hoogste kerkelijke autoriteiten in Nederland. Rome keek
toe en stemde in. Een actueel optreden van de Moeder Gods paste niet
binnen het “bij de tijd brengen van de Kerk” sinds de jaren zestig. Er
kwamen onderzoekscommissies die op voorhand de opdracht hadden
de zaak af te keuren. Dankzij de toenmalige directeur van C&A echter,
kwam er een kapel van de grond, in afwachting van een definitieve
basiliek te modelleren naar de Aya Sofia te Istanbul, de oudste Mariakerk. De gemeente Amsterdam ziet de pelgrims graag komen, maar
de zogeheten “bisschoppenconferentie” oppert ‘dat er alleen nog maar
kerkgebouwen worden afgebroken’. Nog afgezien daarvan voelt de
huidige kardinaal niets voor een Mokumse Madonna. Ondanks de bijval
uit het buitenland!

religie
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Karel Wellinghoff
Het harde paradijs

Opkomst, bloei en neergang van Bhagwan Shree
Rajneesh (Osho) en hoe het was in de therapiegroepen

In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw was Bhagwan (‘Osho’
in later jaren) een bijzonder spraakmakende guru uit India, die vooral
in het Westen van zich deed spreken. Toentertijd is er veel gepubliceerd
over de methoden die hij toepaste op zijn volgelingen, die met name in de
vele therapiegroepen werden toegepast, maar over hoe het er feitelijk
aan toeging is niet veel bekend. Karel Wellinghoff doet in dit boek een
penetrerend verslag als deelnemer aan deze groepen en hij beschrijft
wat de gevolgen waren in de relaties van mensen en de maatschappelijke impact op hen. Omdat het boek heet van de naald is geschreven
heeft de lezer het gevoel bij dit explosieve gebeuren betrokken te zijn.
Juist in deze tijd, waarin wij worden geconfronteerd met allerlei extreme
geweldsuitingen, geeft het boek zicht op wat er zoal sluimert en broeit in
de menselijke psyche. De therapeuten van Bhagwan (Osho) hanteerden
breekijzers om velerlei verdrongen trauma’s en onderhuidse spanningen
in het licht van bewustzijn te brengen. In het boek wordt verslag gedaan
van de zowel de negatieve als positieve effecten. We volgen de schrijver
op zijn weg in deze beweging, maken mee hoe hij en zijn vriendin er hun
weg in vonden en beleefden de ‘ontploffing’ die het hele circus uiteen
deed spatten, na de arrestatie en later verbanning van Bhagwan (Osho)
uit Amerika.

Karel Wellinghoff

HET HARDE

Paradijs
Opkomst, bloei en neergang van
Bhagwan Shree Rajneesh (Osho)
en hoe het was in de therapiegroepen.
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esoterie

Arjan Witte
Oswald Spengler
Aspekt Biografie

isbn 9789059116672
nur 680
13.5 x 21.5 cm
108 pagina’s
Paperback
verschenen

prijs € 16,95
filosofie / maatschappij
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De Duitse denker Oswald Spengler (1880 - 1936) was een boodschapper van de ‘harde realiteit’. Zijn jeugd en achtergrond lieten hem geen keus. Er is een verhaal te vertellen over een
dichter die eindigt als historicus na een periode van bemoeienis met staatshoofden en een rommelige staatsgreep. Spengler was een politiek en wetenschappelijk fenomeen en veroorzaakte
met de cultuurfilosofische studie ‘De ondergang van het Avondland’ (1918/1922) grote ophef
tijdens de Republiek van Weimar. Maar Spengler omvatte veel meer dan dat beroemde werk,
zoals de biograaf Arjan Witte laat zien. Spengler schreef voor de toekomst en zijn werk heeft
een opmerkelijke actualiteitswaarde.

Johan Robesin
Staart van de Walvis

aspekt

Over het gesol met de Hedwigepolder

STAART
VAN DE
WALVIS

Nooit is er zoveel rumoer ontstaan over een Nederlandse polder. De
Hertogin Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen. Volgens een verdrag
met België moet deze teruggegeven worden aan de zee. Zogenaamd
om het verlies aan natuur in de Westerschelde, veroorzaakt door een
steeds diepere vaarweg van Vlissingen naar Antwerpen goed te maken. Dijken doorsteken is voor de Zeeuwen, die de watersnoodramp van
1953 nog helder op het netvlies hebben, een gruweldaad. Het verzet
tegen ontpolderen is daarom al jarenlang heftig en massaal. Het politieke gesol met de Hedwigepolder wist de tegenstand niet te breken.

over het gesol met de

Hedwigepolder

JOHAN ROBESIN
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Ad van Schaik
India

Reisboek / 2de herziene uitgave

De Nederlandse journalist en auteur Ad van Schaik is gefascineerd door
India, een land dat hij tientallen malen bezocht. Voor zijn artikelen in
kranten en tijdschriften ging hij steeds op zoek naar minder bekende
facetten van het land, zo vond hij in Agra de Baby Taj en in Mumbai
de mooiste voorbeelden van Victoriaanse architectuur. De auteur bezoekt de verlaten stad Fatehpur Sikri en hij reist naar Bihar voor het
rijke boeddhistisch erfgoed in de vorm van tempels en pelgrimsoorden.
In Orissa vindt hij de mooiste zonnetempel van Azië en in Tamil Nadu
brengt hij een onvergetelijk bezoek aan de duizend jaar oude hindoetempel van de priesterkaste de Deekshitars. De nalatenschap van de
VOC heeft zijn bijzondere belangstelling; in Hyderabad ontdekt hij de
plaats waar de VOC honderden jaren geleden kleurrijk katoen kocht.
Ad van Schaik had in India de moed de gebaande paden te verlaten.
Hij vond toen schatten die hij in dit boek beschrijft.

isbn 9789461539366 | nur 508
13.5 x 21.5 cm | 176 pagina’s
Paperback | verschenen
prijs € 17,95
reizen

Dick Witte
Kop in de hoogte, neus in de wind

100 jaar ‘Mens durf te leven!’, een baanbrekend lied

‘Mens, durf te leven!’ wordt gezien als hét lijflied van het Nederlands
cabaret. Het is bekend geworden door de uitvoeringen van Willy Alberti, Ramses Shaffy en Wende Snijders. Het lied is aan het eind van
de Eerste Wereldoorlog geschreven door Dirk Witte. Het is de tijd van
‘het gebroken geweertje’ en van de strijd om het algemeen- en vrouwenkiesrecht. In die hectische periode schrijft Witte het lied speciaal voor
cabaretier Jean-Louis Pisuisse, die er grote successen mee boekt.
Zowel Dirk Witte als Pisuisse komen jaren later op gewelddadige wijze
om het leven; beiden op 47-jarige leeftijd. De omstandigheden van hun
overlijden kennen opvallende gelijkenissen.
Dit boek behandelt die turbulente historie. Daarnaast staat het stil bij de
maatschappelijke en persoonlijke betekenis van het lied ‘Mens, durf te
leven!’ Het boek gaat over de kracht die in mensen huist. Aan de hand
van historische gebeurtenissen, persoonlijk portretten en intieme herinneringen wordt een waardevol beeld geschetst.

isbn 9789463381970 | nur 740,
13 x 21 cm | ca. 120 pagina’s
Paperback | maart 2017
prijs € 14,95
muziek / geschiedenis
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Edmund Burke
Franse Revolutie en Engelse tragedie
Ingeleid door Theodore Dalrymple

Edmund Burke wordt niet voor niets de grondlegger genoemd van het
conservatieve denken. Zijn Reflections on the Revolution in France (1790)
zijn, meer dan een reactie op de revolutie op het continent, een lofzang
op de Engelse traditie. Die traditie bestaat erin om to change in order to
preserve: maatschappelijke veranderingen te realiseren, rekening houdend met de traditie en de menselijke natuur.
Franse Revolutie en Engelse Traditie bevat een rijke bloemlezing uit The
Reflections on the Revolution in France waarmee de Britse denker zich op
de internationale politiek-filosofische kaart zette.
isbn 9789492639028 | nur 740
14 x 21 cm | ca. 176 pagina’s
Paperback | maart 2017
prijs € 19,95
maatschappij

Wat conservatisme en Burke vandaag kunnen betekenen licht de bekende psychiater Theodore Dalrymploe toe in een uitgebreide inleiding.
Ook al is Burke eerder in nuances dan in slogans samen te vatten, Dalrymple schat Burke hoog in en noemt hem een uiterst relevante richtsnoer
in de vloeibare tijden waarin we vandaag leven.

Dirk Rochtus
Van Reich tot Republik

Denken over Duitsland vroeger en nu
Geen enkel land bepaalde zo het gebeuren in Europa, domineert zo
de politiek en economie, beheerst zo het denken als Duitsland. Het is in
Leipzig dat Napoleon in het stof beet, in Potsdam dat Hitler de oude
Pruisische elites inpalmde. Het is Berlijn dat in de Europese Unie de toon
aangeeft en Rusland de levieten leest. Merkel heet de wereld welkom,
maar krijgt op eigen bodem af te rekenen met het verzet van de Beieren en het neonationalisme van AfD en Pegida. Dirk Rochtus schetst de
spanning tussen geest en macht in het Duitsland van vroeger en nu en
schetst de intellectuele portretten van meer dan twintig Duitse denkers
en doeners.
isbn 9789082567304
| nur 694, 697
14 x 22 cm | 192 pagina’s
Paperback | verschenen
prijs € 22,95

Dirk Rochtus (1961) is docent aan de KU Leuven/Campus Antwerpen.
Hij publiceert als academicus over internationale politiek, nationalisme,
Duitsland en Turkije. Eerder verschenen van hem de boeken Turbulent
Turkije en Dominant Duitsland. Dit najaar verschijnt Turkije: De terugkeer
van de sultan.

geschiedenis / politiek

81
Koenraad Elst
De Islam voor ongelovigen
Het Korangeloof in de praktijk

Aanvankelijk behoorde de islam niet tot de belangstellingssfeer van
Koenraad Elst. Maar de actualiteit van wedijver met de naburige culturen, ook de onze, bracht hem tot een diagnose van Mohammeds geloof.
Dat begon bij de wereldwijde betwisting rond de roman De Duiversverzen van Salman Rushdie, waarvan Elst de genese in India, najaar 1988,
meemaakte. Sindsdien bestudeert Elst de islam, met De islam voor ongelovigen als resultaat. Dit boek behandelt de onbetwistbare kern van de
islam, erkend door alle moslims, namelijk de Koran en de Overleveringen omtrent de Profeet, en schat in hoe deze zich in de huidige islambeleving vertaalt. De islam voor ongelovigen verwerkt nieuwe inzichten
omtrent het ontstaan van de Koran, en nieuwe gebeurtenissen, nu onder
meer aanslagen en het talrijk opduiken van kalifaatstrijders de problematische kanten van de islam wel heel dichtbij hebben gebracht. Meer
dan ooit blijkt de behoefte te bestaan om tegenover de oppervlakkige
en ontwijkende duiding rond de islam de confrontatie met de bronteksten te plaatsen. Met een woord vooraf van Wim van Rooy.

isbn 9789082567311 | nur 717
14 x 22 cm | 210 pagina’s
Paperback | verschenen
prijs € 22,95
religie

Jean-Pierre Rondas
Het ministerie van Angst

Over de perverse verdraaiing van angst en zijn oorzaken
De bange blanke man was eerst gewoon bang. Toen was hij xenofoob
en islamofoob. Ten slotte bleek dat hij aan een mysterieuze ziekte leed:
blote, redeloze Angst. Een Angst waaraan hij nog schuldig werd bevonden ook. Want schuldige Angst leidt tot haat, en haat leidt tot populisme
en ‘de jaren dertig’.
Ziedaar het gangbare verklaringsmodel, in de politiek-correcte media,
voor de neergang van de politieke correctheid in de samenleving. Angst
werkt immers zoals de Erfzonde: we moeten ervan verlost worden en de
media zijn onze verlossers. Angst wordt het grootste kwaad van de beschaving genoemd, en de grootste vijand van de vrijheid. Waar Angst
staat, wordt racisme bedoeld.
In dit essay beschrijft Jean-Pierre Rondas enkele markante recente casussen, zoals de omkering van de ‘Mars tegen de Angst’ in een ‘Mars
tegen de haat’. Hij schetst de geschiedenis van het begrip Angst, kamt
de woordvelden uit die rond dit begrip clusteren, en duidt de recente
heropleving ervan in de politieke commentaarjournalistiek.

isbn 9789082567335 | nur 323
12.5 x 20 cm | 128 pagina’s
Paperback | verschenen
prijs € 17,95
maatschappij / filosofie
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Johan Temmerman

Maarten Luther
500 jaar Reformatie

In 2017 is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther het wereldbeeld
hervormde. Wie was deze man en wat heeft hij ons vandaag nog te
vertellen? Wat heeft de reformatie teweeggebracht?
We wandelen langs 500 jaar cultuurgeschiedenis, vertrekkend vanuit
het leven van Luther. We zien hem als jonge gedreven Augustijnenmonnik die verzeild raakt in een culturele omwenteling, maar ook als oudere
nostalgicus die zich laat verleiden tot antisemitisme. Met deze kritische
levensschets op de achtergrond kunnen we de puriteinse ethiek beschrijven waarin de geest van het westers kapitalisme ontluikt.
isbn 9789057185564 | nur 681
17 x 24 cm | 224 pagina’s
Paperback | verschenen
prijs € 26,95
geschiedenis

De tekst toont de verbanden tussen de denkbeelden van Luther en deze
van Spinoza, Kant en Hegel. Het is dan ook duidelijk dat de reformatie
mee aan de basis ligt van de hedendaagse seculiere samenleving.

Paul Schrevers

Gehurkt in mijn eigen oase
Een levensbeschouwelijke zoektocht

Na zijn succesvolle boeken Een kreet van geluk in de woestijn en De geuren van de zandkorrel zet Paul Schrevers vol goede moed zijn reis verder. In zijn nieuwste boek heeft hij een moment van rust gevonden. De
oase is geen eindpunt, maar een korte verblijfplaats. Daarna gaat de
reis opnieuw verder.
Ook in dit boek vindt de auteur een mooi evenwicht tussen zichzelf als
zoekende persoon te midden van andere mensen, maar net zozeer als
zoekende vrijmetselaar in de broederketen. Hij wil dat elke lezer kan
begrijpen hoe de maçonnieke symboliek hem een invulling helpt te geven aan een spiritueel atheïsme in de geest van Leo Apostel.
isbn 9789057185625| nur 730
17 x 24 cm | 136 pagina’s
Paperback | verschenen
prijs € 17,95

levensbeschouwing
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Paul Schrevers

Een kreet van geluk in de woestijn

Over de religeuze gevoelens van een Kerkelijk ongelovige
In Een kreet van geluk in de woestijn getuigt vrijmetselaar Paul Schrevers
als atheïst over zijn religieuze gevoelens. Dit unieke, originele en eigenzinnige boek is een erudiet, eerlijk en moedig verslag van een spirituele
zoektocht en zal voor iedereen die nadenkt over religie, religiositeit en
religieuze gevoelens een blijvende bron van inspiratie zijn.

isbn 9789054874195 | nur 730
8.1 x 12.7 cm | 326 pagina’s
Paperback | verschenen
prijs € 24,95
levensbeschouwing

Paul De Roo
De constructie van het migrantenprobleem
Een geschiedenis

Het migratie- en asielvraagstuk is een van de belangrijkste maatschappelijke en politieke uitdagingen in Europa. Er lijken geen middelen te
bestaan om de aanhoudende migratiestromen onder controle te krijgen.
Hebben we te maken met een totaal nieuw fenomeen? Zeker niet. Westerse samenlevingen worstelen al meer dan 50 jaar met migratie. Na de
Zwarte Zondag in 1991 zou werk gemaakt worden van een gastvrije en
verdraagzame samenleving. 25 jaar later ervaren velen de komst van
vreemdelingen nog steeds als bedreigend.
Om de actuele spanningen tegenover nieuwkomers te begrijpen, moeten
we de historische achtergrond van de vreemdelingenproblematiek kennen. Veel vragen die men zich vandaag stelt, bestonden immers ook in
de jaren zeventig. Dit boek vertelt u er alles over.

isbn 9789057185557 | nur 747
17 x 24 cm | 576 pagina’s
Paperback | verschenen
prijs € 45-,
maatschappij
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Tim Trachet
De ster van Bethlehem

Wijst het licht nog steeds de weg?
Zowat iedereen in de westerse cultuur kent de ster van Bethlehem, maar
wat kan die precies geweest zijn? Welke waarneming kan de ‘wijzen uit
het Oosten’ aangespoord hebben om op reis te vertrekken en een kind
te aanbidden als de koning der Joden?
Verschillende elementen doen vermoeden dat de wijzen astronomen of
astrologen waren. Maar welke astronomische hypothese die het fenomeen van de ster verduidelijkt, is betrouwbaarder dan de andere? En
hebben bepaalde onderzoekers in de ster van Bethlehem een middel
gevonden om de geboortedatum van Jezus te achterhalen?
isbn 9789057185595 | nur 738
12.3 x 18 cm | 92 pagina’s
Paperback | verschenen
prijs € 14,50
maatschappij

In veel publicaties over de ster van Bethlehem lijkt een kritische blik te
ontbreken.

Brecht Decoene
Achterdocht tussen feit en fictie
Kritisch omgaan met complottheorieen

Complottheorieën zijn alomtegenwoordig, maar de meeste mensen nemen ze niet echt ernstig. Wil dat zeggen dat wie een complottheorie
aanhangt automatisch een mafketel is?

isbn 9789057185236 | nur 740
12.5 x 18.5 cm |104 pagina’s
Paperback | verschenen
prijs € 14,50

Politici, wetenschappers en journalisten blijken soms onbetrouwbaar.
Maar dat betekent nog niet dat de complottheorieën over pakweg de
maanlanding, de moord op Kennedy, de aanslagen van 9/11 en die
op Charlie Hebdo daarmee bevestigd zijn. Hoe verklaren we dat dergelijke dubieuze verhalen ontstaan als er zich een wereldschokkende
gebeurtenis voordoet? Hoe gaan we er het beste mee om en hoe kunnen
we feit van fictie onderscheiden? In dit boek komt u meer te weten over
deze en andere intrigerende kwesties.

maatschappij

85
Luc Crevits
Word wie je bent

Brein, lichaam en omgeving in harmonie

Na een scheiding van meer dan tweeduizend jaar worden in dit boek
geest, brein en lichaam terug bij elkaar gebracht in een wetenschappelijk en filosofisch gefundeerde synthese.’
- Jean Paul Van Bendegem, hoogleraar Logica en Wetenschapsfilosofie,
Vrije Universiteit Brussel
‘Luc Crevits laat ons als geen ander in ons taalgebied kennismaken met
de fascinerende ontwikkelingen in de hersenwetenschappen. Naast zijn
heldere wetenschappelijke uiteenzettingen illustreert hij bovendien de
talrijke filosofische vragen en raadsels die onze verzameling hersencellen oproept.’
- Johan Braeckman, hoogleraar Wijsbegeerte en Moraalwetenschap, Universiteit Gent

isbn 9789057185106 | nur 730
13.5 x 21 cm | 186 pagina’s
Paperback | verschenen
prijs € 23,95
maatschappij

Frank Thevissen
Nepnieuws

Achter de schermen van de constructieve journalistiek
Drie jaar geleden maakte Vlaanderen voor het eerst kennis met constructieve journalistiek. Björn Soenens lanceerde het genre gelijktijdig
met zijn aantreden als hoofdredacteur van het VRT-journaal in november 2013.
Het spraakverwarrende begrip leidde echter niet tot de voorgespiegelde renaissance van de nieuwsverslaggeving en kreeg vrijwel meteen
veel tegenwind. Vandaag is constructieve journalistiek hoofdzakelijk een
schimpwoord om de impasse binnen de journalistiek – aangetast door
politieke correctheid, verkleutering, feitenvrije verhalen, framing … –
aan te duiden.
In Nepnieuws gaat Frank Thevissen op zoek naar de wortels van de
constructieve journalistiek: waar komt de term vandaan, wie zijn de drijvende krachten achter de constructieve journalistieke school en welke
(internationale) agenda gaat erachter schuil? Want constructieve journalistiek is ouder dan drie jaar, en kwam niet uit de lucht vallen.

isbn 9789492639011 | nur 740
14 x 22 cm | ca. 208 pagina’s
Paperback | maart 2017
prijs € 19,95
maatschappij
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Gily Coene / Marc Van den Bossche
Vrij(heid) van religie
Vrijheid van religie en neutraliteit van de overheid lijken een verworven
recht. Onder vrijzinnig, atheïstisch of humanistisch geïnspireerde auteurs
tekent zich echter een duidelijke breuklijn af in de discussie over hoe de
publieke ruimte kan ingevuld worden. Aan de ene kant vinden we voorvechters van het ‘vrij zijn van religie’ (freedom from) en van neutraliteit,
aan de andere kant wordt vrijheid van religie (freedom of) benadrukt
en een inclusieve of pluralistische neutraliteit verdedigd. Een debat als
dat over het hoofddoekenverbod heeft deze breuklijn duidelijk naar
voren laten komen.

isbn 9789057184550 | nur 730
14.7 x 19.7 cm | 264 pagina’s
Paperback | verschenen
prijs € 21,95
maatschappij

Dit boek belicht deze thematiek vanuit verschillende perspectieven: filosofisch, ethisch, sociologisch en juridisch…

Willem Schinkel
De leegte van westerse waarden
Over mensenrechten en drone-oorlogvoering

isbn 9789057185113
nur 730
13 x 21 cm
50 pagina’s
Paperback
verschenen

prijs € 12,50
filosofie / maatschappij
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Willem Schinkel is een geëngageerd socioloog, filosoof en veelzijdig auteur over thema’s als het
integratiebeleid, democratie in neoliberale tijden en de rol van de sociologie.
Momenteel gaan zijn engagement en interesse uit naar de drone-oorlog, die (met name) gevoerd wordt door de VS en het hedendaagse imperialisme kenmerkt. In deze Paul Verbraekenlezing kiest Schinkel voor een meer geopolitieke en mondiale focus op het thema en draagt hij
nieuwe, interessante en uitdagende ideeën aan.

Bruno Delepierre
Happonomy

Roadmap naar Utopia

De voorbije halve eeuw werd zowat de hele westerse wereld tweemaal welvarender, maar het geluk bleef ter plaatse trappelen. Een
lang, gezond en gelukkig leven willen we allemaal. Maar hoe bereiken
we dat in een wereld waar geld steeds belangrijker lijkt te worden?
Happonomy vertelt je hoe geld en werk je gelukkiger kunnen maken.
De auteur brengt een messcherpe economische analyse, maar ook een
brede waaier aan prikkelende oplossingen voor de problemen van
vandaag. Zijn doel: een financieel en economisch systeem dat afgestemd is op wat we écht nodig hebben. En vooral… Een leven dat bulkt
van de levenskwaliteit!
isbn 9789057185588 | nur 801
17 x 24 cm | 288 pagina’s
Paperback | verschenen
prijs € 29,95
maatschappij
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Isbn: 9789463380454
Prijs: € 8,95

Isbn: 9789463380430
Prijs: € 9,95

Isbn: 9789463380447
Prijs: € 9,95

Anselmus Poneli
De wereld, het leven & de kunsten

Beeldend werk van Anselmus Poneli gebaseerd
op zijn maatschappijkritiek, filosofie & spiritualiteit

isbn 9789463381918
nur 640
21 x 21 cm
ca. 154 pagina’s
Paperback
april 2017

prijs € 14,95
filosofie / maatschappij
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Architect, beeldend kunstenaar en auteur Anselmus Poneli, werkt van groot naar klein. Vanuit
een kritische visie op de globalisering van de economie ontwikkelde hij een filosofie als troost.
Vanuit de leegte die het gemis van geloven in goden achterlaat, zoekt hij naar een nieuwe,
originele spiritualiteit.
Zijn boek Het Toekomst Manifest is een zoektocht naar een meer duurzame, toekomstbestendige
wereld. De Stam is een creatieve versie daarvan met gedichten, verhalen en portretten van
mensen over de gehele wereld.
In zijn boek Beeldende Architectuur pleit hij voor de combinatie van beeldende kunst en architectuur, die moet leiden tot meer schoonheid, filosofie en poëzie op straat. Anselmus Poneli is een
denker met een creatieve boodschap die hij middels tekst, verf en bakstenen onder de aandacht brengt. Dit boek is specifiek gericht op zijn beeldend werk en bevat kort zijn bijzondere
visie en persoonlijke invulling. Ze is deels overgenomen uit Beeldende Architectuur.
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Robert Lemm

De Vrouwe van alle volkeren
Amsterdamse verschijningen van bovennatuurlijke oorsprong

aspekt

Isbn: 9789059115286
Prijs: € 24,95

Isbn: 9789059112162
Prijs: € 16,98
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Wim Zaal

de mooiste verhalen
over rome
aSPEKT

Moord in het vaticaan

Moord
in het
vaticaan

Wim zaal
ASPEKT

Isbn: 9789059112827
Prijs: € 16,95

Isbn: 9789059114524
Prijs: € 10,95

Grootletterboeken
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Gerard Mak
Criminele Inlichtingen Eenheid
Grootletterboek

isbn 9789463381079 | nur 688
17 x 24 cm | 778 pagina’s
Paperback | verschenen
prijs € 39,95
literair / fictie

Voor veel mensen is het werk van de Criminele Inlichtingen Eenheid een
onbekend terrein. Doordat er allerlei ideeën en beelden zijn over het specialistische werk van de CIE, die binnen de politieorganisatie als een bijna
zelfstandige afdeling opereert, blijft er altijd iets geheimzinnigs rond deze
eenheid hangen. Een inlichtingendienst die vaak heimelijk en gesloten te
werk gaat. En dat is bijzonder, want hoewel de CIE geregeld in het nieuws
is geweest en in de meest spraakmakende zaken tekst en uitleg heeft moeten geven, blijft die zweem van geheimzinnigheid rond zijn werk bestaan.
In dit boek neemt de auteur u mee in de vraagstukken waarmee deze eenheid wordt geconfronteerd en zal daarmee inzicht verschaffen in het werk
van de Criminele Inlichtingen Eenheid. Hij belicht de vele facetten van het
CIE-werk zoals die van de Chinese triades, de onderling strijdende motorgangs, de Turkse maffia, de kroongetuige en de vele liquidaties binnen de
Nederlandse netwerken. De auteur geeft u letterlijk een kijkje achter de
schermen.

Nelleke Posthumus Meyjes
Braziliaans Goud
Grootletterboek

isbn 9789463380881 | nur 300
17 x 24 cm | 403 pagina’s
Paperback | verschenen
prijs € 39,95

Braziliaans Goud is het verbazend openhartige verhaal over de adoptie van Serafina, een downbaby van vier maanden uit de sloppenwijken van São Paulo. Van het grote adoptiemoment tot het beginnende
pubermeisje, 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.

literair / fictie
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Marcus Marc
Zwart als een soutane
Grootletterboek

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 op 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 vreselijke
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 wordt na ettelijke klachten over seksueel 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 daadwerkelijk uitvoeren? Zoals 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 politiecommissaris Boeckx een telefoon van zijn collega Lecoq uit Frankrijk. Zijn
aanwezigheid wordt dringend op prijs gesteld in het broeierige Cotignac.

isbn 9789463380904 | nur 300
17 x 24 cm | 334 pagina’s
Paperback | verschenen
prijs € 34,95
literair / fictie

Nadine Barroso
Ego

Grootletterboek

‘Maak me gelukkig, vervul me, bescherm me, vertel me wie ik ben,’ zegt
het ego tegen de wereld.
Hoofdpersoon Olivia is, getriggerd door een persoonlijk verlies, van
mening 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 maar
verleiding, in de vorm van haar aantrekkelijke werkgever, gooit roet
in het eten. Hij zet het leven van Olivia op zijn kop. Haar ontdekkingsreis versmelt met een fysieke reis door o.a. Zuid-Europa, iets wat 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 afwijkende 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 van dien.

isbn 9789463380898 | nur 300
17 x 24 cm | 350 pagina’s
Paperback | verschenen
prijs € 34,95
literair / fictie
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Gerrit Sangers
De Morgendans
Grootletterboek

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

isbn 9789463380874 | nur 300
17 x 24 cm | 158 pagina’s
Paperback | verschenen
prijs € 21,95
literair / fictie

Gerrit Sangers
Michelle Welt
Grootletterboek

Ze was getrouwd, ze woonde in een naburig dorp. Hij wist het uit een
eerdere droom. Esther, eerste liefde, zo vertrouwd in zijn dromen. Haar
moeder zei dat ze hem in de kerk had gezien. Hij kwam nooit meer in
een kerk. Toch zat hij achter een pilaar in het middenschip en keek naar
Esthers moeder. Zwart hoedje op het sluike haar. Het sluike haar van
haar dochter, mooiste meisje aller tijden. Nu sprak dat meisje met hem,
ze zei dat hij haar zijn adres moest geven, dat zij hem zou bezoeken. De
vrouwen bewogen nauwelijks in het zwakke kaarslicht. Ze waren droombeelden, hun woorden waren droomwoorden en hij wist het. Hij mocht
niets doen, niets vragen. De vrouwen zouden verdwijnen, oplossen in een
geur van wierook en hij zou achterblijven in zijn eenzame bed.
isbn 9789463381062 | nur 300
17 x 24 cm | 240 pagina’s
Paperback | verschenen
prijs € 24,95
literair / fictie

97
Robbert Jan Swiers
Tussen vuur en water

Grootletterboek

Deze historische roman is gebaseerd op de dagboekfragmenten van
de vader van de auteur, Gerard Swiers, die in 1940 met de Tweede
Wereldoorlog werd geconfronteerd. Zijn vader, Geert Swiers, was beroepsmilitair 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.

isbn 9789463381017| nur 280
17 x 24 cm | 224 pagina’s
Paperback | verschenen
prijs € 22,95
literair / fictie

Hennie Molenaar
Mevrouw Huygens
Grootletterboek

Susanna van Baerle was een Amsterdamse koopmansdochter, die in
1627 trouwde met diplomaat en dichter Constantijn Huygens. Haar beroemdste zoon was Christiaan, natuur - en sterrenkundige. Over deze
heren is veel bekend en geschreven, over haar veel minder. Maar Susanna was een bijzondere vrouw. Ze was intelligent, kunstzinnig en zeer
ondernemend. Ze heeft een grote invloed gehad op de mensen om haar
heen. Op haar familie, haar personeel en vooral ook op haar kinderen.
In deze roman vertellen zij het verhaal van haar leven.

isbn 9789463381529 | nur 342
17 x 24 cm | ca. 480 pagina’s
Paperback | januari 2017
prijs € 34,95
literair / fictie
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Eugénie Brands
Een Witte Raaf
Grootletterboek

Als Clair wordt uitgenodigd door vrienden om mee te helpen met het
opzetten van een kookcursus in de Provence, verandert dat haar hele
leven. Ze wordt zo gegrepen door het zonnige en kleurrijke leven in ZuidFrankrijk dat ze meteen op zoek gaat naar een huis in die omgeving.
Op een dorpsfeest ontmoet ze een intrigerende man van Frans-Algerijnse
afkomst, Guy genaamd. Hij neemt haar mee naar een groot verwaarloosd landgoed met een oud huis en een vervallen wijngaard. Clair wordt
verliefd op hem en op dat landgoed. Ze krijgen een heftige relatie.

isbn 9789463381482 | nur 305
17 x 24 cm | ca. 460 pagina’s
Paperback | januari 2017
prijs € 34,95
literair / fictie

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 vriendinnengroep die haar
in alles probeert te steunen. Als ze bij de Wijncoöperatie van haar dorp
ook nog een prijs krijgt voor de beste rosé van de streek (wat 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.

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

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?

isbn 9789463381932 | nur 400
17 x 24 cm | ca. 232 pagina’s
Paperback | maart 2017
prijs € 21,95
literair / fictie

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 literatuur 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 beroepshalve 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: doorbraak of inbraak? over vrouwen die te veel als man emanciperen.
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Hans Muiderman
Hank & Heinrich
Grootletterboek

‘Ik wil je dat toch maar vertellen. Op haar verzoek is jouw
voornaam in het geboorteregister gewijzigd…’
‘Mijn voornaam?’ vraagt Hank. ‘Waarom!?’
‘Ach, zo veel verschil is er niet. Het is gewoon jouw naam
maar dan in een andere taal…’
‘Het lijkt alsof ik achteruit leef,’ zegt Heinrich, ‘misschien omdat de
momenten uit mijn jeugd nu zo helder zijn. Mijn moeder was mijn onderwijzeres, ik hoor het stampen met de aanwijsstok en haar duidelijke stem. Ik zie haar nu voor me en “toen” wordt steeds preciezer…’
Hank & Heinrich is een ontroerende roman over herinneren en vergeten.
Over het romantiseren en verdringen van het verleden en de uiteindelijke confrontatie met ons noodlot.

isbn 9789463381383 | nur 300
17 x 24 cm | ca. 376 pagina’s
Paperback | verschenen
prijs € 34,95
literair / fictie

Emerson Vermaat
Soviet Manipulation of
“Religious Circles” 1975-1986
The term “religious circles” was coined by the World Peace Council
(WPC), an organization that during the Cold War was linked to the propaganda apparatus of the Atheist Communist Party of the Soviet Union
(CPSU). In declassified reports Western intelligence services described
the WPC as a Communist Party front organization. The communists of
the former Soviet Union are usually referred to as “the Soviets.” The
Moscow-oriented communists also availed themselves of the Christian
Peace Conference (CPC), another important communist front organization which sought to manipulate Christian churches and the World Council
of Churches (WCC) in Geneva. The CPC was dominated by the Soviet
controlled Russian Orthodox Church which became a member of the
WCC in 1961.

isbn 9789463380997 | nur 680
13 x 21 cm | 74 pagina’s
Paperback | verschenen
prijs € 9,95
religie / politiek
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Hannah Elisa Walsh
Terror-organisation

‘the Dawn of The True Islam’ and the real IRA
Samir and Siobhan, a young Dutch radical Muslim and a young NorthernIrish woman, are radicalising.

isbn 9789463380966 | nur 300
13 x 21 cm | 178 pagina’s
Paperback | verschenen
prijs € 16,95
fictie

Samir, from within the fundamentalist Islam, Siobhan from within the real
IRA who co-operates with the terror-organisation: The Dawn of the True
Islam. This international Islamic terror-organisation has developed a secret weapon: a tiny poisonous ball that is capable of destroying all life
within a few minutes in a certain room or building. Siobhan is going to
test the secret weapon after her training in the desert of Lybia on the
murderer of her grandfather, who was killed during Bloody Sunday in
Northern Ireland. The murderer lives in the Algarve, Portugal. After a successful test the secret weapon is going to be used to commit terror attacks
in Amsterdam, London and New York. The goal is to destroy the values of
the Western World and to establish a Great Islamic Empire.

Branimir Tudjan
Krav Maga for life

A secret recipe for a happy and succesful life
Krav Maga (Hebrew for “Contact Combat) is the now famous and original
Israeli self defense and fighting system. Developed by grandmaster Imi
Sde Or (Lichtefeld). Krav Maga was kept secret for many years within Israel and was exclusively taught to and used by IDF (Israeli Defense Force)
and Israeli Intelligence and Security agencies. Krav Maga has become
a phenomenon within the so called “reality based martial arts and self
defense communities around the world. Known for its simplicity & effectiveness Krav Maga has become widely adopted by military, law enforcement & security personnel worldwide.

isbn 9789463381994 | nur 486
13 x 21 cm | 284 pagina’s
Paperback | mei 2017
prijs € 18,95
sport / lifestyle
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Jeroen de Valk
Chet Baker

His life and music

Chet Baker was a star at 23 years old, winning the polls of America’s
leading magazines. But much of his later life was shadowed by his drug
use and problems with the law. ‘Chet Baker / His life and music’ was
Baker’s first solidly researched biography, a year after Baker’s passing
in 1988. It was available in five languages.
Now finally, here is Jeroen de Valk’s thoroughly revised, updated and
expanded edition. De Valk spoke to Baker himself, his friends and colleagues, the police inspector who investigated his death and many others.
He read virtually every relevant word that was ever published about
Chet and listened to every record of the trumpeter’s vast, bewildering
discography.
Jazz Times: ,,A solidly researched biography… a believable portrait of
Baker… a number of enlightening interviews…’’
Library Journal: ,,De Valk’s sympathetic yet gritty rendering of Baker’s
life blends well with his account of Baker’s recording career. Somehow,
the author manages to avoid the lurid and sensationalistic aspects those
having only a passing familiarity with the musician usually recount.’’
Jazzwise: ,,… it’s going to be definitive.’’

Chet Baker
his life and music

Jeroen de Valk
ASPEKT

isbn 9789463381987 | nur 661
15 x 23 cm | 298 pagina’s
Paperback | april 2017
prijs € 16,95
muziek

Ton Toutnu
The Beginning, the End,
and Everything in between

Under the auspices of Dr. anTONius F.W. Morselt

‘The beginning, the end, and everything in between’ stars the man.
It’s about the life of a Dutch man, born in 1939 and up to the end
that is yet to come. Preparations have started for that end, however.
Judging by the large membership numbers of the Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie – the Dutch euthanasia association
– he is not the only one. Most of this book, however, is about what
happens between birth and death. You have to talk to a Dutchman in
half-English; that’s what they like to hear. The author has lived through
the 1950’s – 1960’s during which the man was a ‘HERO’ and has seen
man become a ‘ZERO’ in the wake of feminism in 2000+. The book is
only partially personal. It’s also a continual outreach to the problem
areas of this time.

isbn 9789463382007 | nur 700
17 x 24 cm | ca. 338 pagina’s
Paperback | maart 2017
prijs € 19,95
mens en maatschappij
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Prof. dr. David Pinto
Is the Maslow pyramid universal?

Prof. Pinto’s analysis of deep normative differences
and a new pyramid

isbn 9789463381741 | nur 130
13 x 21 cm | ca. 290 pagina’s
Paperback | februari 2017
prijs € 18,95
politiek

The enormous growth in the world population, the ever-increasing difference in welfare between rich and poor countries and the rapid progress
in mass communication and mass transport have caused peoples and cultures to mingle more than ever before. We cannot get around it any longer: the cultural diversity of society is an indisputable fact. In interactions
between people with different cultural norms and values (intercultural
contact), there is a greater chance of misunderstanding, miscommunication and mismanagement whenever there is a lack of understanding of
those differences. This can lead to professional and personal losses.
Given the (cultural) diversity of present-day society, communication
and management theories that used to be adequate seem to have lost
some of their practical relevance. Even Maslow’s well-known pyramid of
basic human needs is no longer universally applicable. Expectations and
interpretations are no longer consistent with objectives, and matters that
used to be taken for granted now cause confusion. This has created the
need to develop new concepts that take society’s diversity into account.
If objectives in communication, management, policy-making and education are to be attained, it is essential to acknowledge and leam about
cultural differences. This book is therefore very useful.

Andris J. Kursietis
The last Tsar’s Warriors

A Biographical Dictionary of the Senior Officers of the
Imperial Russian Armed Forces under Tsar Nikolai II
Volume I: A-O, Volume II: P-Z
Andris Kursietis has been a researcher of military history for over
forty years, using resources that span the globe. This latest book,
“The Last Tsar’s Warriors” represents his largest project to date. The
book provides information about the military careers of over 6,400
Imperial Russian generals and admirals that served the last Tsar,
Nikolai II, during his reign 1894 – 1917, and also lists the order of
battle of the Russian armed forces during those years. Included in
Volume II of this book are over 250 images of the last Tsar’s warriors.
isbn 9789463382014 | nur 680
17 x 24 cm | 602 / 590 pagina’s
Paperback | maart 2017
prijs € 49,95
geschiedenis

For his previous work on the Hungarian military, the Hungarian
Knightly Order of Vitéz in 1997 awarded Kursietis its Cross of Merit. He is also the recipient of the Silver Medal of Merit from the
World Federation of Hungarian Veterans, and the Bronze Service
Cross from the International Hungarian Military History Preservation
Society.
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Frank Hermans
Protection and Civilization

How shocking events left their mark on human history

Shocking events, such as disasters, wars, mis-treatment or abuse are serious attacks on the personal and social lives of human beings. The search
for protection from these disruptive events is one of the major motives of
mankind. The goal of this remarkable book is to acquire insight into the
development and effectiveness of the tools which humanity has invented
to cope with these events and how it will be able to deal with the crises and suffering it is being faced with now. The thesis is that the drive
to protect themselves has made people more resilient against many of
these events and empathy for the pain of other people has become the
core of their civilization.
isbn 9789463381147| nur 775
13 x 21 cm | 276 pagina’s
Paperback | verschenen
prijs € 19,95
geschiedenis

Aris Gaaff
Debts without redemption

Cultural differences in First World War finance

In 2015, Britain finally paid off a large war loan issued in 1917 to finance the First World War. In 2010, Germany made the last payments
on some 80-year-old debts originally used to finance part of its reparations bill. These were exceptions. The vast majority of the debts made
during the Great War have never been paid back, including billion
dollar loans from the US to western allies. These debts were the result
of four years of almost unlimited spending by belligerent governments.
This is the first book that provides the reader with an overview of the
financial aspects of the Great War from the French reparations after the
Franco-Prussian war of 1870 to present day. It is illustrated with short
biographies of the financial leaders of the time, who made decisions
that were at least as far-reaching as those of the generals on the battlefields.

Aris GAAff

Debts without
reDemption
CulturAl DifferenCes
in first worlD wAr
finAnCe
Aspekt

isbn 9789463381895 | nur 680
15 x 23 cm | ca. 348 pagina’s
Paperback | april 2017
prijs € 22,95
geschiedenis
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Robert Jan Blom
Gesundheit und Chiropraktik

Natürliche Heilmethode, Rückenschmerzen und viele andere Körperlichen Beschwerden

isbn 9789463381888 | nur 180
13 x 21 cm | ca. 308 pagina’s
Paperback | april 2017
prijs € 18,95
gezondheid

Dieses Buch erläutert eine Heilmethode, deren Popularität ständig wächst.
Diese Entwicklung verdankt die Chiropraktik den guten Resultaten und
Heilungserfolgen, die sie erzielt. Der Autor zeigt, wie mit Chiropraktik
eine Vielzahl physischer und psychischer Beschwerden behoben werden
kann: Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Migräne, Gelenkschmerzen aller
Art, degenerative Probleme, Ischias, Schwangerschaftsprobleme, Sportverletzungen usw. Nicht zuletzt kann die Chiropraktik einen Beitrag zum
besseren Umgang mit dem alltäglichen Stress leisten. Grundgedanke der
Chiropraktik als natürliche Heilmethode ist, die natürliche Fähigkeit des
menschlichen Körpers, Krankheiten selbständig zu kurieren bzw. sich selbständig gegen Krankheiten zu schützen, durch Behebung von Kommunikationsstörungen innerhalb des Nervensustems zu wecken und zu aktiveren.

Robert Jan Blom
Gesundheit und Natürliche Heilmethoden
Dieses Buch ist eine unentbehrliche Orientierungshilfe auf dem für Laien oft unüberschaubaren Gebiet der alternativen Heilkunde. Es beitet
eine vollständige Übersicht und behandelt mehr als 200 verschiedene
Methoden und Therapien, die in alphabetischer Reihenfolge vorgestellt
und hinsichtlich ihrer Anwendungsmöglichkeiten und Wirkungsweisen beschrieben werden. Eind Theraoueregister verweist darauf, bei welchen
Krankheiten welche Naturheilmethoden in Frage kommen.

isbn 9789463381871 | nur 861
13 x 21 cm | ca. 248 pagina’s
Paperback | april 2017
prijs € 17,95
gezondheid
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Hans Roger Madol
Ferdinand von Bulgarien

Hans Roger Madol

Der Traum von Byzanz

Ferdinand
Bulgarien

von

In dieser glänzenden Biographie beschreibt Hans Roger Madol das außerordentlich spannende Leben von Ferdinand von Bulgarien. Der Fürst
(1861-1948) führte sein Land durch stürmische Zeiten. Bulgarien stand
unter Einfluss des Zarenreiches und der Habsburger und wurde von den
Türken bedroht. Außerdem spielten noch allerhand interne Entwicklungen. Ferdinand wurde als Zwischenpapst gesehen, entpuppte sich jedoch als großer politischer und militärischer Stratege. Zu seinem Aufmarsch Richtung Bosporus meinten Zeitgenossen, dass ein neues Byzanz
bevorstand. Die Geschichte hat letztendlich anders geurteilt. Im Oktober 1918 trat er gezwungenermaßen zurück.

Der Traum von Byzanz

isbn 9789463380980 | nur 680
14.5 x 22 cm | 338 pagina’s
Paperback | verschenen
prijs € 22,95
geschiedenis

E-Books

Binnenkort verkrijgbaar
Ap van der Meulen

De Engel van Detroit
roman

isbn 9789463380911
nur 300

E-book
januari 2017
prijs € 4,95

106

Na een in meerdere opzichten catastrofaal tv-optreden is de ontslagen welzijnswerker Leo
Kolberg Nederland ontvlucht en terechtgekomen in het apocalyptische Detroit, waar hij in de
anonimiteit zijn leven en daden wil overdenken. Na een gewelddadig incident bij een 24/7
lunchroom raakt het leven van Leo echter in een stroomversnelling, en niet in de gewenste richting. Hij moet zijn anonimiteit prijsgeven – met alle consequenties van dien. De Engel van Detroit
is een roman over verlies en veerkracht, over de onwaarschijnlijke ego`s in televisieland en de
genadeloze ondergang van de miljoenenstad die de wereld niet alleen de auto maar ook zo
veel troostrijke muziek heeft gegeven. Ap van der Meulen is journalist en programmamaker bij
de tv. Hij begon zijn loopbaan bij de Haagsche Courant en werkte onder meer bij Endemol, bnn,
at5 en de kro-ncrv. In 1995 verscheen zijn debuutroman De Erfenis.

Marcus Marc
Zo zwart als een soutane

isbn 9789463380867 | nur 300
E-book | januari 2017
prijs € 4,99

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 op 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 vreselijke
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 wordt na ettelijke klachten over seksueel 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 daadwerkelijk uitvoeren? Zoals 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 politiecommissaris Boeckx een telefoon van zijn collega Lecoq uit Frankrijk. Zijn
aanwezigheid wordt dringend op prijs gesteld in het broeierige Cotignac.
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Clifford C. Cremer
Bomberjack
Bomberjack is het literaire debuut van ex-marinier, freelance journalist en
moderne avonturier Cliff Cremer (1965), die op volstrekt authentieke wijze
zijn even boeiende als huiveringwekkende levensverhaal heeft opgetekend.
De relatie met zijn enkele jaren gelden vermoorde broer Clint, en zijn nooit
aflatende fascinatie voor oorlog en geweld staan daarin centraal.
Clint en Cliff, zoons van Jan Cremer, groeien op bij hun grootmoeder in
Enschede. Al op jonge leeftijd gaan beide broers hun eigen weg. Cliff
wordt beroepsmarinier, Clint gaat in de Keniaanse havenstad Mombasa
wonen, waar hij een nachtclub runt. Een ernstig motorongeluk maakt een
eind aan Cliffs loopbaan bij de mariniers, waarna hij zich bij z’n broer
in Kenia voegt. Van daaruit trekt Cliff later naar Bangkok, waar hij een
aanzienlijke tijd zal blijven wonen.
Door geldgebrek keert hij tijdelijk terug naar Nederland. Het conflict in
Joegoslavië breekt dan uit. De oorlog op de Balkan zal weer een nieuw
decor vormen voor allerlei opvallende gebeurtenissen. Cliff bevindt zich
er tussen de internationale huurlingen en sluipschutters.
Bomberjack is daarmee even meeslepend als confronterend.

isbn 9789463380928 | nur 301
E-book | januari 2017
prijs € 4,95

Jan Kikkert
Hotel California
roman

Hotel California is het verhaal van de gedoemde liefde tussen de briljante studente Hanne Sønderskov en de succesvolle tv-journalist Asse
Muller. Er ontploft een granaat onder de Mercedes van een bekende
Amsterdamse kunstenaar. Het onderzoek naar de aanslag brengt Asse
Muller naar een eiland voor de kust van Brazilië en het afgelegen Hotel
California. De toevallige ontmoeting daar met de openhartige Hanne
(‘Ik heb een obsessie voor seks’) zet stormachtige en uiteindelijk noodlottige ontwikkelingen in gang. Jan Kikkert beschrijft in deze roman indringend de eenzaamheid van een jonge vrouw, worstelend met haar beladen verleden, en de ontreddering van een man die aan zijn hartstocht
voor haar ten onder lijkt te gaan.
De gebeurtenissen spelen zich af tegen het decor van ‘Hilversum’ en
zijn bijzondere omgangsvormen, en Hotel California met zijn onaangepaste bewoners; een zwaar bewapende hoteleigenaar, een muzikant
die met zijn dwarsfluit de zon laat opkomen, een dikke jongen met haat
in de kleurloze ogen, een opgewonden bodyguard met een stuurloos
geslacht en een astmatische oorlogsveteraan die de dood op de hielen
zit. Met humor en ironie beschreven werelden, waar plaats is voor liefde
en vriendschap, afgunst en verraad, voor seks en poëzie.

isbn 9789463381444 | nur 300
E-book | januari 2017
prijs € 4,95
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Maarten van Bommel / Mariska de Graauw
Verkoold verleden
spionagethriller

Bij een brand in een vakantiehuis in de Achterhoek komen drie mannen
om het leven. Al snel blijkt dat de gebeurtenissen van die nacht met
raadsels omgeven zijn. Norma, de vriendin van een van de slachtoffers, probeert uit te zoeken wat er is gebeurd. Ze krijgt daarbij hulp
van voormalig geheim agent Alexander Thurn en de hacker Alec. Wat
volgt is een enerverende zoektocht die voor hen niet zonder gevaar zal
blijken te zijn. De onderlinge verhoudingen komen zwaar onder druk
te staan als duidelijk wordt dat Russische geheimagenten het op hen
voorzien hebben. In de Nederlandse politiek doet intussen een nieuwe
rijzende ster van zich spreken, die ingrijpende plannen heeft voor de
toekomst van Nederland...
isbn 9789463381451 | nur 305
E-book | januari 2017
prijs € 4,95

Maarten Reijnders
Complotdenkers

Hoe gevaarlijk is het geloof in samenzweringstheorieën?

isbn 9789463381857 | nur 720
E-book | februari 2017
prijs € 8,95

Wat beweegt complotdenkers? Zijn het paranoïde geesten of lijkt hun
geloof in samenzweringstheorieën eigenlijk nog het meeste op religie?
Journalist Maarten Reijnders dompelde zich onder in de wereld van
de samenzweringsgelovigen. Hij sprak verscheidene Nederlandse complotdenkers. Van een herhaaldelijk veroordeelde ex-journalist die de
jacht heeft geopend op pedo-netwerken tot een anti-vaccinatieactiviste
die ervan overtuigd is dat de Holocaust zwaar wordt overdreven. En
van een succesvolle ondernemer die meent de moord op John F. Kennedy te hebben opgelost, tot een oprichter van een politieke partij die
de luchtmacht wil inzetten tegen chemtrails sproeiende vliegtuigen. In
Complotdenkers legt Reijnders uit hoe je een samenzweringstheorie kunt
herkennen, waarom iedereen wel eens geneigd is om te vallen voor de
verleiding van de complottheorie en waarom dat gevaarlijk is.
De verschijningsdatum is niet toevallig gekozen. ‘11 September’, dit jaar
vijftien jaar geleden, vormde niet alleen het startschot van de ‘oorlog tegen het terrorisme’. De terreuraanslagen die de Verenigde Staten die dag
troffen, betekenden ook de doorbraak van de complottheorie op internet.
De traumatische gebeurtenissen inspireerden hele volksstammen om jarenlang op online fora te discussiëren over de vraag wat er nou wérkelijk was
gebeurd op die zonnige septemberochtend.
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Regien Wiggers
Internet verandert alles
oorsprong, heden, toekomst

Internet heeft steeds meer impact op ons als mens. We moeten constant
keuzes maken: wat we delen op sociale media, of we cookies accepteren, welke website we bouwen en hoe we deel uitmaken van de mondiale samenleving. Ondertussen kunnen we ons steeds moeilijker concentreren en leidt onze telefoon ons constant af. Dit boek geeft inzicht in
hoe internet werkt en welke maatschappelijke veranderingen er gaande
zijn. De lezer kan hierdoor bewuster keuzes maken op het gebied van
internet.
Het boek beschrijft bijvoorbeeld hoe de overheid en grote bedrijven
volop data van ons verzamelen, hoe het komt dat platenwinkels uit het
straatbeeld zijn verdwenen, en hoe gemakkelijk het voor criminelen is
om onze identiteit te stelen en te verhandelen op duistere marktplaatsen. Het boek laat zien hoe alles ‘slim’ wordt, behalve wij mensen. Regien Wiggers studeerde journalistiek en leidde vele internetprojecten.

isbn 9789463381864 | nur 988
E-book | maart 2017
prijs € 4,95

Sid Lukkassen
Avondland en Identiteit

Sid Lukkassen

Avondland en Identiteit

isbn 9789463381376
nur 600 / 612

E-book
februari 2017
prijs € 8,95

aspekt
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Terwijl de wereldpolitiek afkoerst op diepe conflicten (militair: Europa versus Rusland, economisch: het Westen versus China, religieus: Occident versus Islam) worden we nog steeds geregeerd door polderpolitici die uitblinken in pappen en nathouden. Tegelijkertijd groeit een
generatie jongeren op die voelt dat de pluizige idealen waarmee zij zijn grootgebracht – het
geloof in economische groei, culturele diversiteit en verheven noties van “soulmates” en romantiek – stuklopen op de keiharde realiteit van concurrentie en selectie. Ondanks alle mooie woorden over emancipatie voelen relaties hol en vluchtig; de polariteit tussen beide geslachten is uit
balans. Europa ontwaakt uit de dagdroom van ’68 en treft zichzelf aan in een gewelddadige
wereld die het maar nauwelijks kan begrijpen. Europese volkeren zoeken naar hun identiteit en
zullen opnieuw moeten leren wat machtspolitiek is.
Sid Lukkassen (1987) studeerde geschiedenis en filosofie en is actief voor het Humanistisch Verbond. Hij was al eerder te zien bij het tv-programma ‘Premier Gezocht’ en doet ons nu een
meeslepend verslag van de problemen die de Westerse cultuur met zichzelf heeft.
Een grondige studie naar de politieke praktijk ging aan dit werk vooraf, uitgevoerd op onder
meer de Tweede Kamer en het Europees Parlement. Dit boek biedt dankzij de unieke invalshoek
een zeer waardevolle bijdrage aan het debat over de globalisering, de Europese identiteit en
de Westerse cultuur. De auteur trekt lessen uit de val van vroegere beschavingen en vult dit aan
met praktische dagelijkse voorbeelden. Geschreven in een aansprekende, heldere stijl is dit
pleidooi grondig opgebouwd met feiten en citaten. Vriend én vijand zullen er niet onverschillig
onder kunnen blijven.
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voeding
ISBN 978-94-6153-933-5 • € 19,95
Balen, Johan H.J. van • Break-Even. Deel 1: De Europese
Unie in de wereld
ISBN 978-90-5911-474-6 • € 19,95
Balen, Johan H.J. van • Break-Even. Deel 2: De Nieuwe
Wereldorde
ISBN 978-90-5911-484-5 • € 19,95
Balkenende, Jan Peter • Anders en beter
ISBN 978-90-5911-072-4 • € 14,95
Barbusse, Henri • De Hel (2de druk)
ISBN 978-94-6153-115-5 • € 19,95
Barenburg, Jos • Ik hield van jou (2de herziene druk)
ISBN 978-94-6153-028-8 € 14,95
Barroso, Nadine • EGO. Geluk kan niet groeien in de
schaduw van verlangen
ISBN 978-94-6153-892-5 € 17,95
Barroso, Nadine • Ken mij niet
ISBN 978-94-6338-146-8 € 17,95
Bas, Marcel • Zwarte piet: discriminerend of fascinerend
ISBN 978-94-6153-409-5 • € 16,95
Bas, Jan de • Hervormd op wielen
ISBN 978-90-5911-132-5 • € 22,95
Bas, Jan de • Wereldberoemd in Nederland.
ISBN 978-90-5911-557-6 • € 19,95
Batenburg, Willem van • Het komt allemaal weer omhoog
ISBN 978-90-5911-324-4 • € 17,95
Batenburg, Willem van • De condoom vertellingen
ISBN 978-94-6153-012-7 • € 14,95
Batenburg, Willem van • De nieuwe condoom vertellingen
ISBN 978-94-6153-229-9 • € 17,95
Bauer, Guus • De lokkende diepte
ISBN 978-90-5911-174-5 • € 16,95
Bauer, Guus • Met stille trom vertrokken
ISBN 978-90-5911-434-0 • € 12,95
Bauer, Guus • Met hangen en wurgen
ISBN 978-90-5911-546-0 • € 12,95
Bauer, Guus / De Poel, David • Kleine jongens in het groot
ISBN 978-90-5911-626-9 • € 9,95
Bauer, Guus • De letterdief
ISBN 978-90-5911-527-9 • € 14,95
Bauer, Guus • The Ska Is The Limit
ISBN 978-90-5911-566-8 • € 9,95
Bauwen, Guy • Innovatiekompas
ISBN 978-90-5718-193-1 • € 25,00
Bavinck, Dr. H. • Geloofszekerheid. Teksten ingeleid en
geannoteerd door Henk van den Belt
ISBN 978-94-6153-582-5 • € 24,95
Bavinck, Dr. H. • Magnalia Dei. Onderwijzing in de
christelijke religie naar gereformeerde belijdenis
ISBN 978-94-6153-581-8 • € 29,95
Bazuin, Jantje E. • Edith Stein. Een leven vol hartstocht
ISBN 978-94-6338-010-2 • € 18,95
Becker, Maurice • Atatürk en Turkije’s weg naar Europa
ISBN 978-90-5911-440-1 • € 24,95
Becker, Maurice • Atatürk en Turkije’s weg naar Europa
(Herziene druk)
ISBN 978-94-6153-034-9 • € 24,95
Becker, Maurice • Recep Tayyip Erdogan. Moslimdemocraat
of Islamist
ISBN 978-90-5911-668-9 • € 16,95
Beckman, Karel / Karsten, Frank • De democratie voorbij
ISBN 978-90-5911-452-4 • € 10,95
Beeck Désiré • De eindeloze weg naar de vrijheid
ISBN 978-90-5718-196-2 • € 16,95
Beek, Johan van •Weg van Leipzig
ISBN 978-94-6153-057-8 • € 19,95
Beek, Jos van • En God deed niets
ISBN 978-94-6153-917-5 • € 18,95
Beemster, Ben • De moeder van het Parelhoen
ISBN 978-94-6153-712-6 • € 27,95

Belt, H. van den • 400 jaar Groninger theologie in het
publieke domein
ISBN 978-94-6153-709-6 • € 19,95
Bemmelen, Tom S. van • Honderdvijftig Palestijnse fabels
ISBN 978-94-6153-832-1 • € 19,95
Bemmelen, Paul van / Hille, Karel • Kiss Riemvis. Rozen
aan de horizon
ISBN 978-94-6153-282-4 • € 18,95
Ben-Itto, Hadassa • Anatomie van een vervalsing
ISBN 978-90-75323-948 • € 32,98
Bennema, Tineke • Een Nederlandse politie-inspecteur
verindischt nooit. Het lot van een familie verbonden met de
Indische politie
ISBN 978-94-6153-678-5 • € 19,95
Berben, George • Kind van de rekening
ISBN 978-94-6153-324-1 • € 17,95
Berends, Frits • Te dicht bij de brug die voor anderen te
ver was
ISBN 978-90-5911-922-2 • € 19,95
Berends, Peter • Een andere kijk op de slag om Arnhem
ISBN 978-90-5911-008-3 • € 26,95
Berends, Peter • De Eerste Slag om Arnhem. De verdrijving
van Napoleon’s troepen door het Pruisische leger
ISBN 978-90-5911-850-8 • € 22,95
Berents, Dick • Stalin en Hitler komen in de hemel.
Geschiedenis aan de hand van moppen en misvattingen
ISBN 978-94-6153-203-9 • € 24,95
Berents, Dick • Slachtbank de kindermoorden van
maarschalk Gilles de Rais
ISBN 978-94-6153-296-1 • € 19,95
Berents, Dick • PULP. Gentleman-inbrekers in de
triviaalliteratuur
ISBN 978-94-6153-458-3 • € 19,95
Berents, Dick • 480. Nederlaag van een imperium
ISBN 978-94-6153-501-6 • € 12,95
Berents, Dick • Al Qaida bestaat niet. Osama bin Laden en
de War on Terror
ISBN 978-94-6153-488-0 • € 14,95
Berents, Dick • Adam at geen appel. De verhalen van het
Oude Testament historisch onderzocht
ISBN 978-94-6338-073-7 • € 24,95
Berg, Maarten • Een studie over de slechtheid van de staat.
Deel I: vrijheid en dwang
ISBN 978-94-6153-774-4 • € 19,95
Berg, Maarten • Een studie over de slechtheid van de staat.
Deel II: kapitalisme en socialisme
ISBN 978-94-6153-775-1 • € 19,95
Berg, Caspar van den • Reserve-kapitein. Het levensverhaal
van de reserve-officier Jan Philip Albach (1903-1940)
ISBN 978-94-6153-256-5 • € 19,95
Berg, Jaap van den • La vita Italiana
ISBN 978-90-5911-694-8 • € 14,95
Berg, Jaap van den • De laatste bel
ISBN 978-90-5911-863-8 • €19,95
Berg, Jaap van den • Dronken depressies
ISBN 978-90-5911-471-5 • € 19,95
Berg, Jaap van den • Eindeloos Italië
ISBN 978-94-6153-413-2 • € 16,95
Berg, Jacqueline van den • Vermist, waarschijnlijk dood.
1915 Gallipoli - Mesopotamië - Anatolië 1919
ISBN 978-94-6153-660-0 • € 24,95
Bergen, Leo van • Een menslievende en nationale taak.
Kolonialisme en het Rode Kruis in Nederlands-Indië 1870-1950
ISBN 978-90-5911-487-6 • € 26,95
Bergen, Lotte • Commandant van Westerbork. Albert
Konrad Gemmeker
ISBN 978-94-6153-265-7 • € 18,95
Bergier, J./Pauwels, L. • Dageraad der magiërs
ISBN 978-94-6153-160-5 • € 19,95
Berkel, van Mw. M.A. van Schaik • Brieven uit Canada
ISBN 978-90-5911-890-4 • € 19,95
Berkéwicz, Ulla • Zijn we gék geworden? Een vergelijkend
onderzoek naar fanatisme
ISBN 978-90-5911-120-2 • € 18,50
Berveling, Jaco • Hebben is houden. Wat iedere verzamelaar
en boekenliefhebber over zichzelf moet weten
ISBN 978-90-5911-869-0 • € 21,95
Besouw, Leo • Noorderdorp
ISBN 978-94-6153-020-2 • € 11,95
Besten, Leen den • De moslimbroederschap.
en de utopie van islamisten
ISBN 978-94-6153-767-6 • € 29,95
Biesemaat, Ton • Van Atjeh tot Uruzgan
ISBN 978-94-6153-082-0 • € 24,95
Bieland, Marnix • God is je vader niet. Hoe opheffing van
religies de mens zal bevrijden
ISBN 978-94-6153-922-9 • € 14,95
Biglino, Mauro • Zo heb je de Bijbel nog nooit gelezen.
Komen onze goden van de sterren?
ISBN 978-94-6153-864-2 • € 19,95
Bijl, Jelle • Europese lessen van Groen. Geschiedenisonderwijs
voor eurofielen en eurosceptici
ISBN 978-94-6153-522-1 • € 9,95
Bijl, Jelle • Op het scherp van de ideologische snede. Rusland
en Europa in het licht van Groens Krimoorlogcommentaar
ISBN 978-94-6153-960-1 • € 9,95
Bijlhout, Philomena • Meer dan een dag
ISBN 978-90-5911-701-3 • € 18,95
Bijlsma, Frans • Raoul Wallenberg
ISBN 978-90-5911-342-8 • € 17,95
Blajan, Daniël • De geheimen van American Football.
Touchdown
ISBN 978-90-5911-031-1 • € 14,95
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, Dirk van der • De verhouding van staat en religie
in een veranderende Nederlandse samenleving. Met een
voorwoord van Paul Cliteur
ISBN 978-94-6338-112-3 • € 19,95
Blom, Rob/ Steen, Bart van der • ‘Een banier waar geen
smet op rust’. De geschiedenis van het trotskisme in Nederland,
1938-heden
ISBN 978-94-6153-561-0 • € 24,95
Blom, Robert Jan • Het land van stille vogels
ISBN 978-90-5911-623-8 • € 14,95
Blom, Robert Jan • Politiek is voor iedereen
ISBN 978-94-6153-193-3 • € 18,95
Blom, Robert Jan • Ouder worden, toch jong blijven
ISBN 978-94-6153-290-9 • € 17,95
Blom, Robert Jan • Chiropractie. Natuurlijke en veilige
geneeswijze voor rug, schouders, hoofdpijn, migraine en vele
andere klachten
ISBN 978-94-6153-454-5 • € 19,95
Blom, Robert Jan • Leidraad startend ondernemerschap
ISBN 978-94-6153-459-0 • € 15,95
Blom, Robert Jan • 1940-1945 De oorlog van mijn jeugd.
Jongeren en het dagelijks leven in de Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-94-6153-527-6 • € 18,95
Blom, Robert Jan • Feestdagen en Herdenkingsdagen
ISBN 978-94-6153-614-3 • € 14,95
Blom, Robert Jan • Je Lichaam voor de Wetenschap. Ter
beschikking van anatomisch onderwijs en wetenschap Wat gebeurt
er na je overlijden? Over het belang, het proces en de emoties
ISBN 978-94-6153-615-0 • € 18,95
Blom, Robert Jan • Gescheiden! Openhartige gesprekken met
gescheiden mannen en vrouwen
ISBN 978-94-6153-707-2 • € 17,95
Blom, Robert Jan • Fobieën, Angsten en Dwangneuroses.
Welke soorten zijn er? Hoe onstaan fobieën en angsten? Je komt
er snel vanaf!
ISBN 978-94-6153-708-9 • € 18,95
Blom, Robert Jan • Beste beroepengids. Nu of later een baan
zoeken? Alles over...
ISBN 978-94-6153-847-5 • € 19,95
Blom, Robert Jan • De stand van zaken UFO's.
Is er leven op andere planeten? Over UFO-incidenten, mysterie,
de waarheid en reële verwachtingen
ISBN 978-94-6153-818-5 • € 12,95
Blom, Robert Jan • Dolf van den Brink. Het leven van een
sociaal bewogen en liberale bankier
ISBN 978-94-6153-920-5 • € 19,95
Blom, Robert Jan • Grote misdaden. Opgelost en onopgelost
ISBN 978-94-6338-023-2 • € 17,50
Blom, Robert Jan • Een Vrouw met alle Namen. Gedichten
over leven en liefde
ISBN 978-94-6153-981-6 • € 9,50
Blom, Robert Jan • Starterskansen voor ZZP’ers. Zelf een
bedrijf beginnen? In dit boek honderd Ideeën, vooruitzichten,
succeskansen en winstmogelijkheden
ISBN 978-94-6338-070-6 • € 17,95
Blom, Robert Jan • Bazen, beurzen en crises. Boze,
verhelderende, soms lachwekkende columns over ondernemers,
politiek en samenleving
ISBN 978-94-6338-177-2 • € 16,95
Blom, Robert Jan • Natuurlijk gezond. Met alternatieve
geneeswijzen
ISBN 978-94-6338-180-2 • € 17,95
Blom, Robert Jan • Reïncarnatie. Wat is reïncarnatie?
Reïncarnatie in andere culturen. Over vorige levens en zielen
ISBN 978-94-6338-179-6 • € 16,95
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 christendemocratische analyse en remedie

ISBN 978-90-5911-877-5 • € 10,95
Bol, Dirk • het wonder van Afrika
ISBN 978-94-6153-470-5 • € 18,95
Bolwerk, Robert A. • Gevangen in jezelf
ISBN 978-90-5911-962-8 • € 12,95
Bommel, Maarten van • Verborgen schaduw. De
tabakshandelaar van Nikolajew
ISBN 978-90-5911-124-0 • € 19,95
Bommel, Maarten van • Wlass en het goud van Irina
ISBN 978-94-6153-033-2 • € 19,95
Bommel, Maarten van • Dodelijke boslucht
ISBN 978-94-6153-377-9 • € 16,95
Bommel, Maarten van / Graauw, Mariska de • Verkoold
Verleden. Spionagethriller
ISBN 978-94-6338-054-6 • € 18,95
Bommel, Maarten van / Boonstra, Albert • De week van
de adelaar
ISBN 978-94-6153-246-6 • € 18,95
Booister, Jan • De clash aan de Coolsingel. De wegbereiders
van Pim Fortuyn
ISBN 978-90-5911-832-4 • € 17,95
Bookelaar, Robert • Moord, doodslag en ander ongerief
ISBN 978-94-6153-862-8 • € 12,50
Boon, Rudolf • Een progressieve conservatief. Edmund Burke
als tijdgenoot
ISBN 978-90-5911-147-9 • € 14,95
Boon, Rudolf • Wat is er gebeurd met ons culturele
draagvlak?
ISBN 978-90-5911-727-3 • € 19,95
Boonstra, Albert / Bommel, Maarten van • De week van
de adelaar
ISBN 978-94-6153-246-6 • € 18,95
Boorman, Ge • Het bloed der aarde; een olie- en gasbonanza
in Marokko? Dollars,macht en terreur
ISBN 978-90-5911-898-0 • € 18,95
Boorn , Tom van den • Bevrijdingskind. Zoektocht naar mijn
echte ouders
ISBN 978-90-5911-816-4 • € 18,95
Borghart, Ben • Goed volk
ISBN 978-94-6153-198-8 • € 19,95
Borghorst, Elisabeth Lalk • Edelman in barre tijden. Het
leven van Gottlieb Alexander von Blomberg 1744-1834
ISBN 978-94-6153-214-5 • € 19,95
Borgart, Ben • Iguana
ISBN 978-90-5911-845-4 • € 16,95
Borghart, Ben • Het lotusparadijs
ISBN 978-94-6153-442-2 • € 18,95
Bos, Dennis • Willem III, koning gorilla
ISBN 978-90-5911-115-8 • € 14,95
Bos, Elisabeth • Dancrune van Witte Paarden
ISBN 978-90-5911-938-3 • € 19,95
Bos, Bob van der • Sport en politiek. Strijd om glorie en
macht
ISBN 978-94-6153-456-9 • € 18,95
Bos, S.E. • Van Ezra tot Herzl. 2400 jaar na-bijbelse
geschiedenis van het Joodse volk
ISBN 978-94-6338-153-6 • € 24,95
Boshart, M • Bedevaarten in de middeleeuwen
ISBN 978-94-6338-004-1 • € 18,95
Boshart, M • De pest in Europa 1347-1352. Geschiedenis
van een epidemie
ISBN 978-94-6338-005-8 • € 18,95
Boshart, M • De blauwe dood. Cholera in Nederland
ISBN 97-894-6338-007-2 • € 18,95
Boshart, M • De ziekte van Lazarus. Lepra in de
middeleeuwen
ISBN 978-94-6338-006-5 • € 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. • Ontmoeting. Verhalen, gekozen door
Gé Vaartjes
ISBN 978-94-6338-109-3 • € 17,95
Boudier-Bakker, I. / Rémon van Gemeren (red.) • Zo
doods en stil en donker
ISBN 978-94-6153-279-4 • € 29,95
Bouter, Ben • Feliz en de vergeten kinderen van Andaluz
ISBN 978-94-6153-904-5 • € 18,95
Bouwman, Willem • Bekeerd! Omwentelingen in vijfentwintig
levens
ISBN 978-90-5911-037-3 • € 14,95
Boven, Graddy • Gedenkwaardige geschiedenissen.
Avonturen van hofmeester Frederik van Vervou in dienst van
stadhouder Willem Lodewijk
ISBN 978-94-6153-192-6 • € 22,95
Boven, Graddy • Keizer Wilhelm II. Admiraal van de
Atlantische Oceaan
ISBN 978-94-6338-024-9 • € 18,95

Boven, Graddy • Piet Hein. De held van Mantanzas
ISBN 978-90-5911-834-8 • € 17,95
Boven, Graddy • Diep onder zee. De geschiedenis van de
onderzeeboot
ISBN 978-90-5911-887-4 • € 18,95
Boven, Graddy • Maarten Tromp. Overwinnaar van de
Tweede Spaanse Armada
ISBN 978-90-5911-698-6 • € 17,95
Boven, Graddy • Witte de With. Admiraal vechtgraag
ISBN 978-94-6153-565-8 • € 16,95
Boven, Graddy • Peter de Grote. Tsaar met grote maritieme
ambities
ISBN 978-94-6153-374-6 • € 18,95
Boven, Graddy • De slag bij Chatham. Nederlanders op de
Medway
ISBN 978-94-6338-117-8 • € 21,95
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
Brinks, Jan Herman / Kruft, Anton / Lukkassen, Sid /
Pierik, Perry (red.) • De Europese Spagaat. Het Europa der
vaderlanden òf een hernieuwde Europese Unie
ISBN 978-94-6338-196-3 • € 24,95
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 MiddenOosten Een internationaal symposium in het Vredespaleis Zie
CIDI-infomatiereeks
ISBN 978-94-6153-002-8 • € 17,95
Brusse, Kees/Horst, Henk van der • Herinneringen. Een
ovatie aan het leven
ISBN 978-90-5911-443-2 • € 19,95
Brussee, Jan • Enige opstellen op het gebied van de
wijsbegeerte van de economie
ISBN 978-94-6153-492-7 • € 19,95
Buddingh’, C. • Mijn katten en ik
ISBN 978-90-5911-653-5 • € 14,95
Buffart, Yvonne • Weet waar je vandaan komt
ISBN 978-94-6153-199-5• € 18,95
Bugnet, Charles • Maarschalk Foch aan het woord. Uit het Frans
vertaald door Albert Vogel
ISBN 978-94-6153-658-7 • € 18,95
Bühne • Literatuur / cultuur nr. 1 - 2014
ISBN 978-94-6153-590-0 • € 9,95
Bühne • Literatuur / cultuur nr. 2 - 2015
ISBN 978-94-6153-682-2 • € 9,95
Bühne • Literatuur / cultuur nr. 3 - 2015
ISBN 978-94-6153-848-2 • € 9,95
Bühne • Literatuur / cultuur nr. 4 - 2016
ISBN 978-94-6153-889-5 • € 9,95
Bühne • Literatuur / cultuur nr. 5 - 2016
ISBN 978-94-6338-061-4 • € 9,95
Bühne • Literatuur / cultuur. nr. 6 - 2017
ISBN 978-94-6338-141-3 • € 9,95
Bühne • Literatuur / cultuur. Speciale Editie - 2017
ISBN 978-94-6338-140-6 • € 9,95
Butteling, Carmi • Bandoeng, Semarang en Jakarta van ooit
verwaait nooit. Kinderervaringen voor, tijdens en na de Tweede
Wereldoorlog in Nederlands-Indië
ISBN 978-94-6153-877-2 • € 17,95
Buurman, Margreet den • In de greep van Houdini
ISBN 978-90-5911-722-8 • € 17,95
Buurman, Margreet den • Erika en Klaus Mann. Leven langs
de Bühne
ISBN 978-94-6153-111-7• € 19,95
Buurman, Margreet den • Duitse herfst, het spook van de
RAF
ISBN 978-90-5911-812-6 • € 18,95
Buurman, Margreet den • Thomas Mann. Schrijverschap
tegen de vergankelijkheid
ISBN 978-90-5911-876-8 • € 19,95
Buurman, Margreet den • Thomas Mann en Wagner. Zoete
omhelzing van het kwaad
ISBN 978-94-6153-299-2 • € 19,95
Buurman, Margreet den • Wolfskers. Verhalenbundel
ISBN 978-90-5911-911-6 • € 18,95
Buurman, Margreet den • Het goede in de mens. Heinrich
Mann een biografie (2de druk)
ISBN 978-90-5911-717-4 • € 22,95
Buurman, Margreet den • Het Lübeck van de
Buddenbrooks.Thomas Mann in Lübeck
ISBN 978-94-6153-006-6 • € 18,95
Buurman, Margreet den • Thomas Mann als Pater familias.
Golo Mann, Monika en Michael
ISBN 978-94-6153-515-3 • € 19,95
Buurman, Margreet den • Het paleis in de Arcisstrasse,
Thomas Mann en de Pringsheims
ISBN 978-94-6153-790-4 • € 19,95
Buwalda, Piet • Refuseniks
ISBN 978-90-5911-411-1 • € 22,95
Caluwe, Paulette De • Aliass, Algemene Leidraad in Autisme
Spectrum Stoornissen
ISBN 97-890-5718-284-6 • € 19,00
Cameron, Rudsel • Het vergeten vak. Waarom sociaalemotionele vaardigheidstraining een vaste plek verdient in het
onderwijs
ISBN 978-90-5911-969-7 • € 18,95
Carossa, Hans • Roemeens oorlogdagboek. Vertaald door Alfred
Krans
ISBN 978-94-6153-659-4 • € 18,95
Carotta, Francesco • Jezus was Caesar. Over de Romeinse
oorsprong van het Christendom. Een onderzoek
ISBN 978-90-5911-645-0 • € 32,Chateaubriand • De melancholie van het graf
ISBN 978-90-5911-029-3 • € 14,-

CIDI-INFOMATIEREeks

CIDI • Drie decennia CIDI. Een joodse stem die gehoord wordt
ISBN 978-90-5911-463-0 • € 12,95
CIDI • Bruin, Bert de • Een veilig Israël in een vredig
Midden-Oosten. Een internationaal symposium in het
Vredespaleis
ISBN 978-94-6153-002-8 • € 17,95
CIDI • Hirschfeld, Hadassa • Kernpunten van het
Israelisch-Palestijns conflict
ISBN 978-94-6153-077-6 • € 16,95
CIDI • Hirschfeld, Hadassa • Vergelijken met de Holocaust
ISBN 978-90-5911-787-7 • € 9,95
CIDI • Horst, Pieter van der • De mythe van het joodse
kannibalisme. Ongecensureerde versie
ISBN 978-90-5911-145-5 • € 9,95
CIDI • Kortenoeven, Wim • Hamas. Portret en achtergronden
ISBN 978-90-5911-294-0 • € 17,95
CIDI • Morris, Benny • Een staat, twee staten
ISBN 978-94-6153-138-4 • € 17,95

CIDI • Praag, Prof.H.M. van • Joden-haat en zions-haat.
Een drama in vijf bedrijven
ISBN 978-90-5911-795-2 • € 18,95
CIDI • Ruben, Barry / Küntzel, Matthias e.a. • Iran.
Opkomst van een islamitische grootmacht
ISBN 978-90-5911-385-5 • € 12,95
CIDI • Smelik, Klaas A.D. • De zeven levens van de
Protocollen van de Wijzen van Zion
ISBN 978-90-5911-403-6 • € 18,95
CIDI • Smelik, Klaas A.D. • Tussen hoop en catastrofe.
Tikva of Nakba
ISBN 978-94-6153-408-8 • € 19,95
CIDI • Soest, Aaldert van • Oorlog op afstand? De
betrokkenheid van Iran bij de terreurbewegingen Hezbollah,
Hamas en Palestijnse Islamitische Jihad
ISBN 978-90-5911-583-5 • € 12,95
CIDI • Israel en de Palestijnse gebieden. Feiten en cijfers
ISBN 978-94-6153-624-2 • € 14,95
Claerbergen, Willemke van • Natuurlijk zingen
ISBN 978-90-5911-311-4 • € 18,95
Claerbergen, Willemke van • Kunst, de creatieve drijfveer
ISBN 978-94-6153-389-0 • € 17,95
Cleland, John • Fanny Hill
ISBN 978-90-75323-191 • € 14,95
Clemen, Sam van • Konrad Adenauer. Een biografie
ISBN 978-90-5911-818-8 • € 22,95
Clemen, Sam van • Harry S. Truman. President van Amerika
in bewogen tijden
ISBN 978-94-6153-281-7 • € 24,95
Clemen, Sam van • Willy Brandt. Biografie van een Duitser,
Europeaan en wereldburger
ISBN 978-94-6153-521-4 • € 24,95
Coene, Gily / Bossche, Marc van den (red). • Vrij(heid)
van religie
ISBN 978-90-5718-455-0 • € 21,95
Colenbrander, Dr. H. T. • De Bataafsche Republiek
ISBN 978-94-6338-079-9 • € 22,95
Commers, Ronald • Overleeft de vrijmetselarij de 21ste eeuw
ISBN 978-90-5718-154-2 • € 21,95
Commers, Ronald • De moraalfilosofie van Vladimir
Jankélevitch
ISBN 978-90-5718-155-9 • € 17,95
Conscience, Hendrik • De Leeuw van Vlaenderen
ISBN 978-90-5718-145-0 • € 29,95
Corijn, Eric • Kan de stad de wereld redden
ISBN 978-90-5718-174-0 • € 29,95
Coppes, Bob • Bijna Dood Ervaringen en wereldreligies
ISBN 978-90-5911-680-1 • € 17,95
Couperus, Louis • De Stille kracht. Met een inleiding over de
vrees voor islamisme door Martien J.G. de Jong
ISBN 978-94-6153-867-3 € 17,95
Cornelis, Gustaaf C • Het geheim van de kosmologie
ontrafeld
ISBN 978-90-5718-156-6 € 29,95
Cortés, Juan Donoso • Katholicisme, Liberalisme, Socialisme
ISBN 978-90-5911-050-2 • € 22,95
Courage, Pierre • De pornografische verleiding. Verslag van
een leeservaring
ISBN 978-90-5911-704-4 • € 11,95
Couwenberg, S.W. • Tijdsein. Peiling en perspectief van deze
tijd
ISBN 978-94-6153-090-5 • € 19,95
Couwenberg, S.W. • Wereld-gebeuren sinds de jaren ’60.
Van linkse dominantie naar liberale triomf
ISBN 978-94-6153-257-2 • € 18,95
Couwenberg, S.W. • Kolonialisme en racisme: Eens normaal,
nu omstreden geraakt als politiek incorrect en moeizaam
verwerkt Nederlands en Europees verleden
ISBN 978-94-6153-969-4 • € 16,95
Cozijns, Guy • Stroomversnelling in de Pacific. Romas
ISBN 978-94-6338-136-9 • € 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
Crevits, Luc • Word wie je bent. Brein, lichaam en omgeving
in harmonie
ISBN 978-90-5718-510-6 • € 23,95
Crijnen, Ton / Herbers Ina • Een eigenzinnige NSB’er. Het
bewogen leven van P.C. Callenfels, burgemeester van Vlissingen en
Woerden
ISBN 978-90-5911-966-6 • € 19,95
Croon, Ben. • Van Gifbeker tot Guillotine. Tien
geruchtmakende veroordelingen in historisch perspectief
ISBN 978-94-6153-874-1 • € 19,95
Crum, Jan G. • Wat bewoog u? Gesprekken met mannen en
vrouwen uit het verzet
ISBN 978-90-5911-504-0 • € 22,95
Daen, Liza • De Lustkronieken
ISBN 978-94-6153-556-6 • € 17,95
Daen, Liza • De Lustkronieken 2
ISBN 978-94-6153-802-4 • € 17,95
Daen, Liza • EroScripta. De top 10 erotische verhalen
ISBN 978-94-6153-856-7 • € 9,95
Daeter, Ben • Componisten zijn ook mensen
ISBN 978-94-6153-067-7 • € 17,95
Daeter, Ben • Hoogbegaafde kinderen Leonardo-onderwijs.
Recht van het kind – uitdaging voor ons
ISBN 978-94-6153-128-5 • € 19,95
Damme, Willy van • Gestolen jeugd. De laatste interviews
over ‘40-’45: getuigenissen van wreedheid en verzet

ISBN 978-90-5718-380-5 • € 19,95
Deege, Marijke A. • Rasha. Tweeluik van een verrassende
liefde
ISBN 978-94-6153-90-14 • € 18,95
Decoene, Brecht • Achterdocht tussen feit en fictie. Kritisch
omgaan met complottheorieen
ISBN 978-90-5718-523-6 • € 14,95
Defares, James • Superjacht
ISBN 978-94-6153-361-6 • € 18,95
Defares, James • God bestaat Gewoon. De harde feiten over
Jezus, God, darwinisme en de Bijbel
ISBN 978-94-6153-362-3 • € 29,95
Defares, James • De Houdbare Mens. De praktische
wetenschap om ‘120 te worden en 60 te blijven’
ISBN 978-94-6153-455-2 • € 21,95
Dejager, Jenny •Een pauze voor passie
ISBN 978-90-5911-985-7 • € 17,95
Dentz, Paul • Wees
ISBN 978-90-5911-580-4 • € 16,95
Dentz, Paul • Uit naam van Apollonia
ISBN 978-90-5911-710-5 • € 18,95
Dentz, Paul • Bizar
ISBN 978-90-5911-765-5 • € 19,95
Dentz, Paul • Napoleon Bonaparte in Egypte
ISBN 978-90-5911-943-7 • € 18,95
Dentz, Paul • Nader tot Napoleon.
ISBN 978-94-6153-655-6 • € 19,95
Dentz, Paul • Een soort liefde
ISBN 978-94-6153-031-8 • € 18,95
Dentz, Paul • Jacob Roggeveen, Boudewijn Büch. En de
ontdekking van Paaseiland
ISBN 978-94-6153-994-6 • € 16,95
Derix, Govert • De wereldomwandelaar
ISBN 978-90-5911-759-4 • € 19,95
Derks, Hans • Vieze oude mannen
ISBN 978-5911-064-1 • € 32,95
Derycker, Nicole • De handen van de tijd
ISBN 978-94-6153-370-8 • € 24,95
Dessing, Martin • De euro-ramp treft ons allemaal
ISBN 978-90-5911-170-7 • € 14,95
Dethier, Hubert / Libbrecht, Julien • Denken in de Spiegel.
Hubert Dethier: filosofie en zingeving voor de 21ste eeuw
ISBN 978-90-5718-446-8 • € 19,95
Devereaux, C. • Venus in India
ISBN 978-90-75323-566 • € 16,95
Dewilde, Jan (red.) • Tussen twee continenten
ISBN 978-90-5718-166-5 • € 17,95
Dice, Raven • Het genot van een prooi
ISBN 978-90-5911-164-6 • € 19,95
Diederichs, Monika • Kinderen van Duitse militairen in
Nederland. Een verborgen leven
ISBN 978-94-6153-218-3 • € 19,95
Diederichs, Monika • Wie geschoren wordt moet stilzitten
ISBN 978-94-6153-829-1 • € 19,95
Dijk, Anneke van • Double-Trouble
ISBN 978-90-5911-815-7 • €17,95
Dijk, Floris van • Terug voor het tafelzilver. 1945: immer
überleben
Dijk, Frits van • Opeens is alles anders. 1Strafrechtadvocaat
in de knel
ISBN 978-94-6153-858-1 • € 18,95
Dijk, Jos van • Ondanks hun dappere rol in het verzet... Het
isolement van Nederlandse communisten in de Koude Oorlog
ISBN 978-94-6338-002-7• € 24,95
Dijkhuis, Gregor • Stupor Mundi - Kroniek van een
eigenzinnige Keizer. Frederik II 1194-1250
ISBN 978-94-6153-769-0 • € 22,95
Dijkhuizen, Guus • Dag van zure appels
ISBN 978-90-5911-852-2 • € 16,95
Dijkman, Erik Jan • Het geloof in de hebzucht. Over de
betekenis van de vooruitgang voor onze beschaving
ISBN 978-94-6153-225-1 • € 14,95
Dijn, Herman de • Erkenning, gelijkheid en verschil.
Burkelezing II
ISBN 978-90-5911-336-7 • € 12,95
Divani, Rico • Verbeter de wereld. Ontdek je Zelf
ISBN 978-90-5911-195-0 • € 17,95
Doedens, Anne • Dood op de rots
ISBN 978-94-6153-083-7 • € 17,95
Doedens, Anne / Houter, Jan • De Engelsche furie
ISBN 978-94-6153-098-1 • € 14,95
Doel, Theo van den • Binnenhof 1a
ISBN 978-90-5911-401-9 • € 21,95
Doff, Neel • Keetje Tippel
ISBN 978-94-6153-273-2 • € 18,95
Dok, Anneke van • Het recht van de Sterkste.
Over blauw bloed, machtmisbruik en oud zeer
ISBN 978-94-6153-787-4 • € 18,95
Dokkum, Itskje • Geschiedenis met paarden
ISBN 978-90-5911-572-9 • € 17,95
Doorn, P.A. van • Hoe we de aarde kunnen redden
ISBN 978-90-5911-800-3 • € 18,95
Doorn, Marga van • Ik heb u liever lief. Een moeder, dochter
en Alzheimer
ISBN 978-94-6153-380-7 • € 19,95
Dostojevski, F.M. • De grootinquisiteur
ISBN 978-90-5911-089-2 • € 17,95
Doubek, Katja • Lexicon van de belangrijkste aanslagen
ISBN 978-90-5911-136-3 • € 26,95
Driebergen, Klaas • Bommel en Bijbel. Bijbel en christendom
in de verhalen van Marten Toonder
ISBN 978-94-6153-220-6 • € 29,95
Dries, Mark van den • Noodsein boven Zeeland. De crash
van een Amerikaanse bommenwerper in een Zeeuwse polder
ISBN 978-94-6153-215-2 • € 19,95

Drost, Ewald • Evacuatie uit Arnhem 1944.
Naar het dagboek van Ds. Adrianus Drost
17 september 1944 - 10 mei 1945
ISBN 978-94-6153-776-8 • € 19,95
Droste, Flip G. • Het verhaal van de kinderkruistocht
ISBN 978-90-5911-365-7 • € 14,95
Droste, Flip G. • Simon Stevin
ISBN 978-90-5911-524-8 • € 19,95
Duijm, Sylvia • Mijn vlucht voor liefde
ISBN 978-94-6153-462-0 • € 17,95
Duijm, Sylvia / Best de Vries, Jan • Wat blijft is herinnering
ISBN 978-94-6153-647-1 • € 12,95
Duijn, Roel van • Verraad. De driehoek van een
verzetsechtpaar en een SD-agent
ISBN 978-94-6153-866-6 • € 18,95
Dukker, Fred • Scheefgegroeid
ISBN 978-90-5911-821-8 • € 17,95
Dulk, Cor den • De duw
ISBN 978-90-5911-762-4 • € 19,95
Dulk, Cor den • Gekkie. Het lopende stoeltje
ISBN 978-90-5911-809-6 • € 9,95
Dulk, Cor den • 404 cartoons. Met een inleiding over het
bedenken van cartoons
ISBN 978-90-5911-856-0 • € 19,95
Dumas, Alexandre • De dame met de camelia’s
ISBN 978-94-6153-109-4 • € 18,95
Dumas, Vincent • De kannibaal van Rotenburg
ISBN 978-90-5911-209-4 • € 12,50
Dumas, Vincent (red.) • Falanx. Oorlogvoering in de klassieke
oudheid
ISBN 978-90-5911-635-1 • € 12,95
Dumas, Vincent • De stalen vuist van De Blitzkrieg. De 1ste
Panzer Division 1939-1941
ISBN 978-94-6153-283-1 • € 9,95
Dumas, Vincent • 101 vragen over Kennedy
ISBN 978-94-6153-354-8 • € 9,95
Dumas, Vincent • Vlaams bloed aan de Wolchov.
Ruslandveldtocht 1941-1942
ISBN 978-94-6153-384-5 • € 9,95
Dumas, Vincent • Divisie Langemarck. Een Vlaamse tragedy
ISBN 978-94-6153-464-4 • € 9,95
Dumas, Vincent • Syrië. En de hyena's van Damascus
ISBN 978-94-6153-487-3 • € 9,95
Dumas, Vincent • De ABC oorlogsgids. Vademecum Eerste
Wereldoorlog
ISBN 978-94-6153-538-2 • € 7,95
Dütting, Hans: zie ook London, Jack
Dütting, Hans • Hugo Claus. De Reus van Vlaanderen
ISBN 978-90-5911-748-8 • € 24,95
Dütting, Hans • Profiel Harry Mulisch. Een bibliografische
biografie
ISBN 978-90-5911-584-2 • € 19,95
Dütting, Hans • Harry Mulisch 1927-2010. Documentaire
ISBN 978-94-6153-027-1 • € 22,95
Dütting, Hans • Jack London. Piraat, minnaar, schrijver en
genie
ISBN 978-94-6153-371-5 • € 24,95
Dütting, Hans • Wijn, vrouwen en plezier. Een openhartig
dagboek
ISBN 978-90-5911-612-2 • € 17,95
Dütting, Hans • Droog nu je tranen, niets is verloren
ISBN 978-90-5911-955-0 • € 16,95
Dütting, Hans • Jan Wolkers. De Rubens van de literatuur
ISBN 978-90-5911-643-6 • € 24,95
Dütting, Hans • Jan Cremer. Portret van een legende
ISBN 978-90-5911-886-7 • € 29,95
Dütting, Hans • Het rijk der dromen
ISBN 978-90-5911-889-8 • € 19,95
Dütting, Hans • Het leven is te kort voor alles. Derde
openhartige dagboek
ISBN 978-94-6153-041-7 • € 19,95
Dütting, Hans • Louter genot. Nieuw openhartig dagboek
ISBN 978-90-5911-994-9 • € 18,95
Dütting, Hans • Cees Noteboom. Een profiel
ISBN 978-94-5911-732-7 • € 24,95
Dütting, Hans • Droom van een vlinder
ISBN 978 94-6153-005-9 • € 12,95
Dütting, Hans • Simon Vinkenoog. Dichter, schrijver en
performer
ISBN 978-94-6153-316-6 • € 24,95
Dütting, Hans • De dingen bij de juiste naam noemen
ISBN 978-94-6153-533-7 • € 14,95
Dütting, Hans • J. Bernlef. De waarnemer
ISBN 978-94-6153-560-3 • € 22,95
Dütting, Hans • Ernest Hemingways bloedbruiloft.
Boenadering van een mythe
ISBN 978-94-6153-686-0 • € 24,95
Dütting, Hans • De eigenzinnige Samoerai
ISBN 978-94-6153-687-7 • € 19,95
Dütting, Hans • Pablo Neruda. de allergrootste dichter van de
twintigste eeuw
ISBN 978-94-6153-763-8 • € 19,95
Dütting, Hans • De liefde is zo kort. Erotische novellen
ISBN 978-94-6153-797-3 • € 24,95
Dütting, Hans • Vuurwerk, naar ik veronderstel.
Dichtbundel
ISBN 978-94-6153-985-4 • € 10,95
Duursma, Marno • Gevangen in onvoorwaardelijke liefde
ISBN 978-94-6153-410-1 • € 16,95
Duyn, Jaap • Het fantasierijke leven van Karel Duyn.
ISBN 978-94-6153-321-0 • € 18,95
Duyn, Jaap • Het fantasierijke leven van Karel Duyn. Hoe
het verder ging
ISBN 978-94-6153-381-4 • € 18,95
E., Anna • Van Kanker naar Kanjer

ISBN 978-90-5911-604-7 • € 17,95
Eeden, Ed van • Bodyfarm
ISBN 978-94-6153-392-0 • € 17,95
Eefting, Henk • Collaboratie, landverraad en heldendaden.
Kanttekeningen bij ‘goed’ en ‘fout’ in de Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-94-6153-045-5 • € 18,95
Eefting, Henk • De Bijzondere Rechtspleging 1944-1952
ISBN 978-90-5911-528-6 • € 24,95
Eefting, Henk • Een KMA-officier aan het Oostfront
ISBN 978-94-6153-132-2 • € 14,95
Eefting, Henk • De zaak Lasonder een gerechtelijke dwaling
van een Tribunaal. De Universiteit Twente staat op omstreden
grond
ISBN 978-94-6338-030-0 • € 19,95
Egmond, C. van • De Openbaring in de schoot van de Tao.
Het denken is God. Het geheugen is zijn profeet
ISBN 978-90-5911-690-0 • € 17,95
Egmond, C. van • Van preekstoel naar biechtstoel.
Het verzwegen Woord
ISBN 978-94-6153-764-5 • € 32,95
Eijssen, Evelien • Kijk maar even wat je doet. Kanker &
Levenlust
ISBN 978-94-6338-078-2 • € 12,50
Elbracht, Bob • Argumenteren tegen de monarchie
ISBN 978-94-6153-080-6 • € 16,95
Elfde, Johannes de • Adam & Eva Spelen
ISBN 978-94-6153-689-1 • € 12,95
Ellens-Maat, Irma • Webmaskers
ISBN 978-90-5911-500-2 • € 14,95
Elst, Koenraad • Mahatma Gandhi
ISBN 978-90-5911-735-8 • € 19,95
Elst, Koenraad • Moordwapen en dooddoeners. Een
handleiding voor het Islamdebat
ISBN 978-94-6153-868-0 • € 19,95
Elzen, Arthur van den • Koningsdrama in Mexico
ISBN 978-94-6153-053-0 • € 29,95
Elzen, Arthur van den • De aarde is niet rond. Over de
Franse missie die in de achttiende eeuw in de Zuid-Amerikaanse
Andes de Aarde ging meten
ISBN 978-94-6153-543-6 • € 18,95
Elzen, Marc den • Verwachting
ISBN 978-94-6338-049-2 • € 17,95
Endlich, Ben / Zee, Nanda van der Het Amsterdams
Burgerweeshuys
ISBN 90-5911-019-6 • € 14,95
Endlich, Ben • Burger-Weeshuys 450 jaren
ISBN 978-90-5911-095-3 • € 36,95
Engelbertink, Ben • De Engelen van Jacobus
ISBN 978-90-5911-431-9 • € 22,95
Engelfriet, Bert • Abraham zien. Israël gezien door schrijvers
in het westen
ISBN 978-90-5911-353-4 • € 22,95
Enk, P.L. van • De opstand kwam uit de bergen
ISBN 978-90-5911-059-5 • € 12,95
Es, Kurt van • Op zoek naar het Vierde Huis
ISBN 978-94-6153-577-1 • € 18,95
Ernst, Els • Het Gebeurt!
ISBN 978-90-5911-204-9 • € 16,95
Esch, Wil van • Palet van oosters en westers denken:
tegenspraak of samenspraak. Een literatuuroverzicht
ISBN 978-94-6338-182-6 • € 19,95
Evers, Helga • Op weg naar Weight Watchers
ISBN 978-94-6153-038-7 • € 12,95
Evers, Helga • 35 kilo in 35 minuten. Milon maakt me een
ander mens
ISBN 978-94-6153-127-8 • € 18,95
Everts, Philp (red.) • ‘Zo leven wij nu van ene dag in de
andere’. Brieven uit de oorlogsjaren
ISBN 978-94-6338-154-3 • € 24,95
Ewijk, Tom van • Maatschappij of haatschappij
ISBN 978-90-5911-790-7 • € 14,95
Faas, Wim • Johann Sebastian Bach en de Italiaanse barok.
Alla maniera Italiana
ISBN 978-94-6153-934-2 • € 18,95
Faas, Wim • Dansen met Bach
ISBN 978-94-6153-372-2 • € 18,95
Faber K.P.H. • De eerste koningen van Nederland
ISBN 978-90-5911-323-7 • € 22,95
Feddema, Hans • Een keizer zonder kleren. Ken jeZelf, God
als Kracht en het Dogma Voorbij
ISBN 978-94-6153-983-0 • € 17,95
Feikema, Henk • Karel de Grote mythe en werkelijkheid.
Een verrassende zoektocht naar een voorouder
ISBN 978-94-6153-542-9 • € 19,95
Ferguson, Henri • De Hoffotograaf.
Hij was de enige vriend van de Führer Maar tegen welke prijs?
ISBN 978-94-6153-785-0 • € 19,95
Fiers, Stefaan / Hecke, Steven van • De spelregels van de
democratie
ISBN 97-890-5718-333-1 • € 27,95
Fleurke, Klaas • Hartleers. Wijze lessen uit de dagelijke
schoolpraktijk
ISBN 978-94-6153-929-8 • € 19,95
Fokkens, Martine en Louise. • Ouwehoeren. Verhalen uit
de peeskamer
ISBN 978-94-6153-552-8 • € 14,95
Fokkens, Martine en Louise. • Ouwehoeren Op reis
ISBN 978-94-6153-553-5 • € 14,95
Fokkens, Martine en Louise. • Ouwehoeren Op de wallen
ISBN 978-94-6153-554-2 • € 14,95
Fokkens, Martine en Louise • Ouwehoeren Alle dagen feest
ISBN 978-94-6153-645-7 • € 12,50
Fokkens, Martine & Louise • Ouwehoeren Zo groen als gras
ISBN 978-94-6153-805-5 • € 14,95
Fossel, Prof. Dr. Michael/ Blackburn, Greta / Woynarowski,

Dr. Dave • Op de drempel van onsterfelijkheid. Gebruik de
Geheimen van je Telomeren voor een Langer, Gezonder Leven
ISBN 978-94-6153-586-3 • € 18,95
Fontane, Theodor. • Dolingen-dwalingen
ISBN 978-94-6153-047-9 • € 18,95
Fontijn, Linda. • Bezoedeld
ISBN 978-94-6153-351-7 • € 19,95
Franceschi, Michel / Weider, Ben • Napoleon, martelaar
voor de vrede. De oorlogen tegen Napoleon. Vertaald door
Tim van Dyck/ Wim Sanders
ISBN 978-94-6153-729-4 • € 19,95
François, Leon • De Q-sleutel. De ontdekking van de
mysterieuze bron Q, de historische basis van de bijbelse
evangeliën en het Christendom
ISBN 978-94-6153-331-9 • € 19,95
Franssen, Carine • Het antwoord op kanker?! Het geheim
van de abrikozenpit
ISBN 978-94-6153-403-3 • € 16,95
Franssen, Marijke • Zonnige schaduw – MS in mijn leven
ISBN 978-90-5911-972-7 • € 15,95
Franssen, Yvonne • Talio
ISBN 978-94-6153-091-2 • € 18,95
Franssen, Yvonne • De genius
ISBN 978-94-6153-250-3 • € 18,95
Franzen, Geurt • Duiveldans
ISBN 978-94-6153-502-3 • € 19,95
Friesland, Jan van • De Verschijning
ISBN 978-90-5911-328-2 • € 12,50
Friesland, Jan van • Einsteins god dobbelt niet. Over het
denken van Wim Rietdijk - In ons leven bestaat geen toeval
ISBN 978-94-6153-100-1 • € 18,95
Fuente, S.A. • Slaaf van je eigen gedachten
ISBN 978-94-6153-008-8 • €18,95
Funnekotter, Bart • Ace. De grootste jachtvliegers van de
Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-351-0 • € 24,95
Gaaff, Aris • Financiering van de Eerste Wereldoorlog. Vier
jaar vechten op krediet
ISBN 978-94-6153-212-1 • € 24,95
Galen, Jan van • Theun de Vries. Een schrijversleven
ISBN 978-90-5911-582-8 • € 29,95
Galen, Ruth E. van • Calmeyer. Dader of mensenredder
ISBN 978-90-5911-885-0 • € 18,95
Geense, Marian • Los van aarden paden.
Een jong gezin in de greep van dementie
ISBN 978-94-6153-794-2 • € 18,95
Geffen, Wim van • De katten van Cahors
ISBN 978-90-5911-797-6 • € 12,95
Geffen, Wim van • 295 bizarre doden
ISBN 978-90-5911-868-3 • € 9,95
Gelauff, Peter • De verzwegen geschiedenis van de familie
Manríquez
ISBN 978-90-5911-332-9 • € 17,95
Gelder, John de • Het Imhotep. Protocol en de tekenen van
eeuwigheid
ISBN 9789461535184 • € 24,50
Geldof, Wim • Stockholm 1917, Camille Huysmans in de
schaduw van titanen
ISBN 978-90-7318-510-4 • € 19,95
Gelre, Henk van • Mijn herwaardering van waarden
ISBN 978-90-5911-112-7 • € 24,95
Gent, Tobias van • Jochem Hendriksz Swartenhondt (15661627). Van scheepsjongen tot admiraal en kroegbaas.
ISBN 978-94-6153-368-5• € 17,95
Gerretsen, Helen • Jij Vuurbrenger
ISBN 978-94-6338-062-1 • € 24,95
Gerrits, Antonia • Flitsen uit mijn leven
ISBN 978-90-5911-835-5 • € 9,95
Gerritse, Theo • De ploert Hans Albin Rauter en de correcte
ambtenaar Wilhelm Harster
ISBN 978-90-5911-214-8 • € 14,95
Gerritse, Theo • Van constitutioneel monarch tot roofridder
ISBN 978-94-6153-997-7 • € 9,95
Gerritse, Theo • Collaboreren voor een betere wereld. De
memoires van 4 Nederlandse nationaal-socialisten
ISBN 978-90-5911-5217 • € 14,95
Gerritsen, Hans • Historische verkenningen van NieuwZeeland
ISBN 978-90-5911-289-6 • € 24,95
Gerritsen, Hans • Sterren stralen overal. Zoektochten naar
vroeger (Nederland – Indonesië – Nieuw Zeeland: 1940-1994)
ISBN 978-90-5911-587-3 • € 27,95
Geysen, Cois • Magisch en mystiek Engeland
ISBN 978-90-5911-364-0 • € 19,95
Geysen, Cois • De Oude Wijsheid. Esoterisch erfgoed in
België en Nederland
ISBN 978-94-6153-101-8• € 24,95
Geysen, Cois • Krachtplaatsen en Leylijnen in Vlaanderen
ISBN 978-90-5911-811-9 • € 24,95
Geysen, Cois • Mysterieus & Unknown Belgium
ISBN 978-94-6153-329-6 • € 19,95
Geysen, Cois • Onbekend Groot Brittannië. Een pelgrimtocht
langs leylijnen, krachtplaatsen en andere magische oorden
ISBN 978-94-6153-875-8 • € 24,95
Geijtenbeek, Kees • Hersenspinsels. Impressies en belevenissen
ISBN 978-94-6153-567-2 • € 17,95
Geijtenbeek, Kees • Het kan verkeren. Indrukken en
gebeurtenissen
ISBN 978-94-6153-840-6 • € 16,95
Gieling, Wilco • Seyss-Inquart
ISBN 978-90-5911-810-2 • €19,95
Giesen, Carin • Sonnevanck. Thuis in een openbaar lokaal
ISBN 978-90-5911-977-2 • € 18,95
Gilst, Aat van • Mei
ISBN 978-94-6153-099-8 • € 19,95

Gilst, Aat van • De gemanipuleerde Maria. De Mariadogma’s
en wat eraan voorafging
ISBN 978-94-6153-104-9 • € 18,95
Gilst, Aat van • Van Sint Margriet tot Sint Katrien
ISBN 978-94-6153-216-9 • € 19,95
Gilst, Aat van • Zonnecultus. In geschiedenis en volksgeloof
ISBN 978-94-6153-771-3 • € 19,95
Gilst, A. van / Kooger, H. • Engelen, heiligen, noodhelpers
ISBN 978-90-75323-825 • € 22,95
Gilst, A. van / Kooger, H. • Kruisen, relieken en wonderen
ISBN 978-90-5911-035-9 • € 19,95
Gilst, A. van / Kooger, H. • Maria. Extase, bloed en tranen
ISBN 978-90-75323-276 • € 19,95
Gilst, A. van / Kooger, H. • Wallen, muren en
afscheidingen. Een bijzonder cultureel erfgoed
ISBN 978-90-5911-545-3 • € 22,95
Gilst, A. van • Wijze vrouwen en godinnen
ISBN 978-90-75323-986 • € 19,95
Gilst, A. van • De eeuwige ordening
ISBN 978-90-5911-398-5 • € 24,95
Gilst, A. van • Midzomer in Europa
ISBN 978-90-5911-473-9 • € 22,95
Gilst, A. van • Herman Wirth
ISBN 978-90-5911-305-3 • € 14,95
Gilst, A. van • Hitler als frontsoldaat
ISBN 978-90-5911-454-8 • € 14,95
Gilst, A. van • De sagen van de vrouwenbergen
ISBN 978-90-5911-636-8 • € 19,95
Gilst, A. van • Karel de Grote
ISBN 978-94-6153-702131-5 • € 24,95
Gilst, A. van • De weerwolf door de eeuwen heen
ISBN 978-90-5911-989-5 • € 19,95
Gilst, A. van • Misdadige pausen en hun handlangers
ISBN 978-94-6153-297-8 • € 24,95
Gilst, A. van • R. Walther Darré. Minister en ideoloog
ISBN 978-94-6153-298-5 • € 18,95
Gilst, A. van • Midwinterse tradities. Van Sint Lucia tot
Driekoningen
ISBN 978-94-6153-526-9 • € 18,95
Gilst, A. van • De kerstening van Europa tijdens de
Middeleeuwen
ISBN 978-94-6153-873-4 • € 18,95
Glaeser, Ernst • Jaargang 1902. Jeugd tussen traditie en
revolutie
ISBN 978-94-6153-431-6 • € 18,95
Goen, B. van der • Doodseskaders in Nederland
ISBN 978-90-7532-336-8 • € 14,95
Goeteyn, Luc / Chris Jacobson • In het oog van de storm
ISBN 978-90-5718-144-3 • € 24,95
Goethe, August von • De laatste salto
ISBN 978-90-5911-373-2 • € 14,95
Goethem, Herman van • Drancy-Auschwitz 1942 - 1944.
Joden uit België gedeporteerd vanuit Frankrijk
ISBN 978-90-5718-097-2 • € 49,95
Gök, Vedat • De verloren strijders
ISBN 978-94-6153-549-8 • € 17,95
Gomme, Patti • Holodomor. Stalin's genocide in Oekraïne
1931-1933
ISBN 978-94-6153-559-7 • € 16,95
Goossens, A.M.A. • De strijd aan het Maas-Waalkanaal.
Mei 1940
ISBN 978-94-6338-026-3 • € 21,95
Goossens, A.M.A. • Het gevecht bij Mook en Middelaar.
Mei 1940
ISBN 978-94-6338-027-0 • € 21,95
Goote & Sluyser • Een plan van onbeschrijfelijke grootheid
ISBN 978-90-5911-507-1 • € 17,95
Gortworst, Johan • Zilver in bruikleen
ISBN 978-94-6153-386-9 • € 18,95
Gortworst, Johan • Weerzien in Christchurch
ISBN 978-94-6338-163-5 • € 19,95
Gossens, Dr. I. H. • Prins Willem van Oranje.
Herdenkingsrede
ISBN 9789463380805 • € 8,95
Gounod, Vincent • Francois Mitterrand
ISBN 978-90-5911-747-1 • € 24,95
Graas, T. van der • Lood om oud ijzer
ISBN 907-53-238-1 • € 19,95
Gramser, Corrie • De man met de hoed
ISBN 978-94-6153-788-1 • € 19,95
Groen, Jorge • Patria. Brieven uit de loopgraven van legionair
Arthur Knaap
ISBN 978-94-6153-532-0 • € 17,95
Grondijs, Prof.Dr. L.H. • Spanje. Een voortzetting van de
Russische Revolutie?
ISBN 978-94-6338-015-7 • € 21,95
Groot, Anneke • Post van spekkoek
ISBN 978-94-6153-143-8 • € 17,95
Groot, Thijs • Het gouden hallehuus
ISBN 978-94-6153-758-4 • € 18,95
Groot, Bas de • Van Duitse Bocht tot Scapa Flow. De oorlog
ter zee 1914-1918
ISBN 978-94-6153-126-1 • € 29,95
Groot, Bas de • Het Duitse Marinekorps in Vlaanderen
1914-1918. De land-, zee- en luchtoorlog
ISBN 978-94-6338-047-8 • € 32,95
Grünbauer, Johann • Nederlandse Beeldvorming over
Tsjechië/Tsjecho-Slowakije. Memoires van een rechtse 68-tiger
ISBN 978-94-6153-568-9 • € 22,95
Grünbauer, Johann • Dissidenten & Vredessjoemelaars.
Memoires van een rechtse ’68er over Charta ’77
ISBN 978-94-6153-568-9 • € 22,95
Gullentops, David • Emile Verhaeren Inédit
ISBN 978-90-5718-462-8 • € 25,95
Gussenhoven, Renee • Vandaag geen koud water

ISBN 978-90-5911-982-6 • € 19,95
Haak, Kees • Palliatieve zorg of de gladiolen. Dagboek van
een kankerpatiënt
ISBN 978-94-6338-077-5 • € 9,95
Haan, Frans de • Jean-Paul Sartre
ISBN 978-90-5911-344-2 • € 14,95
Haar, Edwin van de • Bemind maar Onbekend
ISBN 978-94-6153-014-1 • € 17,95
Haar, Marie-Thérèse ter • Ruslands Erfdeel
ISBN 978-90-5911-666-5 • € 17,95
Haar, Marie-Thérèse ter • Rusland in de 21e eeuw
ISBN 978-94-6153-029-5 • € 16,95
Haar, Otto van der • Ulrike Meinhof
ISBN 978-90-5911-843-0 • € 18,95
Haasjes, Janet • String
ISBN 978-90-5911-462-3 • € 16,95
Haasjes, Janet • Hoge hakken op perron 7
ISBN 978-90-5911-245-2 • € 16,95
Hagen, Jaap • Nietzsches weerklank in nazi-Duitsland
ISBN 978-90-5911-337-4 • € 28,50
Haezendonck, Yvette / Bruggemans, Karel • Essentiële
elementen van chemie
ISBN 978-90-5718-503-8 • € 24,95
Hakkert, Adriaan • Wel vergeven niet vergeten. Nederland in
de Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-146-2 • € 27,95
Hamersveld, Marcel van / Klinkhamer, Michiel •
Messianisme zonder mededogen.
ISBN 978-90-75323-320 • € 14,98
Hammelburg, Simon • Het voorgesprek. Roman
ISBN 978-94-63381-239 • € 9,98
Hammink, Rob • Jodoh. Het zicht op liefde
ISBN 978-90-5911-620-7 • € 16,95
Hanneman, Marc / Keulen, Sjoerd / Kroeze, Ronald •
Vals plat in de Oeral. Een zoektocht naar de oostgrens van
Europa
ISBN 978-90-5911-785-3 • € 22,95
Harinck, George / Niemeijer, Michiel (red.) • ‘Altijd de
moeite waard’. Opstellen van G.J. Schutte
ISBN 978-905911-157-8 • € 24,95
Hartdorff, Gerhard • Martin Bril, leven en schrijven alsof
het je overkomt
ISBN 978-90-5911-942-0 • € 17,95
Harten, Jaap • Verzameld werk
ISBN 978-94-6153-009-7 • € 39,95
Harthoorn, Rudi • Zelfmoord op laag water. Landverraad en
criminaliteit rond de inlichtingendiensten
ISBN 978-94-6153-833-8 • € 29,95
Hartman, Roland • Een andere kijk op de wereld en onszelf
ISBN 978-90-5911-183-7 • € 17,95
Hartmans, Rob • Vaarwel dan! Intellectuelen en hun illusies
ISBN 978-90-75323-696 • € 19,95
Hartmans, Rob • Lang leve de Linkse Kerk. En andere essays
over politieke hersenschimmen, misverstanden en illusies
ISBN 978-90-5911-939-0 • € 18,95
Hartmans, Rob • Grondsop en verwarring. Intellectuelen en
hun illusiies
ISBN 978-94-6153-366-1 • € 19,95
Hasselt, Ron van • Bekentenissen van een stille man. Een
onvoltooide documentaire
ISBN 978-94-6153-906-9 • € 18,95
Hayen, Guido • God, geloof, geweld. Vrede op aarde voor de
mensen van Goede Wil?
ISBN 978-90-5911-505-7 • € 19,95
Hayward, James • Mythen en legenden van de Eerste
Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-266-7 • € 22,95
Hayze, Jan de la • De strijd om het zwarte goud
ISBN 978-90-5911-559-0 • € 19,95
Hazekamp, Frans C. • Het laatste grote gevecht. De grote
guerilla aanval op Solo. 7 -10 augustus 1949
ISBN 978-94-6153-026-4 • € 18,95
Heeffer, Wil • Cuba Koorts
ISBN 978-94-6153-984-7 • € 18,95
Heer, Nancy de • Konijn Flip neemt de benen
ISBN 978-94-6153-571-9 • € 10,95
Heer, Nancy de • Zakboek Dierenwelzijn
ISBN 978-94-6153-703-4 • € 16,95
Heeresma jr, Heere • De held van Srebrenica
ISBN 978-90-5911-262-9 • € 19,95
Heeresma jr, Heere • Een echte jood als ik
ISBN 978-90-5911541-5 • € 17,95
Heesen, Hans / Jansen, Harry / Schilders, Ed • Behoudens
deze steen
ISBN 978-90-5911-086-1 • € 19,95
Heeswijk, Frans van • De zevende Engel
ISBN 978-94-6153-683-9 • € 21,95
Heide, Nadja van der • Luchtbedverhalen. Belevenissen van
een ‘Airbnb Host’
ISBN 978-94-6153-363-0 • € 15,95
Heijden, Chris van der • Monnik zonder God
ISBN 978-90-5911-066-3 • € 12,95
Heijden, Hein-Anton van der • De zomer van Godard
ISBN 978-90-5911-934-5 • € 18,95
Heijden, Hein-Anton van der • Winterkwartet
ISBN 978-94-6153-287-9 € 18,95
Heijnen, Hein • Rokade
ISBN 978-94-6153-311-1 € 17,95
Heijnsdijk, Denice en Jan • Knielen in de klei
ISBN 978 -90 -5911-764-8 • € 19,95
Heijnsdijk, Jan • Polderkolder
ISBN 978 -94 -6153-024-0 • € 17,95
Heine, Frank • Hemelzangen
ISBN 978-94-6153-467-5 • € 19,95
Heine, Frank • Een gat in de golven. Roman

ISBN 978-94-6338-173-4 • € 17,95
Heiningen, Anne van • De Juffrouw Dina, mijn moeder
ISBN 978-94-6153-169-8• € 18,95
Heijnsbergen, P. van • CORDOBA. Een samenleving van
moslims, christenen en joden in Moors Spanje
ISBN 978-94-6338-151-2• € 19,95
Hellinga, Gerben • De Thebaanse Kalender. Een vergeten
kosmische ordening uit de oudheid – bewerkt voor hedendaagse
mensen
ISBN 978-94-6153-105-6 • € 27,95
Hellinga, Gerben Graddesz • De weg naar Suckersville.
Pioniers in het land van de onbegrensde mogelijkheden
ISBN 978-90-5911-988-8 • € 12,95
Hellinga, Gerben Graddesz • Goudkoorts. Moord en
hebzucht in het land van de onbegrensde mogelijkheden
ISBN 978-94-6153-460-6 • € 18,95
Helwig, Richard • Vingers gespreid in angst. Wat gebeurde er
met Anneke van der Stap?
ISBN 978-94-6153-937-3 • € 22,50
Hemelrijk, Pamela • Niemands knecht. Pamfletten uit het
hemelrijk 1993-2002 (2de druk)
ISBN 978-90-5911-949-9 • € 18,95
Hemelrijk, Pamela • Het Rattengif-schandaal
ISBN 978-90-5911-367-1 • € 14,95
Hendriks, Tommie • Rouw en razernij om Caesar. De wraak
van het volk voor een politieke moord zonder weerga
ISBN 978-90-5911-295-7 • € 16,95
Hendrikse, Wim • David Bowie. Biografie van een superster
ISBN 978-94-6153-872-7 • € 27,95
Hendrikse, Wim • David Bowie. No shit, just facts, part I
ISBN 978-94-6153-893-2 • € 29,95
Hendrikse, Wim • David Bowie. No shit, just facts, part II
ISBN 978-94-6153-894-9 • € 29,95
Hendrikse, Wim • Familiegeheimen. Een dodelijk spel
ISBN 978-94-6153-914-4 • € 19,95
Hendrikse, Wim • Heb je even voor mij. Brieven aan Frans
Bauer
ISBN 978-94-6338-168-0 • € 17,95
Herman, Margreet • Verhaal halen
ISBN 978-90-5911-384-8 • € 22,95
Herman, Margreet / Valk, Jeroen de • Hot Mail
ISBN 978-90-5911-613-9 • € 16,95
Hermans, Frank • De evolutie van het medeleven. Hoe
het vermogen tot medeleven zich vanaf de eerste mensen heeft
ontwikkeld tot het meest krachtige wapen tegen de trauma’s van
deze tijd
ISBN 978-94-6338-113-0 • € 18,95
Hermensen, Sanne • Wildzang en eeuwige heimwee
ISBN 978-90-5911-882-9 • € 16,95
Hernandez, Marcial • Geert Wilders ontmaskerd
ISBN 978-94-6153-266-4 • € 16,95
Hertog, Peter den • Adolf Hitler ontmaskerd
ISBN 978-94-6153-224-4 • € 19,95
Hertog, Peter den • De Baron
ISBN 978-94-6153-422-4 • € 14,95
Herwaarden, Clemens van • Liefde voor een leider.
Charisma op populisme in de politiek
ISBN 978-94-6338-127-7 • € 19,95
Hesemann, Michael • Hitlers religie
ISBN 978-90-5911-331-2 • € 26,95
Hesse, Hermann • Boccaccio. De dichter van Decamerone
ISBN 978-94-6153-049-3 • € 14,95
Hesse, Hermann • De kunst van het ouder worden (2de
druk)
ISBN 978-90-5911-933-8 • € 16,95
Hesse, Hermann • De terugkeer van Zarathoestra
ISBN 978-90-5911-044-1 • € 12,95
Hesse, Hermann • Franciscus van Assisi
ISBN 978-94-6153-144-5 • € 16,95
Hesse, Hermann • Kleine literatuurgeschiedenis
ISBN 978-90-5911-068-7 • € 22,95
Hesse, Hermann • De mooiste verhalen
ISBN 978-90-5911-190-5 • € 24,95
Hesse, Hermann • Het geluk van de liefde
ISBN 978-90-5911-141-7 • € 14,95
Hesse, Hermann • Mijn politieke geweten. Een keuze uit de
politieke geschriften 1914-1962
ISBN 978-90-5911-515-6 • € 22,95
Hesse, Hermann • Over literatuur
ISBN 978-90-5911-591-0 • € 22,95
Hesse, Hermann • Het is je plicht mens te worden. Brieven
van Herman Hesse vertaald door Alfred Krans
ISBN 978-94-6153-439-2 • € 19,95
Heus, Hanna de • Dier voor ons plezier
ISBN 978-90-5911-760-0 • € 16,95
Heuvel, Aad van den • Dit was Brandpunt, goedenavond
ISBN 978-90-5911-482-1 • € 19,95
Heuvel, M. van den / Verkijk, D. • Schuld en boete
ISBN 90-75323-44-1 • € 14,95
Heuvel, M. van den • Geschonden Ringen.
Commercialisering en corruptie in de Olympische wereld
ISBN 90-5911-041-2 • € 12,45
Heuvel, M. van den • Schaakmat in Kalmukkië
ISBN 90-75323-87-5 • € 12,45
Heynens, Lou • De oorlogsgouverneur van Limburg.
Maximiliaan graaf de Marchent et d'Ansembourg
ISBN 978-94-6153-6723- • € 18,95
Hiddema, Bert • De nieuwe tijd
ISBN 978-90-5911-389-3 • € 12,95
Hiddema, Bert • Je t’aime. De blues in Vilnius
ISBN 978-90-5911-111-0 • € 17,95
Hirschfeld, Hadassa • Kernpunten van het IsraelischPalestijns conflict Zie CIDI-infomatiereeks
ISBN 978-94-6153-077-6 • € 16,95
Hirschfeld, Hadassa • Vergelijken met de Holocaust Zie

CIDI-infomatiereeks
ISBN 978-90-5911-787-7 • € 9,95
Hoeing, Oscar • Black Pearl
ISBN 978-94-6153-463-7 • € 18,95
Hoets, Pieter J. • Buitengaats! Met een Engelandvaarder de
wereld in
ISBN 978-90-5911-163-9 • € 19,95
Van ‘t Hof, Melanie • De afgekeurde lever. Zoektocht naar
overleving
ISBN 978-94-6153-222-0 • € 18,95
Hof, Melanie van 't • Het leven verlaten?
Hoe ik ontkwam aan mijn lot
ISBN 978-94-6153-789-8 • € 19,95
Hoffschulte, Ben • Het Abrahamitisch manifest. Verslag van
een filosofisch sabbatjaar
ISBN 978-90-5911-312-1 • € 24,95
Hoff, Ruud • Arafat
ISBN 978-90-5911-101-1 • € 14,95
Hofland, Marit • Volmaakt
ISBN 978-90-5911-981-9 • € 16,95
Hofman, Henk • Verlicht of verblind?
ISBN 978-90-5911-714-3 • € 27,95
Hofman, Henk • Het bittere conflict. Over Schepping en
evolutie in het jaar van Darwin en Calvijn
ISBN 978-90-5911-855-3 • € 17,95
Hofman, Jaap • De collaborateur
ISBN 978 -90 -5911-433-3 • € 22,95
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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, Edy • Van havik tot vredesduif. Diplomaat
tijdens de Koude Oorlog
ISBN 978-94-6338-124-6 • € 18,95
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
Kruft, Anton / Brinks, Jan Herman / Lukkassen, Sid /
Pierik, Perry (red.) • De Europese Spagaat. Het Europa der
vaderlanden òf een hernieuwde Europese Unie
ISBN 978-94-6338-196-3 • € 24,95
Kruif, H. de • Dagboek van broeder Wouter Jacobsz, 15721579. Het beleg van Amsterdam en de nasleep
ISBN 978-90-5911-725-9 • € 19,95
Kruit, Peter • Een mythe aan scherven. Een onderzoek
naar de tactische gevechtsomstandigheden van mei ‘40 op het
Nederlandse strijdtoneel
ISBN 978-90-5911-681-8 • € 19,95
Kruijer, Edgar • De overweldigende liefde van God. 10
essentiële onderwerpen uit het woord van God
ISBN 978-94-6153-854-3 • € 15,95
Kruijk, Edward van der • Van geven wordt je rijk. Werken
voor War Child
ISBN 978-94-6153-514-6 • € 18,95
Kruse, Jan F. • Hoe onze wereld bedacht werd. Verslag
van een speurtocht naar de bronnen van onze opvattingen en
dwalingen, ofwel een volstrekt uit de hand gelopen antwoord
op een korte vraag naar de filosofie achter de studentenrevolte
van 1968
ISBN 978-94-6153-923-6 • € 18,95
Kuiper, Harry • Franz Ferdinand. Een pacifist, leven en dood
ISBN 978-94-6153-044-8 • € 22,95
Kuipers, Jan J.B. • Waluch de Bard. Historische jeugdroman
ISBN 978-94-6153-916-8 • € 14,95
Kuitert • Contra Kuitert
ISBN 978-90-5911-326-8 • € 14,95
Kummer, Em. • Céline, een briljante boef
ISBN 978-94-6153-114-8 • € 24,95
Kummer, Em./Verhaar, H. • Over De Avonden. Een
winterverhaal van Gerard Kornelis van het Reve
ISBN 978-90-5911-268-1 • € 14,95
Kummer, Em. • Wilde verhalen
ISBN 978-94-6153-903-8 • € 17,95
Kunz, Trudy • Kroniek van een bange liefde
ISBN 978-94-6153-373-9 • € 18,95
Kuperus, Marjolein • Van God los?
Over de rationaliteit van religie
ISBN 978-94-6153-841-3 • € 18,95
Kursietis, Andries J. • The Wehrmacht at War 1939-1945
ISBN 978-90-7532-338-2 • € 27,95
Kuyper, Abraham • Het calvinisme. Met een inleiding van
George Harinck
ISBN 978-90-5911-045-8 • € 19,95
Kuypers, Jeroen • Hitler verovert Parijs
ISBN 978-90-5911-458-6 • € 12,95
Laag, Saskia ter • Niet meer stil. Hoe de moord op vier
IKON-journalisten op 17 maart 1982 de levens van
nabestaanden en betrokkenen heeft beïnvloed
ISBN 978-94-6153-394-4 • € 19,95
Lak, Martijn • Geen boompje is meer heel. De slag om
Overloon, sept-okt 1944
ISBN 978-90-5911-514-9 • € 12,95
Lambrechts, Hans • De staat van tolerantie. Nederlandse
tolerantie in een nieuwe eeuw
ISBN 978-90-5911-569-9 • € 19,95
Lammens-de Caluwé, Marjan • Van porselein
ISBN 978-94-6153-575-7 • € 18,95
Land, Puck van der • De commune van Rotterdam. En het
failliet van de vrije liefde
ISBN 978-94-6338-103-1 • € 24,95
Lanfers, Dorrit • De Reis naar diepere Waarheden
ISBN 978-94-6153-130-8 • € 18,95
Langereis, Raymond • Oorlog Lyrics. Dutchbatt Libanon 1980
ISBN 978-94-6338-194-9 • € 16,95
Langereis, Raymond • Oorlog Lyrics II. Dutchbatt Libanon

1979-1983
ISBN 978-94-6338-195-6 • € 16,95
Langeveld, Ruud • Etude voor Ilona. Een weg naar inzicht
voorbij het leven
ISBN 978-90-5911-223-0 • € 14,95
Latten, Bob • Vrouwen in de Grote Oorlog. Portretten van
bijzondere vrouwen
ISBN 978-94-6153-519-1 • € 19,95
Lavigne, Guy • Was de klok van slag? Werden er 300 jaar aan
onze kalender toegevoegd?
ISBN 978-94-6153-537-5 • € 19,95
Leeflang, Thomas • Cinema Nostalgia
ISBN 978-94-6153-173-5 • € 19,95
Leeflang, Thomas • Bestaan is bekeken worden
ISBN 978-90-5911-399-2 • € 19,Leeflang, Thomas • Black Hollywood
ISBN 978-90-5911-486-9 • € 14,95
Leeflang, Thomas • Gevallen voor de Führer
ISBN 978-90-5911-258-2 • € 16,95
Leeflang, Thomas • Jan Luykenstraat 2
ISBN 978-90-5911-139-7 • € 12,Leeflang, Thomas • Verfilmde strips & Verstripte films
ISBN 978-90-5911-479-1 • € 16,95
Leeflang, Thomas • Vrolijke wetenschap
ISBN 978-90-5911-161-5 • € 16,95
Leeflang, Thomas • Leni Riefenstahl. De macht van het
beeld. De onmacht van het woord
ISBN 978-90-5911-283-4 • € 19,95
Leeflang, Thomas • Play movie. De bewogen geschiedenis van
het bewegende beeld
ISBN 978-90-5911-325-1 • € 11,95
Leeflang, Thomas • Spookfeesten. De Rijkspartijdagen van de
NSDAP in Neurenberg
ISBN 978-90-5911-501-9 • € 18,95
Leeflang, Thomas • Verboden voor Joden. De Bioscoop in
de Oorlog
ISBN 978-90-5911-842-3 • € 19,95
Leeflang, Thomas • Verstomde films. Verdwenen
Amsterdamse bioscopen
ISBN 978-90-5911-679-5 • € 18,95
Leeflang, Thomas • Black face – White Jew. Een kortstondige
historische romance
ISBN 978-90-5911-926-0 • € 15,95
Leeflang, Thomas • Willem Vogt. Commandant van
Houtrust
ISBN 978-94-6153-007-3 • € 21,95
Leeflang, Thomas • Kijk! Luister! Film en radio in NL onder
Duitse dictatuur
ISBN 978-94-6153-337-1 • € 27,95
Leeflang, Thomas • 'Cut and Print'. De analoge jaren van
Hollywood
ISBN 978-94-6153-666-2 • € 16,95
Leeflang, Thomas • Filmrecensies in Bezet Nederland
ISBN 978-94-6153-881-9 • € 14,95
Leeflang, Thomas • Hallo, Hallo, Wie stinkt daar zo? Het
mannetje van de radio!
ISBN 978-94-6338-118-5 • € 16,95
Leerdam, Evert van • Spiegelschrift
ISBN 978-94-6153-307-4 • € 19,95
Leest, Rolf van der • Ondeugelijke spiegeling. Werklust
ISBN 978-94-6153-860-4 • € 17,95
Leest, Rolf van der / Doornaert • Ik Frederic Brandnetel.
Literaire psychologische thriller
ISBN 978-94-6338-064-5 • € 17,95
Leeuw, J.W • Gevallen voor Nederland.
ISBN 978-94-6153-068-4 • € 44,95
Leeuw, Kees de / Erna Kok / Charlotte Sienema • Een
nuchtere romanticus. Leven en werk van Ivans, Jakob van
Schevickhaven 1866-1935
ISBN 978-90-5911-168-4 • € 24,Leeuwerink, Kornelis • Wat gebeurt...
ISBN 978-94-6338-058-4 • € 18,45
Leeuwerink, Kornelis • Zwangere Taal. Dichterlijk
bespiegelende inleiding over taal tot bezoek Berlijn
ISBN 978-94-6338-178-9 • € 18,45
Leibovici, Solange • Zonsondergang over Slotervaart
ISBN 978-90-75323-221 • € 12,45
Leibovici, Solange • Spelen dat je dood bent
ISBN 90-75323-51-4 • € 16,95
Leijen, Anton van • In steen gesmoord. Roman
ISBN 978-94-6338-142-0 • € 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, Robert • Valse schaamte. Waarom Maria niet in
Nederland mocht verschijnen
ISBN 978-94-6338-183-3 • € 16,95
Lemm, Vera • Het huwelijksbureau
ISBN 978-90-5911-453-1 • € 18,95
Leneman, Louise • Tussen speelplaats en kapel. Kleine
kroniek van een kindertijd in een kloosterinternaat
ISBN 978-94-6153-613-6 • € 18,95
Lenssen, Wiek • Bloedgoud
ISBN 978-94-6153-148-3 • € 19,95
Lenstra, Rinze • Anarchisme en syndicalisme in Spanje
ISBN 978-90-5911-549-1 • € 24,95
Lesaar, Lisa • Treinreis door het verleden
ISBN 978-94-6153-517-7 • € 18,95
Leuw, Bertje • Kleine Maurits. Een oorlogsverhaal in gebaren
ISBN 978-94-6153-691-4 • € 16,95
Ley, Paul de • Holland-België, 1914-1940. Een
familiegeschiedenis
ISBN 978-90-5911-726-6 • € 16,95
Libbenga, Wijnand • Het verval van Limburg
ISBN 978-94-6153-398-2 • € 18,95
Libbenga, Wijnand • Van nieuwe managers en de dingen die
voorbijgaan. Een Frans verhaal tegen Nederlands nieuw rechts
ISBN 978-94-6153-598-6 • € 18,95
Libbenga, Wijnand • Mensen zoals bonobo’s en
chimpansees. Een verhaal over evolutie, liefde & leiderschap
ISBN 978-94-6153-740-9 • € 18,95
Lieburg, Fred van • Jan Siebelink. en de geschiedenis achter
Knielen op een bed violen
ISBN 978-94-6153-958-8 • € 18,95
Liefrink, Aloka • De passiecoach
ISBN 978-94-6153-240-4 • € 18,95
Liefrink, Aloka • Avondmasker
ISBN 978-94-6153-312-8 • € 17,95
Liefrink, Aloka • Fotomodel gezocht
ISBN 978-94-6153-391-3 • € 17,95
Liefrink, Aloka • Verweesd
ISBN 978-94-6001-064-4 • € 17,95
Lievens, Koen • De demonen van God
ISBN 978-94-6153-164-3 • € 14,95
Lievens, Koen • In de ban van de bank
ISBN 978-94-6153-317-3 • € 14,95
Lievens, Koen • De bittere smaak van rijstpap
ISBN 978-94-6153-395-1 • € 14,95
Lievens, Koen • Verdrinken in angst
ISBN 978-94-6153-504-7 • € 14,95
Lievens, Koen • Het lot
ISBN 978-94-6153-809-3 • € 12,95
Lievens, Koen • Spion In de Hemel
ISBN 978-94-6153-968-7 • € 12,95
Linden, Henk van der • Drie massagraven voor de
Nederlandse kust. (herdruk)
ISBN 978-94-6153-187-2 • € 18,95
Linden, Henk van der/ Perry Pierik • Het dramatische jaar
1914. En de uitbraak van de Grote Oorlog
ISBN 978-94-6153-305-0 • € 24,95
Linden, Henk van der/ Pierik, Perry • Het dramatische jaar
1915. Verloren onschuld
ISBN 978-94-6153-513-9 • € 19,95
Linden, Henk van der/ Pierik, Perry • Het dramatische jaar
1916. Alles stond stil
ISBN 978-94-6153-747-8 • € 24,95
Linden, Henk van der/ Pierik, Perry • Het dramatische jaar
1917. Crisis, Muiterij en Revolutie
ISBN 978-94-6153-748-5 • € 24,95
Linden, Henk van der/ Perry Pierik • België in de
slagschaduw van de Eerste Wereldoorlog
ISBN 978-94-6153-304-3 • € 24,95
Linden, Henk van der / Blom, Ron • Amsterdam en de
Eerste Wereldoorlog
ISBN 978-94-6153-477-4 • € 19,95
Linden, Henk van der / Rosier, Eugéne • Limburg en de
Eerste Wereldoorlog
ISBN 978-94-6153-511-5 • € 19,95
Linden, Henk van der / Rosier, Eugéne • Brabant en de
Eerste Wereldoorlog. De Oorlog en het Brabantse land
ISBN 978-94-6153-657-0 • € 24,95
Linden, Henk van der / Vliet, Leo van der • Zeeland en de
Eerste Wereldoorlog
ISBN 978-94-6153-478-1 • € 24,95
Linden, Henk van der / Ruis, Edwin, Wils Eric •
Rotterdam en de Eerste Wereldoorlog
ISBN 978-94-6338-012-6 • € 19,95
Linden, Henk van der / Raan, Jos van • Utrecht en de
Eerste Wereldoorlog

ISBN 978-94-6338-149-9 • € 24,95
Linden, Henk van der / Onderwater, Pauline / Sijlmans,
Mark • Zuid-Holland en de Eerste Wereldoorlog
ISBN 978-94-6338-150-5 • € 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
London, Jack • Wanneer de goden lachen. Samengesteld,
ingeleid en vertaald door Hans Dütting
ISBN 978-94-6338-130-7 • € 18,95
Loobuyck, Patrick • Meer LEF in het onderwijs.
Levensbeschouwing, Ethiek en Filosofie voor iedereen
ISBN 978-90-5718-400-0 • € 12,50
Loobuyck, Patrick • Samenleven met overtuiging(en).
Levensbeschouwing, democratie en wetenschap
ISBN 978-90-5718-435-2 • € 24,95
Loon, Arwout van • De pythagoras profetie
ISBN 978-94-6153-161-2 • € 18,95
Lootens, Maria (mira) • Universele Goddelijke Oerkrachten
in het fysieke en geestelijke bestaan. Op weg naar hogere
dimensies door wisselwerking van de onzichtbare Oerkrachten
tussen God, Mens en Natuur
ISBN 978-94-6153-587-0 • € 19,95
Lootens, Maria (mira) • Het leven is de moeite waard.
Leren door vreugde en verdriet
ISBN 978-94-6153-861-1• € 18,95
Louijs, Pierre • Drie zusters en hun moeder
ISBN 978-90-7532-325-2 • €14,95
Louw, Wim van de • De Boodschapper
ISBN 978-90-5911-991-8 • € 18,95
Louwe, Jip Kooijmans • De Stadsvogelaar & andere
verhalen
ISBN 978-94-6153-918-2 • € 12,95
Luirink, Bart / Maurick, Madeleine • Homosexualiteit in
Afrika. Een gevaarlijke liefde
ISBN 978-94-6153-813-0 • € 16,95
Luijten, Jan A.F.M. • Canada en Noord-Brabant. Een band
voor altijd
ISBN 978-90-5911-061-8 • €14,95
Luijten, Jan A.F.M. • Bergen op Zoom mei/mai 1940
(tweetalig)
ISBN 978-90-5911-229-2 • € 9,95
Luijters, Guus • Beroemde doden van Père Lachaise en
andere grote begraafplaatsen van Parijs
ISBN 978-90-5911-447-0 • € 17,50
Luijters, Guus • In de ban van Jules Verne
ISBN 978-90-5911-280-3 • € 19,95
Luijtgaarden, Eric van de • Preventive Law. Aanzet tot
normatieve professionalisering in de opleiding van juristen
ISBN 978-94-6338-111-6 • € 19,95
Lukkassen, Sid • Avondland en Identiteit
ISBN 978-94-6153-670-9 • € 19,95
Lukkassen, Sid / Brinks, Jan Herman / Kruft, Anton /
Pierik, Perry (red.) • De Europese Spagaat. Het Europa der
vaderlanden òf een hernieuwde Europese Unie
ISBN 978-94-6338-196-3 • € 24,95
Lumey, Dan J.G.C. • Nelson Mandela: "My Suid Afrika".
De heiligverklaring van Tata Madiba
ISBN 978-94-6153-531-3 • € 9,95
Lupus, Celeste • Apollo aan de Seine
ISBN 978-90-5911-741-9 • € 24,95
Lupus, Celeste • Smalspoor
ISBN 978-94-6153-022-6 • € 24,95
Lupus, Celeste • De geest der wet
ISBN 978-94-6153-485-9 • € 24,95
Lupus, Celeste • De lotgevallen van Tobias Vlek
ISBN 978-94-6153-913-7 • € 19,95
Lupus, Celeste • Verdwaald in eigen land
ISBN 978-94-6338-053-9 • € 19,95
Luten, Maria E. / Kardoi, Azad • Het verdriet van
Koerdistan
ISBN 978-94-6153-550-4 • € 19,95
Luytgaarden, Eric van de • Man bijt jurist
ISBN 978-90-5911-493-7 • € 14,95
Maas, Ad • Opvoeden is democratisch leiding geven. Een
boek voor opvoeders die zelf over opvoeding na willen denken
ISBN 978-94-6153-123-0 • € 18,95
Maas, Ad • Scholen op weg naar Integrale kinderdagcentra.
Een velig en creatief tweede huis
ISBN 978-94-6153-200-8 • € 18,95
Maas, Ad • Fascinerend erfgoed. De lage langen in het eerste
Millenium
ISBN 978-94-6153-231-2 • € 18,95
Maas, Ad • Breda en Nyeuwervaert. Een ‘mirakel’, een
mirakelspel en een wonderlijke devotie
ISBN 978-94-6153-772-0 • € 19,95
Maas, Ad • Leerkracht veerkracht.
Opvoeding, Opvang en Onderwijs

ISBN 978-94-6153-815-4 • € 18,95
Maat, Arnout • De particratie. Over de verstrekkende macht
van onze politieke partijen
ISBN 978-94-6338-072-0 • € 19,95
Maiburg, Jan • De paardenfluisteraar van Oranje. Hazslinsky,
Bernhard en Juliana en het inlichtingennetwerk voor de
Bilderberggroep
ISBN 978-90-5911-983-3 • € 19,95
Maistre, Joseph de • De Satanische Revolutie
ISBN 978-90-5911-188-2 • € 24,95
Mak, Gerard • Criminele Inlichtingen Eenheid. De Spin in
het web
ISBN 978-94-6153-668-6 • € 19,95
Mak, Gerard • Fckin Blauw. Smeuïge waargebeurde
politieverhalen
ISBN 978-94-6338-108-6 • € 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 • € 10,95
Mali, Anco • Margot Frank en de anderen
ISBN 978-90-5911-192-9 • € 12,95
Mali, Anco • Uru. Of de weg naar onafhankelijkheid
ISBN 978-90-5911-153-0 • € 19,95
Mali, Anco • Gereformeerde jongens
ISBN 978-90-5911-518-7 • € 16,95
Mali, Anco • Een villa op de Mont Blanc
ISBN 978-90-5911-622-1 • € 17,95
Mali, Anco • Met voeten als strijkijzers. De balletcarrière van
Alexandra van Rhijn
ISBN 978-90-5911-841-6 • € 17,95
Mali, Anco • Het dierenbos
ISBN 978-94-6153-003-5 • €12,95
Maljaars, Bram • Heel Israël zal behouden worden. Een
kritisch onderzoek van de gangbare exegese van Romeinen 11,
speciaal vs. 26
ISBN 978-94-6153-003-5 • €19,95
Mallan, Karel • Als de dag van gisteren. Rotterdam, 10-14
mei 1940
ISBN 978-90-5911-173-8 • € 24,95
Man, Herman de • De barre winter van negentig.
ISBN 978-90-75323-399 • € 16,95
Mandele, Huigh van der / Witteloostuijn, prof. Arjen van
• Economen uit het verleden over de crisis van het heden
ISBN 978-90-5911-971-0 • € 19,95
Mann, Heinrich • De Onderdaan
ISBN 978-90-5911-813-3 • € 22,95
Mann, Thomas • Baas en hond
ISBN 978-94-6153-048-6 • € 16,95
Mann, Thomas • Nietzsche en Schopenhauer
ISBN 978-90-5911-090-8 • € 14,95
Manssen, Roelof • Karl Jäger. Uitvoerder van de Holocaust in
Litouwen Met een beschouwing over daderbiografieën
ISBN 978-94-6153-564-1 • € 19,95
Manssen, Roelof / Pierik, Perry • Globus en de Holocaust.
Odilo Globocknik, Wenen, Lublin en het grote sterven in de
kampen
ISBN 978-94-6153-777-5 • € 9,95
Mantingh, Arnoud / Maas, Ad • Management in het
onderwijs
ISBN 978-90-5911-976-5 • € 19,95
Marácz, László • Hongaarse kentering
ISBN 978-90-75323-061 • € 27,95
Marc, Marcus • Zwart als een Soutane
ISBN 978-94-6153-896-3 • € 18,95
Marijnissen, Jan • Nieuw optimisme
ISBN 978-90-5911-196-7 • € 12,50
Marne, Maerte • zie: Rabbeljé
Marres, René • Frederik Weinreb. Verzetsman en groot Schrijver
(2de druk).
ISBN 978-90-5911-080-9 • €14,95
Marres, René • Vermoord en Verbannen. De aanvallen
op Pim Fortuyn en Ayaan Hirsi Ali en hun verdediging van
westerse waarden
ISBN 978-90-5911-516-3 • € 14,95
Marres, René • De verdediging van het vrije woord
ISBN 978-90-5911-7884 • € 16,95
Mars, Wout • Overdenkingen van een Salon-Socialist
ISBN 978-94-6153-594-8 • € 16,95
Martens, Bart • Het orakel van het zuiden
ISBN 978-94-6153-318-0 • € 19,95
Martens, Bart • Door het donker van Brabugge
ISBN 978-94-6153-421-7 • € 19,95
Martens, Bart • Als luchtbellen in IJs
ISBN 978-94-6153-837-6 • € 17,95
Martin, Cristi • Ze noemden hem Anders
ISBN 978-94-6153-217-6 • €14,95
Maschke, Alex • Kennedy en de fatale kogel
ISBN 978-94-6153-340-1 • € 17,95
Maser, Werner • Hermann Göring. Een politieke carrière
ISBN 978-90-5911-346-6• € 19,95
Maser, Werner • Hitlers brieven en notities
ISBN 978-94-6153-070-7 • € 24,95
Maser, Werner • Hitlers Mein Kampf
ISBN 978-90-5911-129-5 • € 24,95
Maser, Werner • Hitler-Stalin
ISBN 978-90-5911-191-2 • € 29,95
Massier, Gerrit • Even is het stil
ISBN 978-94-6338-176-5 • € 9,95
Mast, C.M. van der • Mijn land van herkomst. Occitanië, het
land van mijn kathaarse voorouders

ISBN 978-94-6338-067-6 • € 21,95
Meer, Jaas van der • De kosmische aard van onze
werkelijkheid. Inzicht in wereldfeiten en het strijdtoneel om ons
bewustzijn
ISBN 978-94-6153-175-9 • € 24,95
Meer, Jos van der • Later is nu al. Levensverhaal van een
zakenman
ISBN 978-90-5911-644-3 • € 18,95
Meer, Jos van der • Pijnlijk Paradijs
ISBN 978-90-5911-891-1 • € 18,95
Meer, Jos van der • Kus op jouw rug
ISBN 978-94-6153-419-4 • € 18,95
Meerbosch, Janus • De grote misleiding. De bijbel in het
vizier
ISBN 978-94-6153-544-3 • € 22,95
Meeter, E. • Willem 1, Willem II. Kranten, kerkers en koningen
ISBN 978-90-5911-051-9 • € 22,95
Meijers, A.H. • Achtung minen - danger mines. Het ruimen
van landmijnen in Nederland 1940-1947
ISBN 978-94-6153-364-7 • € 19,95
Meinsma, Jaap • Cirkels
ISBN 978-90-5911-867-6 • € 19,95
Meinsma, Jaap • Het fantoom
ISBN 978-90-5911-791-4 • € 18,95
Meinsma, Jaap • Konvooi naar Moermansk. Een kwestie van
overleven
ISBN 978-94-6153-385-2 • € 18,95
Meisner, Anita • Damnatio memoriae. Amor omnia vincit
ISBN 978-94-6153-925-0 • € 19,95
Meissen, Michel • De eeuw van de koningen en hun
vrouwen
ISBN 978-94-6153-401-9• € 19,95
Meire, Patrick / Dyck, Mark Van • Naar een duurzaam
rivierbeheer. Hoe herstellen we de ecosysteemdiensten van
rivieren? De Schelde als blauwe draad
ISBN 978-90-5718-194-8 • € 29,95
Melchers, Reginald • Het verloren evangelie van Malchus
ISBN 978-90-5911-738-9 • € 22,95
Menting, Jan • Joachims leerjaar
ISBN 978-90-5911-673-3 • € 19,95
Menting, Jan • Zo was hij nu eenmaal gebakken. Rob
Groenewoud Tjepor 14-6-1918 Haren 19-1-2008
ISBN 978-90-5911-892-8 • € 17,95
Menting, Jan • Gisela’s Teloorgang
ISBN 978-94-6153-276-3 • € 19,95
Meulen, Ap van der • De Engel van Detroit
ISBN 978-94-6153-895-6 • € 16,95
Meulenkamp, Wim • Over de horizon
ISBN 978-90-5911-036-6 • €12,95
Meulenkamp, Wim • Verloren Land
ISBN 978-90-75323-122 • €19,95
Meulenkamp, Wim, e.a. • Heer zie neer
ISBN 90-75323-16-6 • €19,95
Meulenkamp, Wim / de Nijs, Paulina • Buiten de kerk.
Processieparken, Lourdesgrotten en Calvariebergen in Nederland
en België
ISBN 978-90-75323-283 • € 22,95
Meulenkamp, Wim • Letterkundig leven
ISBN 978-90-5911-110-3 • € 16,95
Meulenkamp, Wim • Totalitair naakt. Het vrouwenlichaam
in de beeldcultuur van het Derde Rijk
ISBN 978-94-6153-479-8 • € 9,95
Meyers, Jan • Mussert, een politiek leven
ISBN 978-90-5911-210-0 • € 12,95
Meyers, Jan • Esmée. Een vrouw in oorlogstijd
ISBN 978-90-5911-846-1 • € 19,95
Middendorp, Hetty, • De sprong. 10 mensen die hun hart
durfden te volgen
ISBN 978-90-5911-254-4 • € 17,95
Middlebrook, Martin • De keizerslag
ISBN 978-90-5911-778-5• € 27,95
Middlebrook, Martin • De eerste dag aan de Somme
ISBN 978-90-5911-272-8 • €24,95
Miltenburg, Marianne / Rossen, Tessa van • Het extra
zintuig. Ontdek je eigen paranormale kracht
ISBN 978-94-6153-461-3 • € 18,95
Mirbeau, Octave • De tuin der folteringen
ISBN 978-90-5911-267-4 • € 16,95
Misuraca-Kalmann, Gaby • Gino. Een Italiaanse liefde
ISBN 978-94-6153-146-9 • € 19,95
Moerenhout, Ron • Gevlogen paradijsvogels. Te vroeg
overleden bekende Nederlanders
ISBN 978-90-5911-826-3 • € 18,95
Moerenhout, Ron • Hoe is het met je boek? Belevenissen van
een debuterend schrijver
ISBN 978-90-5911-968-0 • € 17,95
Mol, Justine • De gestolen jaren van Henk Haalboom. Over
volharding, liefde en mens blijven
ISBN 978-94-6153-579-5 • € 17,95
Molen, Peter van der • De schepper van Don Quichote.
De wereld van Miquel de Cervantes
ISBN 978-94-6153-814-7 • € 19,95
Molen, Martijn van der • Berichten uit een Amsterdams
kraakhuis. 1978-1995
ISBN 978-94-6338-175-8 • € 14,95
Molenaar, Hennie • Mevrouw Huygens. Een bijzondere
vrouw in de zeventiende eeuw
ISBN 978-94-6338-052-2 • € 18,95
Molier, Arnold • Oranje boven. De greep van de monarchie
op kerk en staat
ISBN 978-90-5911-100-4 • € 10,95
Molin, Rob • Gedreven door verwantschap. Huug Kaleis.
Essays over W.F. Hermans
ISBN 978-90-5911-641-2 • € 19,95
Molin, Rob • Terzijde van de vulkaan. Kritieken en essays

ISBN 978-94-6153-142-1 • € 19,95
Molin, Rob • In de schaduw van de hemel. Biografie van
Bertus Aafjes
ISBN 978-94-6153-440-8 • € 29,95
Molin, Rob • Najaarshof
ISBN 978-94-6338-056-0 • € 19,95
Montessori, Montesano • Kritische discoursanalyse
ISBN 978-90-7028-919-5 • € 26,95
Moolenbroek, Anco van • Ezau, hij is Edom. De verborgen
strijd om het Koninkrijk
ISBN 978-94-6338-075-1 • € 29,95
Moor, Piet de • Brieven aan mijn postbode, Will Tura en
Peter Vandermeersch
ISBN 978-90-5911-536-1 • € 10,95
Morris, Benny • Een staat, twee staten Zie CIDIinfomatiereeks
ISBN 978-94-6153-138-4 • € 17,95
Morselt, Ton van • Mijn renovatie van het RK geloof
ISBN 978-94-6153-390-6 • € 17,95
Mosquera, Mosquito • Ze noemden mij Mosquito
ISBN 978-94-6153-429-3 • € 17,95
Mous, Huub • Modernisme in Lourdes. Gerard Reve en de
secularisering
ISBN 978-94-6153-414-9 • € 22,95
Mouws, Frans • Boudewijn Büch. Een bibliografie
ISBN 978-90-5911-366-4 • € 17,95
Mouws, Frans • Weg uit Wassenaar
ISBN 978-90-5911-417-3 • € 17,95
Mouws, Frans • Tussen Büch & O’Hanlon
ISBN 978-90-5911-239-1 • € 9,95
Mouws, Frans / Westgeest, Paul • Boudewijn Büch.
Markante herinneringen aan Ootmarsum
ISBN 978-90-5911-472-2 • € 14,95
Mouws, Frans • De bibliotheek van Boudewijn Büch
ISBN 978-90-5911-655-9 • € 17,95
Mreijen, Anne-Marie / Pierik, Perry • Het gewapende woord
ISBN 978-90-5911-609-2 • € 19,95
Muetstege, Charles • Een Amerikaanse droom
ISBN 978-94-6153-197-1 • € 19,95
Mühren, J.C. • Verscheurd land. Maximalisten blokkeren
vrede in het Heilige Land
ISBN 978-90-5911-428-9 • € 16,95
Muiderman, Hans • Souvenir Utopia
ISBN 978-94-6153-261-9 • € 19,95
Muiderman, Hans • Ik ben hier geboren
ISBN 978-94-6153-452-1 • € 17,95
Muiderman, Hans • Als al het andere voorbij is. Korte reizen
langs het landschap van de Grote Oorlog
ISBN 978-94-6153-589-4 • € 10,95
Muiderman, Hans • Hank & Heinrich
ISBN 978-94-6338-031-7 • € 17,95
Muiderman, Hans • Hanze! Daar waar de reis naar toe gaat
ISBN 978-94-6338-170-3 • € 17,95
Muijlwijk, Magreet van • Descartes' droom
ISBN 978-90-5718-329-4 • € 23,90
Mulders, Jean Paul • De zoon van Hitler
ISBN 978-90-5911-836-2 • € 16,95
Mulder, Bart • De Oppertunist
ISBN 978-94-6153-228-2 • € 19,95
Mulier, Wieke • Herinnering aan morgen
ISBN 978-90-5911-685-6 • € 14,95
Mulier, Wieke • Een liefde in Zeeland
ISBN 978-94-6153-699-0 • € 10,95
Müller, Dieter • En God zal alle tranen drogen
ISBN 978-90-5911-777-8 • € 18,95
Muskens, Roeland • Aan de goede kant. Biografie van de
Nederlandse anti-apartheidsbeweging 1960-1990
ISBN 978-94-6153-474-3 • € 27,95
Mutzenbacher, Josefine • Het leven van een Weense hoer
ISBN 978-90-75323-184 • € 14,95
Nabbe, Carlo • Aandacht. Over lesgeven
ISBN 978-94-6153-810-9 • € 18,95
Nagel, Jan • Boven het maaiveld
ISBN 90-5911-015-3 • €19,95
Namenwirth, Micha • Verzameld Proza I
ISBN 978-94-6153-079-0 • €18,95
Nauta, Doede • Op dood en leven. Een krans van gedichten
ISBN 978-94-6338-105-5 • €9,95
Nelissen, Caroline • Kijk daar loopt een stewardess
ISBN 978-94-6153-555-9 • € 17,95
Nevels, Godfried • Van moment naar muziek. 15 cruciale
gebeurtenissen in de geschiedenis van de popmuziek
ISBN 978-94-6153-416-3 • € 18,95
New Balls Please-1 •
Tijdschrift voor tennisliefhebbers. Jaargang 1 Voorjaar 2003
ISBN 90-5911-316-0 • € 12,50
New Balls Please-2 •
Tijdschrift voor tennisliefhebbers. Jaargang 1 Najaar 2003
ISBN 90-5911-208-3 • € 12,50
Nicastia, Elvis • Toeval der dimensies
ISBN 978-94-6153-186-5• € 12,95
Nieuwenhuizen, Bert van • Juliana, een onderschatte vorstin
ISBN 978-90-5911-792-1 • € 19,95
Nieuwenhuizen, Bert van • Het heeft Hare Majesteit
behaagd
ISBN 978-90-5911-169-1 • € 12,95
Nieuwenhuizen, Bert van • De zilveren stroom. Leve het
ouder worden
ISBN 978-94-6153-159-9 • € 18,95
Nieuwenhuizen, Bert van • Wilhelmina. Vorstin op een te
hoog voetstuk
ISBN 978-90-5911-947-5 • € 19,95
Nieuwenhuizen, Bert van • Willem Drees. Vernieuwer voor,
in en na de oorlog
ISBN 978-90-5911-946-8 • € 19,95

Nieuwenhuizen, Bert van • Vaders Fanfare, Moeders Koor
ISBN 978-90-5911-506-4 • € 14,95
Nieuwenhuizen, Bert van • Een lintje van de koningin
ISBN 978-90-5911-503-3 • € 14,95
Nieuwenhuizen, Bert van • André Rouvoet
ISBN 978-90-5911-561-3 • € 17,95
Nieuwenhuizen, Bert van •‘Vaarwel, vaarwel tot
wederziens’. Mooie woorden bij het laatste afscheid
ISBN 978-90-5911-917-8 • € 18,95
Nieuwenhuizen, Bert van • Weiger het werk niet. Wim Eijk,
aartsbisschop van Utrecht
ISBN 978-90-5911-945-1 • € 19,95
Nieuwenhuizen, Bert van • Een lintje van de Koning
ISBN 978-94-6153-468-2 • € 16,95
Nieuwenhuizen, Bert van • Goeie ouwe radio
ISBN 978-94-6153-812-3 • € 14,95
Nieuwkerck, Pieter van • Bo en het koekiemonster
ISBN 978-94-6153-339-5 • € 16,95
Nijenhuis, Ton • De Schetenboom
ISBN 978-90-5911-961-1 • € 12,95
Noens, Ludo • Terugkeer van de Nazoreeër. Fabuleuze
lotsbestemming van een bliksemsjamaan
ISBN 978-94-6153-996-0 • € 18,95
Noens, Ludo • Subliem licht op de lijkwade van Turijn. Ware
herkomst van een omstreden middeleeuwse relikwie
ISBN 978-94-6153-641-9 • € 18,95
Noens, Ludo • Sprong in de Schemerzone.
Wenken uit een ander universum
ISBN 978-94-6153-780-5 • € 19,95
Nolen, Ankie • Land der Katharen (heruitgave)
ISBN 978-94-6153-168-1 • € 24,95
Nolen, Ankie • Kruistocht tegen de Katharen
ISBN 978-90-5911-927-7 • € 19,95
Noo, Metta de • Er werd mij verteld, over Lucia de B. De
klok, de klepel en de klokkeluider (2de druk)
ISBN 978-90-5911-974-1 • € 16,95
Noo, Metta de • Frontaal.
De andere kant van dokter Jansen Steur
ISBN 978-94-6153-742-3 • € 18,95
Noorman, Randy • Dagboek van augustus
ISBN 978-94-6153-171-1 • € 19,95
Noorman, Randy • Afghanistan. Tussen oorlog en
wederopbouw
ISBN 978-94-6153-232-9 • € 19,95
Oetie, Simen • De laatste halte
ISBN 978-94-6338-063-8 • € 17,95
Okakura, Kakuzo • Het boek van de thee
ISBN 978-94-6153-236-7 • € 11,95
Olthoff, Maran • Herinneringen aan de Onvergetelijke
Roald Dahl
ISBN 978-94-6153-890-1 • € 18,95
Oosterboer, Frank • Kernwapenopslag in Darp en 't Harde.
Het geheim in de achtertuin
ISBN 978-94-6153-730-0 • € 18,95
Oosterhuis, Ton • De doornhaag om de kruidentuin. Het
leven van de watergeus Bartolt Entens van Mantheada
ISBN 978-94-6153-174-2 • € 18,95
Oosthoek, Albert • De Rotterdamse arbeidsinzet
ISBN 978-90-5911-825-6 • € 15,95
Oosthoek, Albert • Knokploegen in Rotterdam en OudBeijerland. Aspecten van gewapend verzet 1944-1945
ISBN 978-94-6153-301-2 • € 29,95
Oostlander, Arie • Leven in de dromen van gisteren
ISBN 978-90-5911-339-8 • € 16,95
Oostveen, Ine / Brader, Toof / Orgelist, Aad • Is de aarde
een slavenplaneet?
ISBN 978-94-6153-388-3 • € 18,95
Os, O.J. van • Een hemel op aarde
ISBN 978-90-5911-782-2 • € 19,95
Os, Rien van • Vlucht uit de blauwe koepel
ISBN 978-90-5911-953-6 • € 14,95
Otten, Lienka • Kopzorgen
ISBN 978-90-5911-693-1 • € 18,95
Otten, Willem Jan / Werkman, Hans • Willem de Mérode.
De gedroomde zoon
ISBN 978-90-5911-999-4 • € 16,95
Oudesluijs, Diete • De Plekken van verzet en pijn.
Herinneringen aan de oorlog
ISBN 978-94-6153-190-2 • € 24,95
Oudesluijs, Diete • De Plekken van verzet en pijn 2.
Kampen, gevangenissen en andere plekken in het Reich
ISBN 978-94-6153-375-3 • € 24,95
Oussakovskaïa, Eugénie • Bezoek aan mijn jeugd.
Herinneringen van een Russische adelsdochter
ISBN 978-94-6153-695-2 • € 22,95
Ouweneel, Willem J. • Het Godsgetal
ISBN 978-90-5911-067-0 • € 19,95
Ouweneel, Willem J. • De Negende Koning
ISBN 978-94-6153-297-1 • € 27,95
Ouweneel, Willem J. • De Zevende koningin
ISBN 978-94-6153-341-8 • € 24,95
Ouweneel, Willem J. • De zesde kanteling
ISBN 978-94-6153-346-3 • € 29,95
Ouweneel, Willem J. • Een snoer van vrouwen. Honderd
grootse vrouwen door de geschiedenis heen
ISBN 978-94-6153-233-6 • € 24,95
Ouweneel, Willem J. • De snoer van klanken. Honderd
grootse componisten door de geschiedenis heen
ISBN 978-94-6153-365-4 • € 24,95
Ouweneel, Willem J. • Een dubbelsnoer van licht.
Honderd grootse joodse en christelijke godsmannen door de
geschiedenis heen – en hun moeizame relaties
ISBN 978-94-6153-426-2 • € 24,95
Ouweneel, Willem J. • Wijsheid voor Denkers. Een inleiding
tot de christelijke filosofie

ISBN 978-94-6153-710-2 • € 12,95
Overy, Richard • Ruslands Oorlog
ISBN 978-90-5911-409-8 • € 24,95
Overy, Richard • Waarom de Geallieerden wonnen
ISBN 978-94-6153-066-0 • € 27,95
Paasse, M. • Gods grote plan met de wereld
ISBN 978-90-5911-695-5 • € 29,95
Paasse, M. • Waarom het Christendom moest falen
ISBN 978-90-5911-853-9 • € 27,95
Paling, Kees • Mijnheer van Dale en de Apocalyps
ISBN 978-90-75323-764 • € 14,95
Paling, Kees • Coup Ravage, staatsgrepen en blufpoker
ISBN 978-90-5911-028-1 • € 14,95
Paling, Kees • Operatie Tango. Een Oranjecoup op
veteranendag
ISBN 978-90-5911-563-7 • € 17,95
Papini, Giovanni • Het avondrood der filosofen
ISBN 978-90-5911-250-6 • € 17,95
Pasmans, Erwin • Donderslag bij heldere hemel
ISBN 978-90-5911-193-6 • € 17,95
Pau, Ruth de / Vloeberghs, Isabelle • Verder studeren met
autisme. Practische handvatten voor studenten, docenten en
begeleiders in het hoger onderwijs
ISBN 978-90-5718-407-9 • € 25,00
Pauw, Raf de • Uilen voor Athene
ISBN 978-90-5911-899-7 • € 18,95
Pauwels, L. / Bergier, J. • Dageraad der magiërs
ISBN 978-94-6153-160-5 • € 19,95
Pauwels, Luc / Tina. • De geschiedenis van Oekraïne. Het
Oekraïense standpunt
ISBN 978-94-6153-900-7 • € 18,95
Peeke, Mitch / Walsh Jones, Kevin / Jones, Steven • Het
drama van de Lusitania
ISBN 978-90-5911-300-8 • € 19,95
Peeters, Joop • De Duitse inval in België (Herdruk)
ISBN 978-90-5911798-3 • € 18,95
Peijnenburg, Paul • Oallavag'gi
ISBN 978-94-6153-690-7 • € 18,95
Pelser, Han • Op zoek naar vorige levens
ISBN 978-94-6153-356-2 • € 18,95
Pertüz, G. • Ongevat verlangen
ISBN 978-90-5911-854-6 • € 10,95
Peters, Jaenette • Hoe wij modern werden jaren 50, 60 en 70
ISBN 978-94-6153-741-6 • € 17,95
Pieffers, Lex • Verliefd op Adolf
ISBN 978-90-5911-553-8 • €19,95
Pieper, Josef • Rust en beschaving
ISBN 978-90-5911-477-7 • € 16,95
Pierik, Perry • Hongarije 1944-1945. De vergeten tragedie
ISBN 978-90-75323-030 • € 27,95
Pierik, Perry • Krim. Bestorming - belegering - verovering bezetting en moord, 1941-1942
ISBN 978-94-6153-516-0 • € 9,95
Pierik, Perry • Van Leningrad tot Berlijn. Nederlandse
vrijwilligers in dienst van de Duitse Waffen-SS
ISBN 978-90-5911-413-5 • € 27,95
Pierik, Perry • Duinkerken 1940. Wonder - Tragedie Gevolgen
ISBN 978-94-6338-202-1 • € 9,95
Pierik, Perry • Tannenberg. Erich Ludendorff and the Defense
of the Eastern German Border in 1914
ISBN 978-90-5911-106-6 • € 12,50
Pierik, Perry / Pors, Henk • De verlaten monarch. Wilhelm
II in Nederland
ISBN 90-75323-49-2 • €19,95
Pierik, Perry / Pors, Henk • De verlaten monarch. Wilhelm
II in Nederland (Herdruk)
ISBN 978-94-6153-205-3 • €18,95
Pierik, Perry • Karl Haushofer en het nationaal-socialisme
ISBN 978-90-5911-376-3 • € 25,95
Pierik, Perry (red.) • Martin Ros vijftig jaar op wacht
ISBN 978-90-5911-720-4 • € 14,95
Pierik, Perry e.a. • Ten oorlog
ISBN 978-90-5911-712-9 • € 32,95
Pierik, Perry / Huijser, Wim • De inkt van Arcadia. Brieven
2007
ISBN 978-90-5911-672-6 • € 24,95
Pierik, Perry / Huijser, Wim • Het geheime leven. Brieven
2008
ISBN 978-90-5911-831-7 • € 24,95
Pierik, Perry (red.) • Sicherheitsdienst! Bekentenissen van een
SD-officier
ISBN 978-90-5911-912-3 • € 12,95 (klein formaat)
Pierik, Perry (red.) • Sicherheitsdienst! Bekentenissen van een
SD-officier
ISBN 978-94-6153-663-1 • € 19,95
Pierik, Perry / Kip, Gerbrand • Hellehonden en ander
dierenleed 1914–1945
ISBN 978-90-5911-837-9 • € 19,95
Pierik, Perry (red). • Omwentelingen in het MiddenOosten. Perceptie en gevolgen
ISBN 978-94-6153-089-9 • € 17,95
Pierik, Perry • De geopolitiek van het Derde Rijk. De
geestelijke wortels van de veroveringsveldtocht naar het Oosten
ISBN 978-94-6153-088-2 • € 26,95
Pierik, Perry • Verzet! Swastika onder vuur Facetten van de
weerstand tegen Hitlers ‘Festung Europa’
ISBN 978-94-6153-333-3 • € 9,95
Pierik, Perry • De ondergang van Hitlers pantserelite. Tussen
Boedapest en Wenen 1945
ISBN 978-94-6153-423-1 • € 9,95
Pierik, Perry • Anton Verhey tijd, werk, leven
ISBN 978-94-6153-466-8 • € 19,95
Pierik, Perry • Erich Ludendorff. Biografie
ISBN 978-94-6338-021-8 • € 29,95

Pierik, Perry (red.) Thule en het Derde Rijk. De genesis van
het nationaalsocialisme
ISBN 978-94-6153-268-8 • € 22,95
Pierik, Perry / Steeman, Peter • Stalingrad. Luchtbrug naar
de dood
ISBN 978-94-6153-320-3 • € 19,95
Pierik, Perry • Het onbekende Reich. Minder bekende feiten
van het Oostfront
ISBN 978-94-6153-566-5• € 9,95
Pierik, Perry / Uslu, Hülya • Troje. Fascinatie en interpretatie
ISBN 978-94-6153-313-5 • € 9,95
Pierik, Perry • Het rode leger wankelt. Ruslandveldtocht
ISBN 978-94-6153-465-1 • € 9,95
Pierik, Perry • Van Rathenau tot Rechnitz. Verzamelde
stukken
ISBN 978-94-6153-662-4 • € 19,95
Pierik, Perry • Bloedjaar 1945. De ondergang van de Duitse
strijdkrachten in het oosten
ISBN 978-94-6153-673-0 • € 9,95
Pierik, Perry / Reijmerink, Marcel • Het soldatenleven
zat ons in het bloed. Karl Ullrich de laatste commandant van
'Wiking', een bekentenis
ISBN 978-94-6153-674-7 • € 9,95
Pierik, Perry • De Zwarte Magiër. Karl Haushofer, zijn
invloed op Hitler en de kruistocht voor 'Lebensraum'
ISBN 978-94-6153-676-1 • € 9,95
Pierik, Perry • Himmler, Mordechai en de mythe van het
joodse Bolsjewisme.
ISBN 978-94-6153-831-4 • € 19,95
Pierik, Perry • Islamitische Staat. Achtergronden (broeder)strijd - helden en beulen - geopolitieke consequenties
ISBN 978-94-6153-761-4 • € 9,95
Pierik, Perry • Gnosis, Swastika, Judaïca en de Protocollen
ISBN 978-94-6153-819-2 • € 12,50
Pierik, Perry / Reijmerink, Marcel • Het oorlogstrauma van
Polen. De inval van ‘39, Warschau, de kampen en de strijdlust
ISBN 978-94-6153-887-1 • € 9,95
Pierik, Perry • Vanaf vandaag wordt er teruggeschoten.
Spionage, geheime diplomatie, oorlogseconomie en andere facetten
van de Poolse veldtocht van 1939
ISBN 978-94-6153-888-8 • € 9,95
Pierik, Perry • Keulen: Kalifaat Light en de Fallout van een
conflicht.
ISBN 978-94-6153-940-3 • € 14,95
Pierik, Perry • Timosjenko en de tweede slag om Charkov.
Het drama van mei 1942
ISBN 978-94-6338-028-7 • € 9,95
Pierik, Perry • Dagboeken van het oostfront. Vlaamse
vrijwilligers tijdens Operatie ‘Barbarossa’
ISBN 978-94-6338-147-5 • € 24,95
Pierik, Perry / Garcia Alvarez, Maria • De Spaanse blauwe
divisie. De dramatische strijd van Franco’s troepen voor Leningrad
ISBN 978-94-6338-132-1 • € 9,95

Bulletin tweede
wereldoorlog

Pierik Perry / Ros, Martin (red.) • Eerste bulletin van de
Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-90-75323-528 • € 22,95
Pierik, Perry / Ros, Martin (red.) • Tweede bulletin van de
Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-90-75323-887 • € 22,95
Pierik, Perry / Ros, Martin (red.) • Derde bulletin van de
Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-006-9 • € 24,95
Pierik, Perry / Ros, Martin (red.) • Vierde bulletin van de
Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-032-8 • € 26,95
Pierik, Perry / Ros, Martin / Slaa, Robin te (red.) • Vijfde
bulletin van de Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-176-9 • € 24,95
Pierik, Perry / Ros, Martin / Slaa, Robin te (red.) • Zesde
bulletin van de Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-109-7 • € 24,95
Pierik, Perry / Ros, Martin / Swieten, Jet van (red.) •
Zevende bulletin van de Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-309-1 • € 22,95
Pierik, Perry / Ros, Martin / Swieten, Jet van (red.) •
Achtste bulletin van de Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-281-0 • € 24,95
Pierik, Perry / Ros, Martin / Swieten, Jet van (red.) •
Negende bulletin van de Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-253-7 • € 24,95
Pierik, Perry / Ros, Martin / Swieten, Jet van (red.) •Tiende
bulletin van de Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-502-6 • € 24,95
Pierik, Perry / Ros, Martin / Swieten, Jet van (red.) • Elfde
bulletin van de Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-648-1 • € 24,95
Pierik, Perry / Nieuwenhuizen, Bert van (red.) • Twaalfde
bulletin van de Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-94-6153-322-7 • € 24,95
Piet, André • 101 bommen en granaten onder het
traditioneel-christelijke bolwerk. Waarom het Evangelie een
écht Goed Bericht is
ISBN 978-94-6153-338-8 € 17,95
Pikkemaat, Guus • Eleonora van Aquitanië 1122-1204. Een
bijzondere vrouw in het zomertij der middeleeuwen
ISBN 978-90-5911-510-1 • € 29,95
Pikkemaat, Guus • Jeanne d’Arc
ISBN 978-90-5911-750-1 • € 19,95
Pikkemaat, Guus • Willem de Troubadour. Hertog van
Aquitanië 1087-1127. Deugniet en dichter

ISBN 978-90-5911-980-2 • € 19,95
Pikkemaat, Guus • Een dodelijk liefdesdrama te Nijmegen
in 1712
ISBN 978-94-6153-484-2 • € 19,95
Pikkemaat, Guus • Bataafse Republiek. Het katholiek-protestans
dillema
ISBN 978-94-6153-653-2 • € 24,95
Pinckaers, Marja • 16 versie 61
ISBN 978-94-6153-574-0 • € 14,95
Pinto, David • De Piramide van Pinto. Tegen de Policor
Dictatuur
ISBN 978-94-6338-046-1 • € 19,95
Pinxten, Rik / Swings, Jean • En bewaar het geheim.
Tintieme blikken van vrijmetselaars
ISBN 978-90-5718-499-4 • € 22,95
Piriac, Jan • Het geldmonster
ISBN 978-90-5911-595-8 • € 14,95
Piriac, Jan • de IJsmaker & de Enun. En andere intrigerende
verhalen
ISBN 978-94-6153-649-5 • € 14,95
Pisa, Pauline • Het gestolen wijf
ISBN 978-90-5911-616-0 • € 10,95
Plas, Jurgen Van den • De Duitse soldaat in bidprenten uit
de Tweede Wereldoorlog. ‘Der liebe Gefallene’
ISBN 978-94-6153-846-8 • € 19,95
Pleizier, Alexander • Afnemende aansprakelijkheid. Binden
en Behouden van de Politieke Achterban. 1950 - 1980
ISBN 978-94-6153-095-0 • € 19,95
Plesman, Albert • Jan Plesman. Een vliegende Hollander
ISBN 978-90-5911-509-5 • € 22,95
Poel, David de • Het verraad
ISBN 978-90-75323-818 • € 9,95
Poel, David de • Het vertrek
ISBN 978-90-75323-740 • € 9,95
Poel, David de • Blauwzeer
ISBN 978-90-5911-445-6 • € 17,95
Poneli, Anselmus • Het toekomst manifest
ISBN 978-94-6153-209-1 • € 14,95
Poneli, Anselmus • De Stam
ISBN 978-94-6153-308-1 • € 14,95
Poneli, Anselmus • Beeldende architectuur. Een aanklacht en
een alternatief
ISBN 978-94-6153-986-1 • € 16,95
Poneli, Anselmus • De wereld, het leven & de kunsten.
Beeldend werk van Anselmus Poneli gebaseerd op zijn
maatschappijkritiek, filosofie & spiritualiteit
ISBN 978-94-6338-191-8 • € 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 • € 19,95
Praag, Prof.H.M. van • Joden-haat en zions-haat. Een drama
in vijf bedrijven Zie CIDI-infomatiereeks
ISBN 978-90-5911-795-2 • € 18,95
Prakke, Bernard • Rivaliteit zonder einde. Over de gebroeders
Karel en Gerard van het Reve
ISBN 978-90-5911-642-9 • € 12,95
Presser, dr. Jacques • Ondergang. deel 1 en deel 2
ISBN 978-90-5911-291-9 • € 49,95
Prick, Harry • Een andere Boudewijn Büch
ISBN 978-90-5911-334-3 • € 18,95
Prinz, Alois • De bekoring van het begin. Het leven van
Hermann Hesse
ISBN 978-90-5911-062-5 • € 25,50
Puchinger, George • Jonge jaren 1921-1945
ISBN 978-90-75323-900 • € 24,95
Quint, Joop • Kind in de oorlog. Angst en avontuur
ISBN 978-94-6153-162-9 • € 14,95
Raak, Ronald van • Het rijke rooie leven. Met voorwoord Jan
Marijnissen
ISBN 978-90-5911-125-7 • € 14,95
Raak, Ronald van / Velden, Sjaak van der (red.) •
Socialisten. Mensen achter de idealen
ISBN 978-90-5911-781-5 • € 14,95
Raak, Ronald van • Woorden in de strijd
ISBN 978-90-5911-637-5 • €14,95
Rabbani, Mouin / Soesman, Gideon / Diepenbroek,
André • Neef aan de overkant
ISBN 978-90-5911-131-8 • €19,95
Rabbeljee, Marijke • Kindje van de minne
ISBN 978-90-5911-303-9 • € 17,95

Rademakers, Jef • Voorgoed voorbij
ISBN 978-94-6153-035-6 • € 12,50
Rademaker, Leo • Culturele coryfeeën. Een eerbetoon aan
Desiderius Erasmus, Eduard Douwes Dekker (Multatuli), Louis
Couperus en Johan Huizinga
ISBN 978-94-6338-124-6 • € 18,95
Rademaker, Leo • Het prinsje dat zich verveelde. Sprookjes
en verhalen voor kinderen en jongvolwassenen
ISBN 978-94-6338-169-7 • € 9,95
Rameijer, Jaap • De geheimen van Rennes-le-Château Deel 1
ISBN 978-90-5911-205-6 • € 19,95
Rameijer, Jaap • De geheimen van Rennes-le-Château Deel 2
ISBN 978-90-5911-215-5 • € 19,95
Rameijer, Jaap • De geheimen van Rennes-le-Château Deel 3
ISBN 978-90-5911-508-8 • € 19,95
Rameijer, Jaap • Leer mij (de) vrouwen kennen
ISBN 978-90-5911-670-2 • € 17,95
Rameijer, Jaap • Glastonbury en de heilige graal
ISBN 978-90-5911-932-1 • € 19,95
Rameijer, Jaap • Maria Magdalena in Frankrijk
ISBN 978-94-6153-156-8 • € 22,95
Rameijer, Jaap • Jamie on his cloud
ISBN 978-94-6153-396-8• € 16,95
Rameijer, Jaap • Verschil moet er zijn
ISBN 978-94-6153-255-8 • € 14,95
Rameijer, Jaap • Uit in eigen huis
ISBN 978-94-6153-583-2 • € 17,95
Rameijer, Jaap • Jamie en Maria Magdalena
ISBN 978-94-6338-069-0 • € 14,95
Raven Marna • Jij en ik
ISBN 978-94-6153-315-9 € 18,95
Ravenscroft, Trevor • De lans van het lot
ISBN 978-94-6153-155-1 • € 19,95
Reen, Jan van • Eva Maria. Gravin uit Thorn.
ISBN 978-94-6153-248-0 • € 19,95
Regter, Rob • De Adelaar en de Leeuw.
ISBN 978-94-6153-244-2 • € 19,95
Regter, Rob • De Welp brult
ISBN 978-94-6153-654-9 • € 19,95
Reinders, Ank • Nannerl. De zus van Mozart
ISBN 978-90-5911-879-9 • € 12,95
Reijden, Joop van der • Mijn jaren op het Gooise Matras
ISBN 978-90-5911-383-1 • € 22,95
Reijmerink, Johan • Vluchtige verschijningen. Over het
wordingsproces in de poëzie van Martinus Nijhoff
ISBN 978-94-6153-107-0 • € 24,95
Reijmerink, Marcel • Alles moet anders
ISBN 90-75323-05-0 • € 16,95
Reijmerink, Marcel e.a. • De eeuwige belofte van Eldorado
ISBN 90-75323-09-3 • € 16,95
Reijnders, Maarten • Complotdenkers. Hoe gevaarlijk is het
geloof in samenzweringstheorieën?
ISBN 978-94-6338-066-9 • € 19,95
Renard,Véronique • Pantau in India
ISBN 978-90-5911-456-2 • € 16,95
Renders, Hans / Arnoldussen, Paul • Jong in de jaren dertig
ISBN 978-90-5911-246-9 • € 16,95
Rennenberg, Roger • Uit ‘t slijk. Het levensverhaal van Arthur
Jansen (1896-1978)
ISBN 978-94-6153-325-8 • € 22,95
Rensen, Ingrid • Op zoek naar haar verleden. ‘Ze bleek haar
moeder niet te kennen’
ISBN 978-94-6153-746-1 • € 18,95
Rensen, Marleen • Lijden aan de tijd. Franse intellectuelen in
het Interbellum
ISBN 978-90-5911-744-0 • € 24,95
Rétyi, Andreas von • Skull & Bones. De geheime macht van
Amerika’s elite
ISBN 978-90-5911-511-8 • € 18,95
Rieschke-Lenfert, Yvonne • Bijzondere ontmoetingen in
Frankrijk
ISBN 978-90-5911-689-4 • €17,95
Rietman, Hélène • De Passant
ISBN 978-90-5911-548-4 • €17,95
Rifa’i, Amal / Ainbinder, Odelia • Wij willen beiden hier
leven. Vriendschap onder vuur in Jeruzalem
ISBN 978-90-5911-317-6 • € 16,95
Rijkers, Henk / Lemm, Robert • Een grote paus
ISBN 978-90-5911-418-0 • € 15,50
Rijn, Willem van • Een nieuwe weg
ISBN 978-90-5911-394-7 • € 14,95
Rijnders, Alida C. • Susanna Shakespeare. Shakespeares
dochter Susanna en dokter John Hall
ISBN 978-94-6153-332-6 • € 19,95
Rijnders, Colien • Bonte Was.
ISBN 978-94-6153-910-6 • € 16,95
Rijthoven, Jan van • De vermogensbeheerder
ISBN 978-94-6153-745-4 • €18,95
Rijthoven, Jan van • In de schaduw van het bestaan. Roman
ISBN 978-94-6338-093-5 • €17,95
Rizzuto, Giovanni • Mediale levenskunst. Een interculturele
polyloog
ISBN 978-90-5718-384-3 • € 24,95
Robesin, Johan • Staart van de Walvis. Over het gesol met de
hedwigepolder
ISBN 978-94-6338-190-1 • € 17,95
Roden, Mary van • Kaddiesj.
ISBN 978-90-5911-799-0 • € 18,95
Roemer, Astrid • Zolang ik leef ben ik niet dood
ISBN 978-90-5911-319-0 • € 22,95
Roemer, Emile • Tot hier en nu verder
ISBN 978 -90-5911-404-3 • € 10,95
Roes, André • Charles Dickens. Het zo gelukkig en toch zo
ongelukkig bestaan
ISBN 978-94-6153-147-6 • € 19,95

Roes, André • De Dans van Scrooge
ISBN 978-94-6153-252-7 • € 14,95
Roest, Maarten van der • Nicolas Sarkozy
ISBN 978-90-5911-602-3 • € 16,95
Roest, Maarten • Woordvoerder
ISBN 978-94-6153-435-4 • € 19,95
Rondas. Jos • Vlamingen in de kriegsmarine
ISBN 978-94-6153-302-9 € 19,95
Rooding, Yvette • Me, Myself en m’n Ego
ISBN 978-94-6153-103-2 • € 19,95
Roodt, Evelyn de • Onsterfelijke fronten
ISBN 978-90-5911-122-6 • € 24,95
Rooij, René van • De Benoeming. Een Boardroom roman
ISBN 978-94-6153-593-1 • € 16,95
Rooij, René van • De Handshake. Een Bedroom Roman
ISBN 978-94-6153-681-5 • € 16,95
Rooij, René van • Ad Scheepbouwer. 'Pa, ik heb een
patatkraam gekocht'
ISBN 978-94-6153-827-7 • € 19,95
Rooij, René van • Overname. Een Courtroom Roman
ISBN 978-94-6338-051-5 • € 16,95
Roos, A.J. • Vechtscheiding!
ISBN 978-94-6153-706-5 • € 19,95
Roosmalen, Marcel van • De Pimmels
ISBN 978-90-5911-256-8 • € 14,95
Roosmalen, Marcel van • Op pad met Pim
ISBN 978-90-5911-070-0 • € 14,95
Roosmalen, Marcel van • Op campagne met Oranje
ISBN 978-90-5911-469-2 • € 12,95
Rooy, Sam en Wim van (red.) • De Islam. Kritische essays
over een politieke religie
ISBN 978-90- 5487-783-7 • € 29,95
Rooyen, Jules van • De mond voorbij gepraat. Godsdienst,
samenlevingen, cultuur, ethiek en politiek
ISBN 978-90-5911-039-7 • € 19,95
Roozeboom, Ton • De Nazi moord fabrieken. Chelmno Belzec - Treblinka - Sobibor
ISBN 978-94-6188-887-7 • € 39,95
Ros, Martin • Bloednacht Mayerling 1889-1945
ISBN 978-94-6153-137-7 • € 16,95
Ros, Martin • Herinneringen aan mijn Rijke Roomse Jeugd
ISBN 978-90-5911-079-3 • € 15,Ros, Martin • Een vergeten oorlog. Polen-Rusland 1920
ISBN 978-90-5911-248-3 • € 12,50
Ros, Martin • Sisi, Leven en dood van Elisabeth
ISBN 978-94-6153-732-4• € 19,95
Ros, Martin • Vuurnacht Haïti
ISBN 978-90-5911-967-3 • € 21,95
Ross, Tomas • Take Care!
ISBN 978-90-5911-480-9 • € 12,95
Rozendaal, Simon • Het is mijn lijf. Een nieuwe revolutie:
Patient Power
ISBN 978-90-5911-143-1 • € 14,95
Rozendaal, Simon • Een vreemde ziekte. Patienten over
sikkelcelziekte en thalassemie
ISBN 978-90-5911-624-5 • € 12,95
Ruben, Barry / Küntzel, Matthias e.a. • Iran. Opkomst van
een islamitische grootmacht Zie CIDI-infomatiereeks
ISBN 978-90-5911-385-5 • € 12,95
Ruding, Onno • Markt en Moraal. Edmund Burkelezing III
ISBN 978-90-5911-378-7 • € 9,95
Ruig, Rob de • Theodor Lessing
ISBN 978-90-5911-820-1 • € 17,95
Ruitenberg, Liesbeth (red.) • De Grote Oorlog en het kleine
Doorn. Huis Doorn - Plaats van herinnering
ISBN 978-94-6153-617-4 • € 12,50
Ruiter, Arie de • Koopman in de Gouden Eeuw
ISBN 978-94-6153-065-3 • € 19,95
Ruiter, Arie de • De getrouwde monnik
ISBN 978-94-6153-241-1 • € 19,95
Rutting, Raymond / Groeneveld, Johan • Tussen twaalf en
twee
ISBN 90-75323-54-9 • € 19,95
Ruijs, Paul • Wij zien u wel in de rechtszaal
ISBN 978-90-5911-011-3 • € 19,95
Ruijs, Paul • Medische missers, juridisch gesjoemel
ISBN 978-90-5911-628-3 • € 19,95
Ruyter, Nora de • Verborgen gezichten
ISBN 978-94-6153-445-3 • € 17,95
Sakkers, Hans • Enigma en de strijd om de Westerschelde.
Het falen van de geallieerde opmars in september 1944
ISBN 978-94-6153-001-1 • € 24,95
Sakkers, Hans • Duitse militaire standrechtelijke executies in
Zeeland. sept-dec 1944
ISBN 978-94-6153-277-0 • € 34,95
Sakkers, Hans • Resultaat van onvermogen. Theorie en
praktijk in de verstandelijk gehandicaptenzorg
ISBN 978-94-6153-928-1 • € 17,95
Sakkers, Hans / Houterman, Hans • Strijd om Dishoek
november 1944. Slotfase in de strijd om de Westerschelde
ISBN 978-94-6153-441-5 • € 29,95 (Hardcover)
Sakkers, Hans / Houterman, Hans • Strijd om Dishoek
november 1944. Slotfase in de strijd om de Westerschelde
ISBN 978-94-6153-642-6 • € 24,95 (Paperback)
Saletti, Carlo / Sessi, Frediano • Auschwitz bezoeken. Gids
van het voormalige concentratiekamp en uitroeiingscentrum
ISBN 978-90-5718-506-9 • € 24,95
Samson, Sigbert • De toekomst wordt anders
ISBN 978-90-5911-753-2 • €18,95
Samson, Sigbert • Grensgebieden. Introductionistische
oefeningen
ISBN 978-94-6153-839-0 • € 14,95
Sangers, Gerrit • Trance
ISBN 978-94-6153-108-7 • € 14,95
Sangers, Gerrit • Het meisje in de toren

ISBN 978-94-6153-251-0 • € 17,95
Sangers, Gerrit • Het verlaten station
ISBN 978-94-6153-378-4 • € 12,50
Sangers, Gerrit • Helens Draegkragt
ISBN 9789461535030 • € 9,95
Sangers, Gerrit • Een glans van paranoia
ISBN 978-94-6153-548-1 • € 14,95
Sangers, Gerrit • Michelle Welt
ISBN 978-94-6153-757-7 • € 17,95
Sangers, Gerrit • De Landing. Novelle
ISBN 978-94-6153-973-1 • € 12,95
Sangers, Gerrit • De Morgendans
ISBN 978-94-6153-972-4 • € 15,95
Santosh, D. • Op de keien
ISBN 978-90-5911-692-4 • € 17,95
Saraber, Pierre • Daar zijn de Polen! Op zoek naar een betere
toekomst
ISBN 978-90-5911-807-2 • € 16,95
Saraber, Pierre • De sarcofaag van de Sovjet-Unie.
Reisverhalen uit Tsjernobyl, Oekraïne en Trnsnistria
ISBN 978-94-6153-069-1 • € 17,95
Sarvaas, Carine • De dochters van Margaretha Johanna Pan.
Een Haags familiealbum, het zwijgen verwoord
ISBN 978-94-6338-162-8 • € 19,95
Schaafsma, Gerie • Blozende sterren
ISBN 978-94-6338-122-2 • € 9,95
Schaap, Erik • Averechts. Het verwarrende leven van
radiopionier, politicus en spion Max Lewin (1919-2011)
ISBN 978-94-6153-584-9 • € 19,95
Schaik, Ad van • Sri Lanka. Een dictionnaire amoureux
ISBN 978-94-6153-011-0 • € 17,95
Schaik, Ad van • Kerala
ISBN 978-94-6153-289-3 • € 17,95
Schaik, Ad van • India. Reisboek
ISBN 978-94-6153-936-6 • € 17,95
Schaik, Lot van • Het Europese hert. Een leerboek
ISBN 978-94-6153-016-5• € 20,00
Schaik, Rob van • Witte vlekken. Over het arresteren,
verwerken en ophouden
ISBN 978-94-6153-234-3 • € 19,95
Schalekamp, Jean • Van een eiland kun je niet vluchten
ISBN 978-94-6153-176-6 • € 19,95
Schalkwijk, Emmy van • Boerenkool met salami. Een weg
naar een gelukkig leven
ISBN 978-94-6153-219-0 • € 18,95
Schalkwijk, Emmy van • Toen IK wakker werd
ISBN 978-94-6153-278-7 • € 18,95
Scheer, Arnold-Jan • Wild Geraas. Mijn wonderlijke reizen
met Sinterklaas en Kerstman
ISBN 978-90-5911-901-7 • € 19,95
Schendel, Arthur van • Oude Italiaansche steden
ISBN 978-94-6338-050-8 • € 24,95
Schermerhorn-Bendeler, Maja • Oorlog vanaf de zijlijn
ISBN 978-90-5911-592-7 • € 14,95
Schermerhorn, Jaap • De Tirannie van het Vrije Vers
ISBN 978-94-6153-245-9 • € 19,95
Schermerhorn, Jaap • De nachtegaal zo groot als een mens
ISBN 978-94-6153-319-7 € 22,95
Scherjon, Rob • Twee levens
ISBN 978-94-6153-902-1 € 17,95
Scherjon, Rob • Het Litteken. Thriller
ISBN 978-94-6338-116-1 € 14,95
Schilders, Ed • Het rijke roomse lezen
ISBN 90-75323-15-8 • € 12,45
Schinkel, Willem • De leegte van westerse waarden. Over
mensenrechten en drone-oorlogvoering
ISBN 978-90-5718-511-3 • € 12,50
Schlingmann, Freek • Koning Willem I
ISBN 978-94-6153-189-6 • € 22,95
Schlingmann, Freek • Oostfront Vesting Holland. Het
Nationaal Bolwerk
ISBN 978-94-6153-275-6 • € 24,95
Schlingmann, Freek • P.C. Hooft. Een volmaakte Hollandse
Magistraat
ISBN 978-94-6338-008-9 • € 24,95
Schmitz, Jacques • Ver paradijs
ISBN 90-75323-40-9 • € 14,95
Schoenmaker, Henk • Ik had het liever voor het leger
gedaan. Brieven uit de Nederlandse Arbeidsdienst januari –
oktober 1944
ISBN 978-94-6153-134-6 • € 18,95
Scholtens, Gijs • Taskforce Uruzgan
ISBN 978-94-6153-621-4 • € 19,95
Schortinghuis-Sprangers, Addy • Te weinig tijd voor elkaar?
ISBN 978-90-5911-243-8 • € 15,95
Schrama, Jeroen • De bevroren belofte
ISBN 978-94-6153-469-9 • € 18,95
Schrevers, Paul • De geuren van de zandkorrel. Van atheïstische
rituelen naar een mystiek zonder god?
ISBN 978-90-5718-394-2 • € 19,95
Schueren, Stefan ridder de van der / Ingen, Jan C. van •
Van herkenning tot erkenning. Een praktijkhandboek over het
decoratiestelsel
ISBN 978-94-6153-181-0• € 34,95
Schuit, Gerda • Jeroen. Over het leven en sterven van mijn
lieve hartenkind
ISBN 978-94-6153-061-5 • € 17,95
Schulten, Paul • Het was maar een grapje. De humor van de
Grieken en de Romeinen
ISBN 978-94-6153-651-8• € 19,95
Schumacher, Peter • De zaak Aernout
ISBN 978-90-5911-897-3 • € 18,95
Schurgers, Jan • De ondoorgrondelijke wegen naar Popayan
ISBN 978-90-5911-819-5 • € 16,95
Schutten, Anne-Mieke • ‘Geef mij maar een slappe whisky’.

Freddy Heineken. Een biografische schets
ISBN 978-90-5911-435-7 • € 14,95
Schutten, Anne-Mieke • Stiefen en Exen
ISBN 978-90-5911-709-9 • € 14,95
Schuurman, Barend • J.S. Bach. Matthäus Passion
ISBN 978-90-5911-716-7 • € 16,95
Schuurman Victoria • Beatrijs. Down is zo gek nog niet
ISBN 978-94-6153-196-4 • € 14,95
Schuurman Victoria • De kus van God en andere
kerstverhalen
ISBN 978-90-5911-918-5 • € 14,95
Schuurman, Victoria • Tweelingmuziek
ISBN 978-94-6153-739-3 • € 18,95
Scruton, Roger • De betekenis van het Conservatisme.
Edmund Burkelezing-1
ISBN 978-90-5911-021-2 • € 9,95
Seeverens, Harrie • Charles de Gaulle. Op de bres voor Europa
ISBN 978-94-6153-167-4 • € 24,95
Seeverens, Harrie • De Spiegel. Leven met een hond
ISBN 978-94-6338-161-1 • € 14,95
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
Siebelt, Peter • Modus Operandi. De pro-Palestijnse lobby en
de kruistocht van de kerken
ISBN 978-94-6338-192-5 • € 21,95
Sigmund, Anna Maria • Walkuren van het Derde Rijk. De
vrouwen van de nazi’s
ISBN 978-90-5911-034-2 • € 24,95
Simon, Anna / Dennis, Andy • Ebola. Van dichtbij
ISBN 978-94-6153-971-7 • € 14,95
Simon, Anna • Oproer tussen Maas en Waal
ISBN 978-94-6153-684-6 • € 18,95
Simons, Dré • Gevangen in zijn eigen geest
ISBN 978-90-5911-656-6 • € 18,95
Simons, Jelle • Voetbal in Oorlog. Hoe een volkssport vocht
voor het vaderland
ISBN 978-94-6153-661-7 • € 19,95
Sizoo, Hans • De verspreiding van een abuis
ISBN 978-90-5911-859-1 • € 27,50
Sizoo, Hans • Beckmann. Perseus en Beckmann
ISBN 978-94-6153-235-0 • € 14,95
Sizoo, Hans • 2 x 2 + X. In oude architectuur en nieuwe kunst
ISBN 978-94-6153-702-7 • € 19,95
Sizoo, Hans • Een geheim in de haard. David Hume.
De godsdienst en God
ISBN 978-94-6153-935-9 • € 18,95
Sizoo, Hans • Allemansvijand en zijn vriend. Gulliver
Machiavelli Bacon Hermans
ISBN 978-94-6338-171-0 • € 18,95
Slauerhoff, J • De opstand van Guadalajara. Met een nawoord
van Cees Nooteboom
ISBN 978-94-6153-650-1 • € 17,95
Slauerhoff, J. • Jan Pieterz. Coen. Met nawoord van Wim
Hazeu
ISBN 978-94-6153-768-3 • € 17,95
Slim, Hans • Typisch Gooisch
ISBN 978-94-6153-588-7 • € 16,95
Slok, Job • Ik vind uw brieven bijzonder nuttig. Darwins
brieven aan Nederlandse tijdgenoten
ISBN 978-90-5911-828-7• € 18,95
Slok, Job • Darwin. Biografie
ISBN 978-90-5911-857-7 • € 16,95
Slooff, Adriaan • Vrouwen-emancipatie: doorbraak of
inbraak? Hoe feministen zichzelf en anderen voor de gek hielden
ISBN 978-94-6153-599-3 • € 19,95
Slooff, Adriaan • Ik lees en schrijf als een vrouw, zoals ik
eet en vrij als een vrouw. Waarom mannen en vrouwen niet
graag elkaars tijdschriften lezen
ISBN 978-94-6153-932-8 • € 14,95
Sloot, Emiel • Contact
ISBN 978-94-6338-055-3 • € 17,95
Slootweg, Timo • Bij tijd en wijle
ISBN 978-90-5911-459-3 • € 16,95
Sluijs, Evert van der • Vanavond wil ik wel vrijen, Jan
ISBN 978-90-5911-780-8 • € 18,95
Smeets, Joris W. • Hemingway. ‘The best writers are liars’
ISBN 978-94-6153-387-6 • € 19,95
Smelik, Klaas A.D. • De Protocollen van de Wijzen van
Zion Zie CIDI-infomatiereeks
ISBN 978-90-5911-403-6 • € 18,95
Smelik, Klaas A.D. • Tussen hoop en catastrofe. Tikva of
Nakba Zie CIDI-infomatiereeks
ISBN 978-94-6153-408-8 • € 19,95
Smit, Reint Jan • Epos Europa Europese Canon- momenten
die beslissend waren voor ons continent ISBN 978-90-5911-

752-5 • € 24,95
Smit, J.P.W.A. • De Legervlaggen. Uit den aanvang van den
80-jarigen oorlog
ISBN 978-94-6338-042-3 • € 9,95
Smaele, Henk de • Overheid & Economie. Geschiedenissen
van een spanningsveld
ISBN 978-90-5718-090-3 • € 39,95
Smulders, Jan • De ware Graal en zijn valse hoeders
ISBN 978-90-5911-301-5 • € 17,95
Snijders, Arjan • ‘Herinnert u zich deze nog?’ 30 jaar ups en
downs van Veronica
ISBN 978-90-5911-405-0 • € 34,95
Soesan, Simon • Patatje vrede
ISBN 978-90-5911-533-0 • € 17,95
Soest, Aaldert van • Oorlog op afstand? De betrokkenheid
vna Iran bij de terreurbewegingen Hezbollah, Hamas en
Palestijnse Islamitische Jihad Zie CIDI-infomatiereeks
ISBN 978-90-5911-583-5 • € 12,95
Solis-Valeton, Peyronne • Delftse student in oorlogstijd.
Ervaringen van Josué Valeton als student, tewerkgestelde en
onderduiker
ISBN 978-94-6153-882-6 • € 21,95
Son, Wil van • Bijten in beton
ISBN 978-90-5911-923-9 • € 18,95
Sonck, Gert • Wiskundige basisvaardigheden
ISBN 978-90-5718-268-6 • € 24,95
Sonneveld, Steven • Geadopteerd zonder identiteit. Het
verhaal achter mijn adoptie
ISBN 978-94-6153-578-8 • € 18,95
Soukup, Uwe • Ik ben nu eenmaal Duitser. Sebastian Haffner
ISBN 978-90-5911-088-5 • € 26,Sparre, Pieter • Gevangen
ISBN 978-94-6153-239-8 • € 19,95
Sparre, Pieter • De Troost van een Lichaam
ISBN 978-94-6153-625-9 • € 19,95
Sparre, Pieter • Onderhuids
ISBN 978-94-6153-931-1 • € 19,95
Spinhoven, Marian • Niet te geloven. Ex-priester Eugène
Guljé over de oorlog, moord op zijn vader, de kerk, drugs, geloof
en geluk
ISBN 978-90-5911-571-2 • € 16,95
Stadsbader, Tania/ Wuyts, Floris • Dizzy me. Leven met
evenwichtsstoornissen
ISBN 978-90-5718-401-7 • € 24,50
Stabergh / Jonckers • De dag dat alles anders werd
ISBN 978-94-6153-529-0 • € 18,95
Stahlecker, Adrian • Hildegard Knef. Een ster Een tijdperk
ISBN 978-90-5911-476-0 • € 25,Stahlecker, Adrian • Goebbels’ droomfabrieken
ISBN 978-90-5911-298-8 • € 24,95
Stahlecker, Adrian • Een liefde tussen oorlog en vrede
ISBN 978-90-5911-211-7 • € 22,95
Stahlecker, Adrian • Schilderswijk en Society
ISBN 978-90-5911-491-3 • € 24,95
Stahlecker, Adrian • De Muze Ine Veen
ISBN 978-90-5911-304-6 • € 24,95
Stahlecker, Adrian • Romy Schneider. Een leven vol triomfen
en tragedies
ISBN 978-90-5911-165-3 • € 24,95
Stahlecker, Adrian • Stijliconen en idolen. Film & Mode
ISBN 978-90-5911-598-9 • € 25,95
Stahlecker, Adrian • Nederlandse acteurs in de
Weimarrepubliek en Nazi-Duitsland.
ISBN 978-90-5911-665-8 • € 22,95
Stahlecker, Adrian • Hollywood Giganten. Joodse
immigranten en de Amerikaanse film
ISBN 978-90-5911-749-5 • € 22,95
Stahlecker, Adrian • Het andere Hollywood. Gays, Lesbo’s en
Bi’s in de filmstad
ISBN 978-90-5911-930-7 • € 22,95
Stahlecker, Adrian • Intriges en schandalen aan het Spaanse hof
ISBN 978-90-5911-830-0 • € 24,95
Stahlecker, Adrian • Roman Polanski
ISBN 978-90-5911-936-9 • € 22,95
Stahlecker, Adrian • Franco en de Spaanse monarchie
ISBN 978-90-5911-801-1 • € 19,95
Stahlecker, Adrian • Hitler’s kunstenaarsziel
ISBN 978-94-6153-163-6 • € 24,95
Stahlecker, Adrian • Juliette Gréco. Haar wereld
ISBN 978-94-6153-227-5 • € 22,95
Stahlecker, Adrian • Duitse film na Hitler
ISBN 978-94-6153-353-1 • € 24,95
Stahlecker, Adrian • De gouden tijd van de Franse Film
ISBN 978-94-6153-475-0 • € 24,95
Stahlecker, Adrian • De Bourbons de Parme
ISBN 978-94-6153-770-6 • € 19,95
Stahlecker, Adrian • Zarah Leander. Diva van het Derde rijk
ISBN 978-94-6338-016-4 • € 21,95
Staller, Jack / Boven, Graddy • geschiedenis getekend.
Vaderlands verleden vereeuwigd in potlood
ISBN 978-90-5911-964-2 • € 27,95
Stam, Arthur • De CPN en haar buitenlandse kameraden
ISBN 978-90-5911-206-3 • € 32,Stam, Arthur • The Diplomacy of the New Order
ISBN 978-90-5911-436-4 • € 12,50
Stam, Arthur • Trotzki
ISBN 978-90-5911-451-7 • € 16,95
Starik, F. • De humor van het theezakje
ISBN 978-94-6153-093-6 • € 14,75
Starreveld, Henk • De Olieramp
ISBN 978-94-6153-481-1 • € 18,95
Starreveld, Jacob • Een loos vissertje. en 50 andere verhalen
van de waterkant
ISBN 978-94-6153-792-8 • € 18,95
Starreveld, Jacob • Het Drama van de Kwade Hoek. Het

verhaal van Marijn de Vos, een Zeeuwse kaperzoon
ISBN 978-94-6153-989-2 • € 18,95
Steeman, Peter • Luchthelden van de eerste wereldoorlog.
Het gebaar van Guynemer
ISBN 978-94-6153-210-7 • € 22,95
Steeman, Peter • De Luchtoorlog van mei 1940
ISBN 978-94-6153-671-6 • € 19,95
Steeman, Peter • Hanna Reitsch. Vliegende ‘superster’ van
Nazi-Duitsland geëmancipeerd avant la lettre
ISBN 978-94-6153-885-7 • € 17,95
Steens, Dago • Een Wereld zonder Staten.
ISBN 978-94-6338-020-1 • € 14,95
Steenis, Dago • Waarde tijdgenoten. Brieven om over na te
denken
ISBN 978-94-6153-360-9 • € 16,95
Steenks, Oele • Verbannen uit Zweden
ISBN 978-94-6153-696-9 • € 17,95
Steenvoorden, Monique • Het onzichtbare zien!
ISBN 978-94-6153-157-5 • € 18,95
Steenvoorden, Monique • Whispers from the heart. Die je
leven opvrolijken!
ISBN 978-94-6153-491-0 • € 12,95
Steenvoorden, Monique • Kind, wat geef ik je mee...
ISBN 978-94-6338-071-3 • € 18,95
Stein, George H. • De Waffen SS
ISBN 978-90-5911-705-1 • € 26,95
Steiner, Bram • De toekomst van de mensheid op aarde
ISBN 978-90-5911-851-5 • € 19,95
Stelt, Nataschja van der • Verdriet zonder tranen. De Puttense
moordzaak
ISBN 978-90-5911-658-0 • € 12,95
Steltenpool, Albert & Arjan (Nes) • Verhalen van de dijk
ISBN 978-94-6153-490-3 • € 14,95
Sternberg, Fritz • Hoe lang kan Hitler oorlog voeren?
Met een voorwoord van Perry Pierik
ISBN 978-94-6153-830-7 • € 24,95
Stokvis, Willemijn • De verborgen wereld van Eugène
Brands
ISBN 978-90- 7896-467-4 • € 32,50
Stramm, August • Lekbloed. Gedichten en brieven uit de oorlog
ISBN 978-94-6153-828-4 • € 19,95
Strindberg, August • Huwelijksverhalen
ISBN 978-90-5911-097-7 • € 16,95
Strobbe, Guido • Ultio
ISBN 978-94-6153-153-7 • € 19,95
Strobbe, Guido • Odium
ISBN 978-94-6153-303-6 • € 19,95
Strobbe, Guido • Deceptio
ISBN 978-94-6153-428-6 • € 18,95
Strobbe, Guido • Opertum
ISBN 978-94-6153-697-6 • € 18,95
Strobbe, Guido • Mendacium
ISBN 978-94-6153-911-3 • € 18,95
Stroet, Stefan / Wel, Peter van der • Plan Aarde - mensen,
memen, systemen. Hoe je invloed kunt uitoefenen op de
toekomst
ISBN 978-94-6153-927-4 • € 18,95
Stuivenga, Marcel • Iers niemandsland
ISBN 978-90-5911-350-3 • € 24,95
Stuart, Sven Cohen • De Wandeling
ISBN 978-94-6338-059-1 • € 17,95
Stutterheim, Erik • Mijn dagen bij de Dienst
ISBN 978-94-6153-980-9 • € 19,95
Stijnen, Carlie • Maison Perdue
ISBN 978-94-6153-040-0 • € 18,95
Suurenbroek, Martijn • Labouchère’s laatste vriend
ISBN 978-90-5911-568-2 • € 19,95
Swiers, Robbert Jan • De Landmeter
ISBN 978-94-6153-269-5 • € 24,95
Swiers, Robbert Jan • Een kwestie van schaal
ISBN 978-94-6153-412-5 • € 16,95
Swiers, Robbert Jan • De taal van het water
ISBN 978-94-6153-572-6 • € 18,95
Swiers, Robbert Jan • Het Achteloze Universum
ISBN 978-94-6153-692-1 • € 18,95
Swiers, Robbert Jan • De zeven van Strak
ISBN 978-94-6153-912-0 • € 29,95
Swiers, Robbert Jan • Tussen water en vuur. Walcheren
1940-1946
ISBN 978-94-6153-915-1 • € 14,95
Swiers, Robbert Jan • Zeeland vecht door. Strijd in Zeeland Stellingen - Grote brand Middelburg - De haven van Vlissingen
- Franse terugtocht - Capitulatie, mei 1940
ISBN 978-94-6338-131-4 • € 9,95
Swiers, Robbert Jan • Belle Epoque. Verhalenbundel
ISBN 978-94-6338-129-1 • € 17,95
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 IsraëlPalestina nader bekeken 1897-1993
ISBN 978-90-5911-222-3 • € 32,Teekens, Inga • Van kramp naar kracht. Model voor
Persoonlijke Autonomie
ISBN 978-94-6153-716-4 • € 12,50
Terhal, Piet • Wegen naar een menswaardige toekomst.
Pierre Teilhard de Chardin in gesprek met Martin Buber en Jan
Tinbergen
ISBN 978-94-6153-807-9 • € 19,95
Tervoort, Frans • De vluchteling. Zijn camera werd een
wapen tegen onrecht
ISBN 978-94-6153-180-3 • € 19,95
Terwisscha van Scheltinga, Gerard • Bloedkoraal. Met de

1e mariniersdivisie op Guadalcanal, Cape Gloucester, Pelleliu en
Okinawa
ISBN 978-90-5911-978-9 • € 21,95
Terwisscha van Scheltinga, Gerard • Trouw zonder eer. Het
gewelddadige leven van een SS-officier
ISBN 978-90-5911-664-1 • € 29,95
Tetteroo, Pater Tom O.F.M e.a. • Dagboek op toiletpapier
ISBN 978-90-5911-335-0 • € 14,95
Teule, Gerrit • Hebben wij een ziel?
ISBN 978-94-6153-348-7 • € 19,95
Teule, Gerrit • Ons groeiende bewustzijn. Pierre Teilhard de
Chardin, een man van de geest en de toekomst
ISBN 978-94-6153-921-2 • € 21,95
Teule, Gerrit • De formule van de mentescoop. Een
onderzoek naar de geest en de ziel van de evolutie
ISBN 978-94-6153-924-3 • € 19,95
Teule, O.M. • Scarablue
ISBN 978-94-6338-121-5 • € 17,95
Teuwen, Luc • Dans jezelf
ISBN 978-90-5718-209-9 • € 17,95
Theobald, Theo • Succesvaders
ISBN 978-90-5911-646-7 • € 14,95
Thomassen, Jean • Zwendel in de kunst- en antiekhandel
ISBN 978-90-5911-285-8 • € 24,95
Thomassen, Jean • Evangelie van het kwaad
ISBN 978-90-5911-556-9 • € 19,95
Thomassen, Jean • Egypte eerder en anders. Mysteries uit de
oudheid
ISBN 978-90-5911-575-0 • € 24,95
Thomassen, Jean • Smeerlappen in de kunst
ISBN 978-90-5911-599-6 • € 24,95
Thomassen, Jean • Muziek van de duivel! Jazz, Blues, Rock
’n Roll en Punk
ISBN 978-90-5911-708-2 • € 24,95
Thomassen, Jean • Mediums en andere fenomenen
ISBN 978-90-5911-751-8 • € 22,95
Thomassen, Jean • Was Adam een gorilla? Waarheid en
legende rond onze oorsprong
ISBN 978-90-5911-929-1 • € 21,95
Thomassen, Jean • Kanttekeningen bij de Holocaust
ISBN 978-90-5911-696-2 • €24,95
Thomassen, Rich • En MAZ creeërde Dick Bos. Het verhaal
van de baanbrekende
ISBN 978-94-6153-446-0 • € 24,95
Thurlings, Bert • Wie schiep Egypte? De verborgen geheimen
van de farao’s
ISBN 978-90-5911-512-5 • € 24,95
Thurlings, Bert • Wie hielp de mens? Een andere kijk op onze
geschiedenis
ISBN 978-90-5911-627-6 • € 24,95
Thurlings, Bert • De verborgen geheimen van de mensheid.
(Wie hielp de mens? en Wie schiep Egypte?)
ISBN 978-90-5911-773-0 • € 29,95
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
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
Tomasowa, Jan • De schreeuw van de adelaar. De ondergang
van het koloniaal imperium Nederlands Indië
ISBN 978-94-6338-029-4 • € 18,95
Tomasowa, Jan • Pattimura. Opstand van de paradijsvogels
ISBN 978-94-6338-172-7 • € 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
Torre, Jesús de la • Anna en de verdronken vluchteling
ISBN 978-94-6338-003-4 • € 16,95
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 • € 17,95
Vangansbeke, Jeannick • Lorenzo Da Ponte. 1749-1838
Dichter en pretpriester van Mozart, Salieri en Soler
ISBN 978-94-6153-987-8 • € 14,95
Vangansbeke, Jeannick • Volksvriend/ Volksvijand. Een
dubbelportret
ISBN 978-94-6338-065-2 • € 16,95
Vangansbeke, Jeannick • La Fayette.
ISBN 978-94-6338-126-0 • € 16,95
Vangansbeke, Jeannick • Stefan Zweig en de Hervorming.
ISBN 978-94-6338-125-3 • € 16,95
Vanvugt, Ewald • Cynthia en haar grote liefde
ISBN 978-90-5911-457-9 • € 16,95
Vanvugt, Ewald • Roofgoed
ISBN 978-90-5911-914-7 • € 27,95
Vanvugt, Ewald • Weerzien met Lucine. Een dag-en nachtboek
uit de Stille Zuidzee
ISBN 978-90-5911-255-1 • € 16,95
Vanvugt, Ewald • De Bewondering
ISBN 978-90-5911-671-9 • € 17,95
Vastenhout, Luuk • Een kussen van satijn. Roman
ISBN 978-94-6338-135-2 • € 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
Verhey, Anton • Helden, bezetters en bevrijders. De Tweede
Wereldoorlog met penceel
ISBN 978-94-6338-022-5 • € 19,95
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
Vermaat, Emerson • Terreuraanslagen in Europa. Door
radicale moslims
ISBN 978-94-6338-128-4• € 19,95
Vermeer, Robert • Honderd tinten rood. Genetisch seksuele
aantrekking
ISBN 978-94-6153-545-0 • € 16,95
Vermeer, Robert • Anna, een unieke lovestory
ISBN 978-94-6153-793-5 • € 18,95
Vermeeren, Marc • De jeugd van Adolf Hitler 1889-1907.
En zijn familie en voorouders
ISBN 978-90-5911-606-1 • € 25,95
Vermeeren, Marc • Adolf Hitler. Zwerver, Soldaat, Politicus (19081923)
ISBN 978-90-5911-814-0 • € 24,95
Vermeir, René / Tyssens, Jeffrey • Vrijmetselarij en Vooruitgang.
De Gentse progressistenloge La Liberté (1866-1966)
ISBN 978-90-5718-512-0 • € 28,95
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
Verstraete, Pieter Jan • Houston Stewart Chamberlain.
Rassenideoloog en wegbereider van het nationaalsocialisme
ISBN 978-94-6338-013-3 • € 23,95
Verstraete, Pieter Jan • Arnswalde. Zwanenzang van
‘Langemarck’ en ‘Nederland’ aan het Oostfront, februari 1945
ISBN 978-94-6338-119-2 • € 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, Herman • Pelgrim op oorlogspad
ISBN 978-94-6338-156-7 • € 18,95
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
Vliegher, Jozef de • De Chronologie II. Van de oerknal tot heden
ISBN 978-94-6338-143-7 • € 18,95
Vloed, Kees van der • Clara Schumann-Wieck. De pijn van
het gemis
ISBN 978-94-6153-177-3 • € 18,95
Vloeberghs, Isabelle • Focus op faalangst. Faalangst begrijpen
en aanpakken
ISBN 978-90-5718-454-3 • € 12,95
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
Vogel, Marianne • Communistengoud en kerstengelen.
Berlijnse thriller
ISBN 978-94-6338-057-7 • € 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
Wagenmakers, Harm • Brug der zuchten. en nog 25 andere
verhalen die er niet om liegen
ISBN 978-94-6338-032-4 • € 14,95
Wagenmakers, Harm • Geestkracht. Genees jezelf van
overbezorgdheid angst en onnodig schuldgevoel
ISBN 978-94-6338-181-9 • € 16,95
Walburgh Schmidt, Haks • Het dertiende peloton
ISBN 978-90-5911-340-4 • € 24,95
Walch, Jan • Karel de Stoute.
ISBN 978-94-6153-992-2 • € 18,95
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 • € 24,95
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
Wellinghoff, Karel • De grote Ommekeer. Over de opkomst van
het andere denken, de nieuwe liefde en het onuitsprekelijke geluk
ISBN 978-94-6338-074-4 • € 18,95
Wellinghoff, Karel • Het harde paradijs. Opkomst, bloei en
neergang van Bhagwan Shree Rajneesh (Osho) en hoe het was in
de therapiegroepen
ISBN 978-94-6338-184-0 • € 16,95
Weltevreden, Henk • Levensvlagen. Radio columns
ISBN 978-90-75323-139 • € 6,95
Weltevreden, Henk • Het balkon
ISBN 978-94-6153-784-3 • € 12,95
Weltevreden, Henk • De Stralende Ster van Paekdu
ISBN 978-94-6153-891-8 • € 18,95
Wentholt, Hans • Agnese
ISBN 978-94-6153-`145-2 • € 19,95
Wentholt, Hans • Vrouwenman
ISBN 978-94-6153-482-8 • € 22,95
Wentholt, Hans • Hobo d'amor
ISBN 978-94-6153-838-3 • € 19,95
Wentholt, Hans • De graaf en het Weense Wasmeisje.
Roman
ISBN 978-94-6338-160-4 • € 22,95
Werf, Henk van der • Totalitaire ontsporing. Een analyse van
de beschaving in de waancultuur van het Derde Rijk
ISBN 978-94-6153-563-4 • € 22,95
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 Waffenss, opbouw, strijd en ondergang
ISBN 978-94-6153-675-4 • € 29,95
Westgeest, Paul • Het Groot Teringboek
ISBN 978-90-5911-520-0 • € 14,95
Weyenberg, Jan • Co Jenevo
ISBN 978-94-6338-166-6 • € 17,95
Widemann, Reinold • Geld zit in je hoofd. Over Symbolen
van Waarde
ISBN 978-94-6153-718-8 • € 19,95
Wiegerinck, Stijn • Het commando Pieters. Hollandse SS-ers
in Brummen en Loosdrecht april-mei 1945
ISBN 978-94-6153-425-5 • € 24,95
Wielaert, Jeroen • Pijn en glorie van de polder. Hollandse
wieler-legenden
ISBN 978-90-5911-043-4 • € 16,95
Wielaert, Jeroen • Bar-Tabac-Le Sport
ISBN 978-90-5911-142-4 • € 16,95
Wiele, Door van der • De schaduw van Duvan.
Adoptieouders A&M de Laat vertellen hun verhaal
ISBN 978-94-6153-714-0 • € 18,95
Wieringa, Feije • Vrije Val
ISBN 978-90-5911-837-9 • € 16,95
Wiggers, Regien • Internet verandert alles. Historie, heden,

toekomst
ISBN 978-94-6338-076-8 • € 14,95
Wijnsouw, Haro • De bezielde aarde. Voeling met de ruimere
dimensies van de natuur
ISBN 978-94-6153-926-7 • € 17,95
Wijvekate, Maren L. • Positieve wendingen in je leven
ISBN 90-5911-330-5 • € 19,95
Willems, Raf • Van Bensemann tot Beckenbauer. De
verborgen geschiedenis van het Duitse voetbal
ISBN 978-90-5911-393-0 • € 17,95
Wingen, Ed •Eugene Brands en de Vijftigers
ISBN 978-94-6153-064-6 • € 19,95
Winkelaar, Piet • Kijken en zien. Over grenservaringen, een
vergeten erfenis en het ontdekken van de wereld
ISBN 978-94-6153-754-6 • € 18,95
Winkelman, Ludo • Ontmoetingen. Ontmoetingen
ISBN 978-94-6153-979-3 • € 14,95
Winter, Anne • Migranten maken de stad.
Migratie, diversiteit en conflict in historisch perspectief
ISBN 978-90-5718-291-4 • € 12,50
Wirtz, Alexander • Herinneringen van een Rotterdams
jongetje. Kinderjaren tijdens de oorlog en kort daarna
ISBN 978-94-6338-048-5 • € 18,95
Wissema, Hans • Siberische Lessen over Leven, Liefde en
Dood
ISBN 978-94-6153-330-2 • € 18,95
Witte, Arjan • Oswald Spengler
ISBN 978-90-5911-667-2 • € 16,95
Witte, Dick • ‘Kop in de hoogte, neus in de wind’. 100 jaar
‘Mens durf te leven!’, een baanbrekend lied
ISBN 978-90-5911-xxx-x • € xx,95
Woelderink, J.G. • De rechtvaardiging uit het Geloof alleen
ISBN 978-94-6153-580-1 • € 18,95
Wolfs, Renée • Wereldkind. Praten met je adoptiekind
ISBN 978-94-6153-056-1 • € 23,50
Wolfs, Renée • De Cirkel van Verbinding. Verliesverwerking
bij adoptie en pleegzorg
ISBN 978-94-6153-294-7 • € 19,95
Wolters-Van Trigt, Inge / Visser, Tom • Duizend dagen
Indië
ISBN 978-90-5911-513-2 • € 24,95
Xenzova, Joanna • Het Driedaagse Mysterie
ISBN 978-94-6153-685-3 • € 17,95
Ypma, Tjipke • Verloren Kinderen
ISBN 978-94-6153-755-3 • € 18,95
Zaal, Wim • De Buitenbeentjes
ISBN 978-90-75323-047 • € 16,95
Zaal, Wim • De vuist van de paus
ISBN 978-90-75323-078 • € 16,95
Zaal, Wim • Gods Onkruid. Nederlandse sekten en messiassen
ISBN 978-90-5911-198-1 • € 14,95
Zaal, Wim • Een tik van Italië
ISBN 978-90-75323-429 • € 14,95
Zaal, Wim • Jan Toorop. Zijn leven, zijn werk, zijn tijd
ISBN 978-90-5911-155-4 • € 19,95
Zaal, Wim • Zestig jaar in de beschaving
ISBN 978-90-5911-085-4 • € 16,95
Zaal, Wim • Rome een religieuze gids
ISBN 978-90-5911-358-9 • € 18,95
Zaal, Wim • Moord in het Vaticaan. De mooiste verhalen
over Rome
ISBN 978-90-5911-282-7 • € 16,95
Zaal, Wim • De Corsicaanse monsters. Napoleon Bonaparte
en zijn familie
ISBN 978-94-6153-194-0 • € 19,95
Zaal, Wim • God en Zoon
ISBN 978-90-5911-425-8 • € 16,95
Zaal, Wim • Kaspar Hauser
ISBN 978-90-5911-634-4 • € 14,95
Zaal, Wim • Valsheid in geschriften. Literaire vervalsingen en
mystificaties
ISBN 978-90-5911-763-1 • € 19,95
Zaal, Wim • Edith Piaf
ISBN 978-94-6153-272-5 • € 16,95
Zaal, Wim • Heilige vaders. Het verhaal van de pausen
ISBN 978-94-6153-806-2 • € 18,95
Zaal, Wim • De Nederlandse Fascisten
ISBN 978-94-6338-018-8 • € 18,95
Zaal, Wim • De Hongerwinter. West-Nederland onder Duitse
Terreur, achtergronden, dagelijks leven en de nood door de ogen
van een kind
ISBN 978-94-6338-139-0 • € 9,95
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 duoenergie
ISBN 978-90-5911-849-2 • € 24,95
Zijlstra, Tom • De affaire Jansen Steur. Uit het dagboek van
een ex-bestuurder van Medisch Spectrum Twente
ISBN 978-94-6153-964-9 • € 16,95
Zonneveld, Willem • Defileren, Ontrijden
ISBN 978-90-5911-924-6 • € 19,95
Zuyderwijk, C • Urn vol kinderdromen
ISBN 978-94-6153-411-8 • € 17,95
Zwaan, Karin • De magie van het Tibetaans Boeddhisme
ISBN 978-94-6153-355-5 • € 18,95
Zwaan, Karin & Irene • Borobudur, Boeddha’s Tuin van
Vrede en Healing. Een spirituele reis met Lama Gangchen door
de bloemenvelden van liefde, compassie, harmonie en vreugde
ISBN 978-94-6153-999-1• € 18,95
Zwart, P.J. • Het kwaad straft zichzelf
ISBN 978-90-5911-803-4 • € 15,95
21 schrijvers • 2 historische batverhalen
ISBN 978-90-5911-380-2 • € 14,95
Nolen, Ankie / Pierik, Perry / Ros, Martin / Kip,
Gerbrand (red.) • De Zwarte Hand no.I , door:
ISBN 978-90-5911-448-7 • € 12,50

Engelse edities

Bakker, Geeri • The Adoption handbook
ISBN 978-90-5911-315-2 • € 19,95
Blom, Robert Jan • What Chiropractic can do for you.
Natural and safe treatment of back, shoulders, headache,
migraine and many other symptoms
ISBN 978-94-6153-821-5 • € 19,95
Boden, Jeanne • Contemporary Chinese art.
Post-socialist, Post-traditional, Post-colonials
ISBN 978-90-5718-215-0 • € 39,95
Botman, J. • Nazis to the Core. The Sassen brothers and their
anti-Bolshevik crusade in Latin America
ISBN 978-94-6153-823-9 • € 19,95
Brinks, Jan Herman • The Miraculous Resurrection of
Immanuel Kant and other articles. With a foreword by Georg
G. Iggers
ISBN 978-94-61539-77-9 • € 18,95
Brinks, Jan Herman • The Dutch, the Germans and the Jews
ISBN 978-94-6338-037-9• € 9,95
Brinks, Jan Herman • The Netherlands and Islam. Towards
a new Identity?
ISBN 978-94-6153-978-6 • € 10,95
Brongers, E.H. Lieutenant-colonel • The Battle for The
Hague 1940.
ISBN 978-90-5911-307-7 • € 24,95
Carotta, Francesco • Jesus was Caesar
ISBN 978-90-5911-396-1 • € 32,Doorn, P.A. van • How to save our World. The ultimate
spiritual society
ISBN 978-90-5911-870-6 • € 18,95
Dries, Mark van den • Holland drope zone. The crash of an
American bomber in a Dutch polder
ISBN 978-94-6153-606-8 • € 19,95
Fokkens, Martine & Louise • Meet the Fokkens. At the
Redlight District
ISBN 978-94-6153-701-0 • € 14,95
Gaaff, Aris • Debts without redemption. Cultural differences
in First World War finance
ISBN 978-94-6338-189-5 • € 22,95
Geysen, Cois • Mysterious and unknown Belgium
ISBN 978-94-6153-329-6 • € 14,95
Hendrikse, Wim • David Bowie. A Star Fell to Earth
ISBN 978-94-6153-871-0 • € 27,95
Hendrikse, Wim • David Bowie. Live 1958 - 1986
ISBN 978-94-6338-083-6 • € 29,95
Hendrikse, Wim • David Bowie. Live 1987 - 2007
ISBN 978-94-6338-084-3 • € 29,95
Hermans, Frank • Protection and Civilization. How shocking
events left their mark on human history
ISBN 978-94-6338-114-7 • € 19,95
Kruft, Anton • Early dutch entrepreneurship and its
contribution to modern economy
ISBN 978-94-6153-427-9 • € 24,95
Koene, Bert • The world of our grandchildren
ISBN 978-94-6153-744-7 • € 18,95
Kursietis, Andris J. • The Wehrmacht at War 1939-1945.
The Units and Commanders of the German Ground Forces

during World War II
ISBN 978-90-75323-382 • € 27,95
Kursietis, Andris J • A Lifetime for Hungary. Lieutenant-Field
Marchal of the Royal Hungarian Army
ISBN 978-94-6153-551-1 • € 19,95
Kursietis, Andris J. • The Imperial Japanese Navy. (Nihon
Kaigun) 1900 - 1945
ISBN 978-94-6153-604-4 • € 29,95
Kursietis, Andris J. • The fallen Generals. The destruction of
the German Officer Corps in World War II and its aftermath
ISBN 978-94-6153-605-1 • € 29,95
Kursietis, Andris J. • Under Three Flags. The German Navy
under the Kaiser, the Republic and the Third Reich 1914-1945
ISBN 978-94-6153-941-0 • € 29,95
Kursietis, Andris J. • The Royal Hungarian Armed Forces
1919-1945
ISBN 978-94-6338-038-6 • € 26,95
Kursietis, Andris J. • The last Tsar’s Warriors. A Biographical
Dictionary of the Senior Officers of the Imperial Russian Armed
Forces under Tsar Nikolai II Volume I: A-O, Volume II: P-Z
ISBN 978-94-6338-201-4• € 49,95
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
Pinto, David • Is the Maslow pyramid universal? Prof. Pinto’s
analysis of deep normative differences and a new pyramid
ISBN 978-94-6338-174-1 • € 18,95
Poortman, IJ Editor • The increasing Role of Nutrition and
Genomics in the Prevention and Management of Disease
ISBN 978-90-5911-407-4 • € 17,50
Rameijer, Jaap • Jamie on his cloud
ISBN 978-94-6153-204-6 • € 12,95
Rebelle, Marie • Flight LU-365
ISBN 978-94-6153-944-1 • € 17,95
Rijnders, Alida C. • Susanna Shakespeare. Shakespeare's
daughter and doctor John Hall
ISBN 978-94-6153-607-5 • € 19,95
Rozendaal, Simon • It’s My Life. A new revolution: Patient
Power
ISBN 978-90-5911-538-5 • € 16,Rübsamen, Bernhard • David Bowie on stage in Holland. The
Dutch concerts 1987 - 1997 pictured by Bernhard Rübsamen
ISBN 978-94-6153-962-5 • € 15,95
Ruitenberg, Liesbeth (red.) • The Great War and the small
village of Doorn. Huis Doorn - Place of remembrance
ISBN 978-94-6153-619-8 • € 12,50
Simon, Anna / Dennis, Andy • Ebola. Behind the Mask
ISBN 978-94-6153-945-8 • € 19,50
Somerwil-Ayrton, Katie • The train that disappeared into
history. The Berlin-to-Bagdad Railway and how it led to the
Great War
ISBN 978-90-5911-573-6 • € 24,95
Stam, Arthur • The Diplomacy of the New Order. The Foreign
Policy of Japan, Germany and Italy: 1931-1945
ISBN 978-90-5911-436-4 • € 12,50
Steenis, Dago • Dear Contemporaries, Letters to set you
thinking
ISBN 978-94-6153-400-2 • € 17,95
Steenis, Dago • The World without States
ISBN 978-94-6338-036-2 • € 14,95
Tudjan, Branimir • Krav Maga
ISBN 978-94-6338-199-4 • € 18,95
Toutnu, Ton • The Beginning, the End, and Everything in

between. Under the auspices of Dr. anTONius F.W. Morselt
ISBN 978-94-6338-200-7 • € 19,95
Vaessen, Henk • Silent Final
ISBN 978-90-5911-839-3 • € 19,95
Valk, Jeroen de • Chet Baker. His life and music
ISBN 978-94-6338-198-7 • € 16,95
Veen, Koert ter • The Templars
ISBN 978-90-5911-374-9 • € 19,95
Vermaat, Emerson • Soviet Manipulation of
"Religious Circles" 1975-1986
ISBN 978-94-6338-099-7 • € 9,95
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
Walsh, Elisa Hannah • Terror-organisation. ‘the Dawn of The
True Islam’ and the real IRA
ISBN 978-94-6338-096-6• € 16,95
Widemann, Reinold • Money is A Mind Thing. On Symbols
of Value
ISBN 978-94-6338-041-6 • € 19,95
Winkelaar, Piet • The Important Difference between
Looking and Seeing.
Limial experiences, a forgotten heritage, and discovering the world
ISBN 978-94-6153-822-2 • € 19,95
Wissema, Hans • Siberian Lessons on Life, Love and Death
ISBN 978-94-6153-358-6 • € 18,95
Zee, Nanda van der • The Roommate of Anne Frank
ISBN 978-90-5911-096-0 • € 13,50
Zwaan, Karin & Irene • Borobudur. Buddha’s Garden of
Peace and Healing
ISBN 978-94-6338-085-0 • € 18,95

Duitse edities

Blom, Robert Jan • Gesundheit und Natürliche
Heilmethoden
ISBN 978-94-6338-187-1 • € 17,95
Blom, Robert Jan • Gesundheit und Chiropraktik.
Natürliche Heilmethodet, Rückenschmerzen und viele andere
Körperlichen Beschwerden
ISBN 978-94-6338-188-8 • € 18,95
Coudenhove, Kalergi • Judenhass antisemitismus
ISBN 978-94-6338-034-8 • € 22,95
Friesland, Jan van • Auf den Spuren von Caeser. Interviews
mit Francesco Carotta
ISBN 978-94-6153-457-6 • € 19,95
Hertog, Peter den • Die Geschichte eines Widerstandskämpfers.
Das Schicksal eines jüdischen Mädchens im Zweiten Weltkrieg in
den Niederlanden
ISBN 978-94-6153-727-0 • € 18,95
Leeuwe, Prof. dr. Hans de • Theater is Grenzenlos
ISBN 978-90-5911-202-5 • € 29,95
Madol, Hans Roger • Ferdinand von Bulgarien. Der Traum
von Byzanz
ISBN 978-94-6338-098-0 • € 22,95
Ruitenberg, Liesbeth (red.) • Der Große Krieg und das kleine
Doorn. Huis Doorn - Ort der Erinnerung
ISBN 978-94-6153-618-1 • € 12,50
Steenis, Dago • Eine Welt Ohne Staaten
ISBN 978-94-6338-035-5 • € 14,50
Stempel, Joachim • Wir müssen ran, wir greifen an!
ISBN 978-94-6153-493-4 • € 19,95
Pierik, Perry • Syrien, erbarme dich
ISBN 978-94-6153-974-8 • € 12,95
Wijers, Hans • "Das war Stalingrad!'. Ein Überlebender
erinnert sich
ISBN 978-94-6153-975-5 • € 16,95
Zaal, Wim • Kasper Hauser. Rätsel und Mögliche Läsungen
ISBN 978-94-6338-033-1 • € 18,95

franse edities

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

Grootletterboeken

Barroso, Nadine • EGO
ISBN 978-94-6338-089-8 • € 34,95
Beemster, Ben • De moeder van het Parelhoen
ISBN 978-94-6153-719-5 • € 39,95
Berg, Jaap van den • Eindeloos Italië
ISBN 978-94-6153-547-4 • € 22,95
Berg, Jacqueline van de • Vermist, waarschijnlijk dood
ISBN 978-94-6153-844-4 • € 29,95
Boudier-Bakker, Ina • De klop op de deur. Boek 1 en boek 2
ISBN 978-94-6153-725-6 • € 59,95
Bouter, Ben • Feliz en de vergeten kinderen van Andaluz
ISBN 978-94-6153-970-0 • € 29,95
Bloy, Léon • De ziel van Napoleon
ISBN 978-94-6153-721-8 • € 24,95
Brands, Eugénie • Een witte raaf
ISBN 978-94-6338-148-2 • € 34,95
Chateaubriand • De melancholie van het graf
ISBN 978-94-6153-722-5 • € 22,95
Clemen, Sam van • Harry S. Truman. President van Amerika
in bewogen tijden
ISBN 978-94-6153-621-1 • € 29,95

Clemen, Sam van • Wernher von Braun. Raketgeleerde tussen
oorlog en ruimtevaart
ISBN 978-94-6338-017-1 • € 19,95
Doorn, Marga van • Ik heb u liever lief. Een moeder, dochter
en Alzheimer
ISBN 978-94-6153-601-3 • € 22,95
Defares, James • Superjacht.
ISBN 978-94-6153-736-2 • € 34,95
Duijm, Sylvia • Mijn vlucht voor de liefde
ISBN 978-94-6153-967-0 • € 27,95
Dütting, Hans • Pablo Neruda
ISBN 978-94-6153-976-2 • € 32,95
Elfde, Johannes de • Adam en Eva spelen
ISBN 978-94-6153-965-6 • € 19,95
Fontijn, Linda • Bezoedeld
ISBN 978-94-6153-536-8 • € 24,95
Francois, Leon • Q-sleutel. De ontdekking van de mysterieuze
bron Q, de historische basis van de bijbelse evangeliën en het
Christendom
ISBN 978-94-6153-525-2 • € 24,95
Franssen, Yvonne • Talio
ISBN 978-94-6153-509-2 • € 24,95
Franssen, Yvonne • De Genius
ISBN 978-94-6153-508-5 • € 24,95
Franzen, Geurt • Duiveldans
ISBN 978-94-6153-629-7 • € 34,95
Geense, Marian • Los van aarden paden
ISBN 978-94-6153-961-8 • € 34,95
Glaeser, Ernst • Jaargang 1902. jeugd tussen traditie en
revolutie
ISBN 978-94-6153-535-1 • € 24,95
Gortworst, Johan • Zilver in bruikleen. Dilemma’s van een
verpleegster in oorlogstijd
ISBN 978-94-6153-505-4 • € 24,95
Hertog, Peter den • De Baron. de geschiedenis van een
verzetsstrijder
ISBN 978-94-6153-726-3 • € 21,95
Hommes, Marlène • Cirkels in het zand
ISBN 978-94-6153-631-0 • € 21,95
Kikkert, J.G. • De drie Oranje koningen. Willem I, Willem II
en Willem III
ISBN 978-94-6153-723-2 • € 34,95
Koene, Bert • De wereld van onze kleinkinderen
ISBN 978-94-6153-600-6 • € 24,95
Koersen, Hendrikje • De zachtmoedige kapelaan
ISBN 978-94-6153-947-2 • € 27,95
Kunz, Trudy • Kroniek van een bange liefde
ISBN 978-94-6153-500-9 • € 24,95
Lemm, Robert • Eén Rembrandt voor vijfentwintig levens.
Het overlevingsverhaal van David Cohen
ISBN 978-94-6153-540-5 • € 22,95
Leuw, Bertje • Kleine Maurits. Een oorlogsverhaal in gebaren
ISBN 978-94-6153-826-0 • € 22,95
Mak, Gerard • Criminele Inlichtingen Eenheid.
ISBN 978-94-6338-107-9 • € 39,95
Mann, Thomas • Schopenhauer en Nietzsche
ISBN 978-94-6153-626-6 • € 22,95
Marc, Marcus • Zwart als een soutane.
ISBN 978-94-6338-090-4 • € 34,95
Marres, René • Frederik Weinreb. Verzetsman en groot
schrijver
ISBN 978-94-6153-524-5 • € 22,95
Marres, René • De verdediging van het vrije woord. De
kwestie Wilders en de demonisering van een debat
ISBN 978-94-6153-630-3 • € 22,95
Marres, René • Vermoord en Verbannen. De aanvallen
op Pim Fortuyn en Ayaan Hirsi Ali en hun verdediging van
westerse waarden
ISBN 978-94-6153-644-0 • € 24,95
Meinsma, Jaap • Konvooi naar Moermansk. Een kwestie van
overleven
ISBN 978-94-6153-506-1 • € 24,95
Meulen, Ap van der • De Engel van Detroit.
ISBN 978-94-6338-040-9 • € 29,95
Molenaar, Hennie • Mevrouw Huygens
ISBN 978-94-6338-152-9 • € 34,95
Muiderman, Hans • Hank & Heinrich
ISBN 978-94-6338-138-3 • € 34,95
Nieuwenhuizen, Bert van • Weiger het werk niet. Wim Eijk,
aartsbisschop van Utrecht
ISBN 978-94-6153-557-3 • € 22,95
Nieuwenhuizen, Bert van • Goeie ouwe radio
ISBN 978-94-6338-039-3 • € 24,95
Posthumus Meyjes, Nelleke • Braziliaans Goud
ISBN 978-94-6338-088-1 • € 39,95
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
Sangers, Gerrit • De Morgendans
ISBN 978-94-6338-087-4 • € 21,95
Sangers, Gerrit • Michelle Welt
ISBN 978-94-6338-106-2 • € 24,95
Schaik, Lot van • Het Europese Hert
ISBN 978-94-6153-541-2 • € 22,95
Schuurman, Victoria • Tweelingmuziek
ISBN 978-94-6153-853-6 • € 29,95
Slauerhoff, J. • De opstand van Guadalajara
ISBN 978-94-6153-991-5 • € 22,95
Slauerhoff, J. • Jan Pietersz. Coen
ISBN 978-94-6153-990-8 • € 22,95

Slim, Hans • Typisch Gooisch
ISBN 978-94-6153-735-5 • € 34,95
Slooff, Adriaan • Ik lees en schrijf als een vrouw, zoals ik
eet en vrij als een vrouw
ISBN 978-94-6338-193-2 • € 21,95
Starreveld, Jacob • De olieramp
ISBN 978-94-6153-720-1 • € 24,95
Starreveld, Jacob • Een loos vissertje. En 50 andere verhalen
van de waterkant
ISBN 978-94-6153-824-6 • € 29,95
Starreveld, Jacob • Het drama van de Kwade Hoek.
ISBN 978-94-6153-998-4 • € 29,95
Strobbe, Guido • Ultio
ISBN 978-94-6153-623-5 • € 29,95
Strobbe, Guido • Odium
ISBN 978-94-6153-622-8 • € 24,95
Strobbe, Guido • Deceptio
ISBN 978-94-6153-632-7 • € 24,95
Strobbe, Guido • Mendacium
ISBN 978-94-6153-946-5 • € 27,95
Strobbe, Guido • Opertum
ISBN 978-94-6153-851-2 • € 27,95
Swiers, Robbert Jan • Tussen vuur en water
ISBN 978-94-6338-101-7 • € 22,95
Vaessen, Henk • De zevende golf
ISBN 978-94-6153-759-1 • € 39,95
Vermeer, Robert • Honderd tinten rood. Genetisch seksuele
aantrekking
ISBN 978-94-6153-602-0 • € 22,95
Vermeer, Robert • Anna. Een unieke love story
ISBN 978-94-6153-843-7 • € 29,95
Vrolijk, Suzanne • Mijn geschenk voor Daniel
ISBN 978-94-6153-963-2 • € 39,95
Zaal, Wim • Edith Piaf
ISBN 978-94-6153-523-8 • € 22,95
Zaal, Wim • Corsicaanse monsters Napoleon Bonaparte en
zijn famillie
ISBN 978-94-6153-546-7 • € 24,95
Zee, Nanda van der • Om erger te voorkomen
ISBN 978-94-6153-825-3 • € 34,95

DVD

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

E-BOOKS

Boekestijn, Arend Jan • De prijs van een slecht geweten.
Waarom hulp in haar huidige vorm niet werkt
ISBN 978-90-5911-420-3 • € 5,00
Bommel, Maarte van / Graauw, Mariska de • Verkoold
verleden. Spionagethriller
ISBN 978-94-6338-145-1 • € 4,95
Broere, Ad • Een menselijke economie
ISBN 978-94-6153-951-9 • € 4,99
Cremer, Clifford C. • Bomberjack
ISBN 978-94-6338-092-8 • € 4,95
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
Kikkert, Jan • Hotel California
ISBN 978-94-6338-144-4 • € 4,95
Krijbolder, Wouter • Een Parijse oktoberdag
ISBN 978-94-6153-495-8 • € 4,95
Luirink, Bart / Maurick, Madeleine • Homosexuality in
Africa. A disturbing love
ISBN 978-94-6338-082-9 • € 4,95
Lukkassen, Sid • Avondland en Identiteit
ISBN 978-94-6338-137-6• € 8,95
Marc, Marcus • Zo zwart als een soutane
ISBN 978-94-6338-086-7 • € 4,99
Meulen, Ap van der • De Engel van Detroit
ISBN 978-94-6338-091-1 • € 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
Reijnders, Maarten • Complotdenkers. Hoe gevaarlijk is het
geloof in samenzweringstheorieën?
ISBN 978-94-6338-185-7 • € 8,95
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
Wiggers, Regien • Internet verandert alles. Oorsprong, heden,
toekomst
ISBN 978-94-6338-186-4 • € 4,95

Uitgeverij Aspekt
Amersfoortsestraat 27
3769 AD Soesterberg
T 0031 (0)346-353895
E info@uitgeverijaspekt.nl
www.uitgeverijaspekt.nl

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

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

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

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

Boeken die er toe doen!

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

Academic & Scientific Publishers (ASP)
Keizerslaan 34
Boulevard de l’empereur
1000 Brussel
België
Uitgeverij Doorbraak Boeken
Herentalsebaan 27
2100 Deurne
België
www.doorbraakboeken.be

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

VUBPRESS met publicaties verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel en de
Brusselse Associatie
UPA (University Press Antwerp) met publicaties verbonden aan de Universiteit
Antwerpen en de Associatie van Hogescholen Antwerpen
ASP Editions met algemene academische uitgaven en wetenschappelijke non-fictie
Uitgeverij Doorbraak een initiatief van Het Laatste Woord vzw Stem in ‘t Kapittel

www.uitgeverijaspekt.nl
@perrypierik
www.twitter.com/perrypierik
www.facebook.com/perry.pierik
www.facebook.com/LiteratuurEnCultuurVanAspekt

www.facebook.com/uitgeverijaspekt

