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Eerste Wereldoorlog

Ger van Aalst
Bismarck

Grondlegger van het verenigd Duitsland

Bismarck
Ger van Aalst

Bismarck is één van de belangrijkste en fascinerendste persoonlijkheden
van het contemporaine Duitsland. Weinigen voor of na hem hebben zo
veel politieke invloed uitgeoefend. Opererend in roerige tijden, maar
ook perioden van ongekende opbloei, stuurde hij Duitsland door de
vaart der volkeren, tot de ongelukkige keizer Wilhelm II afscheid van
hem nam. Met dit boek van Ger van Aalst beschikken we eindelijk weer
over een Nederlandse Biografie.

Grondlegger van het verenigd Duitsland

aspekt

isbn 9789461534309 | nur 680
15 x 23 cm | ca 348 pagina’s
Paperback | prijs €24.95
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J.H.J. Andriessen
Historici en hun hardnekkige mythes
over de Eerste Wereldoorlog
Over de Eerste Wereldoorlog is veel geschreven, maar het zijn vaak
de winnaars die de geschiedenis schrijven. Hans Andriessen, auteur van
het baanbrekende boek De andere waarheid, houdt de verschillende visies van bekende historici tegen het licht en legt ze naast de feiten. Het
resultaat is verbluffend. Er is nog heel wat werk te verzetten voor onze
historici. Tot de auteurs die onder de loep worden genomen zijn ook
mensen van naam en faam van eigen bodem, zoals Maarten van Rossem
en wijlen Bart Tromp alsmede bekende buitenlandse historici, zoals John
Keegan en Hew Strachan.

isbn 9789461532848 | nur 680
15 x 23 cm | ca 148 pagina’s
Paperback | prijs €19.95

J.H.J. Andriessen, Gerbrand Kip, Perry
Pierik & Arthur Stam
IJzeren doodskisten
Het onderzeebootwapen in de Eerste Wereldoorlog

isbn 9789059113770 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 151 pagina’s
Paperback | prijs €18.95

De strijd onder water in de Eerste Wereldoorlog vormt een van de
aangrijpendste hoofdstukken van de tragedie 1914-1918. Niet alleen
vanwege het onnoemelijke leed dat daardoor werd veroorzaakt, maar
ook vanwege de politieke aspecten en consequenties. In dit boek buigt
een viertal Eerste Wereldoorlog-experts zich over de rol van de, wat
later wel genoemd werd, ‘ijzeren doodskisten’ in de oorlog. De bijdragen leveren een algemeen beeld van de oorzaken die voor Duitsland
aanleiding waren om over te gaan tot de invoering van de onbeperkte
onderzeebootoorlog en de consequenties die dit had voor het verdere
verloop van de oorlog. Ze gaan thematisch in op de diverse aspecten
van het onderzeebootwapen. Aan bod komen onder andere de invloed
van de onderzeebootoorlog op de diplomatie, de rol die het Duitse
onbeperkte onderzeebootoffensief speelde in de grote strategie, de
discussie daarover bij het Duitse opperbevel, de reactie hierop van de
geallieerden en vooral de Verenigde Staten, die uiteindelijk in de oorlog zouden ingrijpen.
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J.H.J. Andriessen
De oorlogsbrieven van Unteroffizier
Carl Heller
Geschreven tijdens de Eerste Wereldoorlog

isbn 9789059111974 | nur 680
15.5 x 23,5 cm | ca 234 pagina’s
Paperback | prijs €25.00

Dit boek is een uniek tijdsdocument over de Eerste Wereldoorlog. Geannoteerd door de bekende Eerste Wereldoorlogspecialist Hans Andriessen maken we kennis met de bijzondere levensloop van Carl Heller.
Heller woonde in Nederland maar moest in 1914 in Duitse krijgsdienst.
Vanuit Hengelo vertrok hij naar de velden van eer. Hier werd hij ingelijfd bij het 145ste infanterie-regiment van de 34ste divisie. Heller
zette al zijn belevenissen op papier en dit bijzondere tijdsdocument is
nu herontdekt door Hans Andriessen. Andriessen heeft de belevenissen
van Heller aan de hand van documenten en literatuur gevolgd en inzichtelijk gemaakt voor de lezer. Een aangrijpend verhaal over slachtpartijen, gruwelijkheden, moed, angst en kameraadschap is het resultaat.
Tot driemaal toe raakte Heller gewond, verdiende het ijzeren kruis en
de Eremedaille Oranje Nassau. Zijn soms bijna klinische beschrijvingen
van dood en verderf gaat tot op het bot, maar steeds blijft de mens, het
mens-zijn, voorop staan.

J.H.J. Andriessen
De mythe van 1918

De werkelijkheid over de laatste honderd dagen van de
Eerste Wereldoorlog

isbn 9789059111189 | nur 680
15.5 x 23.5 cm | ca 224 pagina’s
Paperback | prijs €22.95

Hans Andriessen, Eerste-Wereldoorlogkenner en auteur van een zestal belangrijke boeken, waaronder het baanbrekende werk De andere
waarheid, waarin hij de oorzaken van de Eerste Wereldoorlog ontleedt,
geeft in De mythe van 1918 een vlijmscherpe analyse van de Duitse
eindstrijd in 1918, de wapenstilstandsonderhandelingen en het daaropvolgende fatale vredesverdrag. Vandaag de dag kijken we met een zekere vanzelfsprekendheid terug op deze periode als de eindfase en afsluiting van de Eerste Wereldoorlog. Andriessen laat echter zien dat de
situatie in 1918 veel gecompliceerder lag dan wel wordt aangenomen.
Hij toont aan dat er in feite geen sprake is geweest van een glorieuze
geallieerde overwinning en zet vele kanttekeningen bij de hopeloosheid
van de Duitse militaire situatie. daarmee werpt hij ook een ander licht
op de Dolkstootlegende. De mythe van 1918 is een opzienbarend boek
dat, evenals De andere waarheid een nieuwe visie toont op de geschiedschrijving van de Eerste Wereldoorlog.
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J.H.J. Andriessen
Keizer Wilhelm II
Mythe en werkelijkheid

isbn 9789059114982| nur 680
15.5 x 23.5 cm | ca 354 pagina’s
Paperback | prijs €21.95

Nadat Duitsland in 1918 de wapenen moest neerleggen, week de Duitse keizer Wilhelm II, op advies van zijn generaals, uit naar Nederland
alwaar hij zijn leven, tot aan zijn dood in 1941, in betrekkelijke eenvoud
zou doorbrengen. Over Wilhelm II zijn vele boeken geschreven en de
meeste daarvan beoordelen hem negatief tot zeer negatief. Zo negatief, dat men zich wel moet afvragen hoe het mogelijk is geweest dat
deze man zich gedurende de eerste 25 jaar van zijn regering kon handhaven in een land dat zich onder zijn leiding ontwikkelde tot een der
machtigste en modernste staten van Europa en op economisch gebied
een zeer belangrijke concurrent werd van het Britse imperium. In Keizer
Wilhelm II tracht de auteur de mythevorming over leven en werken van
de laatste Duitse keizer te ontrafelen en van de werkelijkheid te scheiden. Hij analyseert daarbij de diverse negatieve meningen welke zich
in de loop der tijd over Wilhelm II gevormd hebben, niet in de laatste
plaats door het geweldige geallieerde propagandaoffensief dat tijdens de Eerste Wereldoorlog tegen hem ontketend werd.

J.H.J. Andriessen
De andere waarheid

Een andere visie op het ontstaan van de Eerste Wereldoorlog
De Eerste Wereldoorlog kostte aan ca tien miljoen mensen het leven
en leverde ongeveer 20 miljoen gewonden en verminkten op. In deze
derde en geheel herziene druk van De Andere Waarheid behandelt de
auteur aan de hand van de fel bediscussieerde voorgeschiedenis, het
ontstaan van deze eerste oorlog op grote schaal van moderne geïndustrialiseerde staten. Hierbij komt de rol van de Franse, Britse, Russische,
Servische, Oostenrijk-Hongaarse en Duitse deelnemers aan dit wereldconflict uitgebreid ter sprake waarbij nieuwe en veelal onbekende feiten een ander licht werpen op de visie, verwoord in het vredesverdrag
van Versailles, dat Duitsland de schuldige was aan deze rampzalige
gebeurtenis.
isbn 9789059114999 | nur 680
15.5 x 23.5 cm | ca 402 pagina’s
Paperback | prijs €24.95
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J.H.J. Andriessen
& Perry Pierik (red.)
Tussen Maas en Moezel
1914 - 1915

isbn 9789461531919| nur 680
19.5 x 27 cm | ca 186 pagina’s
Paperback | prijs €22.95

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog trokken
Franse troepen, overeenkomstig het befaamde Plan XVII,
op in de richting van Elzas-Lotharingen. De Fransen waren
voornemens om, terwijl Britse troepen de Duitsers op Belgisch gebied moesten tegenhouden, zelf aan een snelle
opmars te beginnen naar Elzas-Lotharingen om dat gebied, dat in 1871 tijdens de Frans-Pruisische oorlog door
de Duitsers was veroverd, weer in bezit te nemen. Dat leek te kunnen
lukken want het Duitse Schlieffenplan voorzag in een tactisch terugtrekken, ja, mogelijk zelfs het tijdelijk opgeven van gebied om zelf snel de
grens bij Luxemburg en België te overschrijden om dan naar Parijs op te
rukken en westwaarts van Parijs om te buigen en de Franse fortengordel
aan de Frans-Duitse grens in de rug aan te vallen. Zoals we nu weten
zou dit doel uiteindelijk niet worden bereikt. De Vogezen werden het
theater van een verbitterde strijd waarin tienduizenden soldaten zouden
sneuvelen terwijl er uiteindelijk van belangrijke terreinwinst geen sprake
zou zijn. Dit fotoboek is een unieke reproductie.

Maurice Becker
Atatürk

En Turkije’s weg naar Europa

isbn 9789461530349 | nur 680
15.5 x 23.5 cm | ca 380 pagina’s
Paperback | prijs €24.95

Mustafa Kemal Atatürk wordt vermoedelijk geboren in het voorjaar van
het jaar 1881. Na zijn afstuderen aan de militaire academie van Istanbul in 1904 raakt Mustafa Kemal betrokken bij clandestiene politieke
activiteiten. Vier jaar later breekt er in het Osmaanse rijk een opstand
uit van de Jong Turken. Mustafa Kemal is ten tijde van de revolutie bekend bij zijn collega-officieren, voornamelijk leeftijdgenoten. Voor het
grote publiek is hij dan nog een onbekende figuur.Door zijn opvallende
militaire prestaties, in de periode 1911-1922, weet hij de machtigste
man van Turkije te worden. Zijn ultieme doel is van Turkije een modern
land te maken waarin de godsdienst geen dominante rol meer speelt.
Hij bewijst dit door het kalifaat in 1924 af te schaffen en hervormingen
door te voeren die op het westen gestoeld zijn. Als hij in 1938 overlijdt,
laat hij een land achter dat nog steeds zeer veel armoede kent. De
moderniseringen dringen alleen door tot een klein deel van de samenleving. Toch is er met Atatürk een stap gezet die tot doel heeft om van
Turkije een volwaardig Europees land te maken. Dat dit een politiek
proces is van vallen en opstaan, heeft de moderne geschiedenis van
Turkije wel bewezen.
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Ron Blom & Theunis Stelling
Niet voor God en niet voor het Vaderland
Linkse soldaten, matrozen en hun organisaties tijdens de
mobilisatie van ‘14-’18

isbn 9789059114678 | nur 680
16 x 24 cm | ca 1117 pagina’s
Paperback | prijs €55.00

Ron Blom en Theunis Stelling analyseren het moreel van soldaten en
matrozen (ook in Nederlands-Indië) gedurende de mobilisatie. Tevens
onderzoeken zij de invloed van linkse politieke stromingen. Daarvan
waren er indertijd veel. Sociaal-democraten, communisten, anarchisten, syndicalisten, christen-socialisten, allen hielden zich bezig met het
vraagstuk ‘militairisme’. Sommigen waren voor dienstweigering, maar
anderen probeerden de militairen aan te zetten tot het oprichten van
soldatenorganisaties en in de laatste jaren naar Russisch voorbeeld tot
het stichten van soldatenraden. De schrijvers bezochten tal van instellingen in het hele land en onderzochten vele archieven om zodoende op
bovenstaande vragen een antwoord te geven. Aan dit onderwerp is tot
nu toe in de geschiedschrijving geen aandacht besteed.

Feiko R.S. van Asperen de Boer
De Frans-Duitse oorlogen

Een tragedie in drie bedrijven
Over oorzaken, achtergronden en onvermijdelijkheid

isbn 9789059115675 | nur 680
15.5 x 23.5 cm | ca 404 pagina’s
Paperback | prijs €24.95

Elke oorlog is verschrikkelijk. In Europa markeerde de oorlog van 19141918 daarbij echter een wel heel macaber dieptepunt. Hoe kon het
gebeuren dat het land van Goethe, Bach en Beethoven, en de natie van
Proust, Sains-Saëns en Molière elkaar zozeer naar het leven stonden in
deze carrousel van de dood? De Grande Guerre is niet zomaar uit de
lucht komen vallen. De oorlog van 1870-1871 waarin Frankrijk vernederd werd, had de toon gezet. Dat er daarna nog meer Frans-Duitse
oorlogen zouden volgen, al dan niet uit revanche, liet zich toen al voorspellen. En nadat de Duitsers in 1918 op hun beurt in het stof moesten
bijten, was het al helemaal voorspelbaar dat een vervolgoorlog onafwendbaar zou zijn. Het ging vooral om macht. Machten Lebensraumbehoeftes, maar ook om machtsverlies, sluipende decadentie in zelfoverschatting, om onzekerheid en angst, waarbij een vicieuze cirkel ontstond:
angst voor al dan niet vermeende agressieve bedoelingen van de andere partij, leidend tot preventieve oorlogsneigingen van de angstigen.
De schuldvraag kan niet vermeden worden. Wie was de aanvaller en
wie de verdediger?
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Graddy Boven e.a.
Keizer Wilhelm II

Admiraal van de Atlantische Oceaan

isbn 9789059116528| nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 138 pagina’s
Paperback | prijs €18.95

In 1888 werd Wilhelm II (1859-1941) de laatste koning van het in 1618
door Frederik Willem I, de Grote Keurvorst van Brandenburg (16201688), gestichte Pruisen en tevens de laatste keizer van Duitsland,
(1888-1918). Een energieke keizer vol ideeën over persoonlijke macht
en privileges. Met de komst van Wilhelm II begon voor Duitsland en periode waarin de marine een voorname rol zou gaan spelen.
In 2008 is het 110 jaar geleden dat een omvangrijke vlootwet de Rijksdag, het Duitse parlement, kon passeren. Het gaf Wilhelm II, daarin gesteund door admiraal Alfred von Tirpitz (1849-1930), financiële armslag om gedurende zeven jaar een indrukwekkende vloot op te bouwen.
Eindelijk kon de keizer de Engelse hegemonie op zee uitdagen en op de
proef stellen. Helaas voor Wilhelm had de marine in de geschiedenis
van Duitsland een bescheiden rol gespeeld. Daar waar het leger veel
roem vergaarde, stelde de marine bitter weinig voor. Desondanks kenden de oude Pruisische en Duitse marine enige zeehelden. Keizer Hendrik VI (1165-1197), Karel de Grote (742-814) en Frederik Willem,
de Grote Keurvorst van Brandenburg (1620-1688) hadden Duitsland
van een magere maritieme traditie voorzien. Het werd hoog tijd om een
nieuw hoofdstuk aan die maritieme geschiedenis toe te voegen.

Jules Brabers & Rob Lemmens
Luik, augustus 1914
Zoektocht naar een vergeten slag

isbn 9789059118737 | nur 680
15.5 x 13.5 cm | ca 194 pagina’s
Paperback | prijs €22.95

Deze publicatie bevat het verslag van de jarenlange zoektocht van auteurs Jules Brabers en Rob Lemmens naar de vergeten slag om Luik. Het
is een verhaal dat met veel illustraties, prenten, foto’s en kaarten wordt
ondersteund. Door middel van uitgebreide bestudering van het beschikbare bronnenmateriaal en tientallen bezoeken aan Luik en het slagveld
van weleer eromheen, hebben de auteurs de slag gereconstrueerd. Theorieën, verhalen en cijfermateriaal over de slag zijn geverifieerd en in
een aantal gevallen bijgesteld of verworpen. Naast het algemene verhaal besteden de auteurs ruimschoots aandacht aan de ‘petithistoire’;
de mens in de oorlog. Oorlog gaat niet alleen om abstracte begrippen
als legers, regimenten bataljons en compagnieën. Noch om verliescijfers
en statistieken. Oorlog gaat vooral om mensen. In het boek komt een
aantal personen aan het woord met hun verhaal en indrukken over Luik
tijdens en na de slag. Hiermee wordt de slag teruggebracht tot menselijke proporties. Ten slotte hebben de auteurs voor geïnteresseerden
die het slagveld van weleer willen bezoeken, een aantal routes uitgezet
langs monumenten, begraafplaatsen en plekken waar nog sporen van
de bittere strijd te zien zijn. Alle relevante bezienswaardigheden zijn
van GPS coördinaten voorzien en beschreven, zodat de lezer ook zelf
zijn tocht kan uitzetten.
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Aris Gaaff
De financiering van de
Eerste Wereldoorlog
Vier jaar vechten op krediet

isbn 9789461532121 | nur 680
15.5 x 23.5 cm | ca 380 pagina’s
Paperback | prijs €24.95

De Eerste Wereldoorlog zou vóór Kerst 1914 afgelopen zijn. De verslagen vijand zou de rekening betalen. Het liep allemaal anders en de
akelige waarheid drong door: deze oorlog kost niet alleen miljoenen
mensenlevens, maar ook miljarden Marken, Ponden, Dollars. Achter het
front zetten de ministers van Financiën en de centralebankiers alle creativiteit in om het geld bijeen te brengen. Het werd een enorma financieel slagveld. Nog tientallen jaren na de oorlog was de afwikkeling
ervan een slepende kwestie die in complexiteit niet onder doet voor de
huidige Eurocrisis. Pas in 2010 werden de laatste schulden afgelost. Dit
boek verschilt van de gebruikelijke werken over de Eerst Wereldoorlog.
Het beschrijft de volstrekt ontoereikende financiële oorlogsplannen, de
wonderbaarlijke geldcreatie tijdens de oorlog en de verlammende nasleep. De hoofdrolspelers in dit verhaal zijn geen militairen in uniform
maar burgerheren in maatkostuums. Hun belangrijkste geschut was de
bankbiljettenpers.

Wim Geldolf
Stockholm 1917

Camille Huysmans in de schaduw van titanen

isbn 9789461534040 | nur 680
15.5 x 23.5 cm | ca 508 pagina’s
Paperback | prijs €19.95

Had een geplande conferentie te Stockholm, in volle Eerste Wereld oorlog, met socialistische leiders uit tegen elkaar strijdende en uit neutrale
landen, ertoe kunnen bijdragen de slachting van miljoenen mensen een
jaar vroeger te beëindigen? Een spilfiguur onder de initiatiefnemers van
de Stockholmpoging, naast de Deen Stauning, de Nederlander Troelstra
en de Zweed Branting, is de Belgische secretaris van de Socialistische
Internationale: Camille Huymans. Politieke titanen zoals Lloyd George,
Lenin, Ludendorff en Woodrow Wilson, gaan dwarsliggen tegen het
Stockholminitatief. Ze verhinderen dat een evenwichtige en rechtvaardige vrede tot strand komt. Dit leidt tot het Verdrag van Versailles, dat
de kiemen van een Tweede Wereldoorlog in zich draagt en tot het aan
de macht komen van een dictatoriaal communistisch regime in Rusland,
dat er zich meeer dan zeventig jaar handhaaft. In dit boek maken we
o.m. ook kennis met een bonte reeks evenmerkwaardige als onderling
sterk contradictorische figuren: Aristide Briand, Trotski, Kerenski, Victor
Adler, John Reed, Louis de Brouckére, Hendrik de Man, Van Kol, Jacques Sadoul, Angelica Balabanov, Inessa Armand, Albert I, Laval, Karl
Liebknecht, Ramsay MacDonald, Morris Hillquit, Friedrich Ebert, Rosika
Schwimmer, Louis Piérard, Emile Waxweiler, Benedictus XV, Stalin, Caillaux, Jaurés, Scheidemann en Walter Lippmann.
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Aat van Gilst
Adolf Hitler
Als frontsoldaat

De Eerste Wereldoorlog staat bekend als de oercatastrofe van de
20ste eeuw. In de vuurstorm die woedde tussen 1914 en 1918 werd het
fundament gelegd van het Derde Rijk. De jonge Hitler beleefde de verschrikkingen van de oorlogen aan het westfront. De indrukken die hij hier
opdeed vormde hem voor het leven. Daarom is het van belang te weten
hoe dat frontleven van de jonge Hitler eruit zag. Aat van Gilst beschrijft
in dit boek deze dramatische episode. Het is het beklemmende leven
van een militair tussen de dodenakkers van de Grote Oorlog.

isbn 9789059114548 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 77 pagina’s
Paperback | prijs €14.95

James Hayward
Mythen en legenden van de Eerste
Wereldoorlog
Mythen en legenden van de Eerste Wereldoorlog bevat een keur aan
moderne sprookjes: heldhaftig, gruwelijk, ontroerend, schandelijk en onwerkelijk. Maak kennis met vermeende Russen die vanuit Engeland met
sneeuw op hun laarzen de Britse legers aan het Westfront kwamen ontzetten. Lees over de werkwijze waarop het Bryce-comité de Duitsers in
een kwaad daglicht stelde en met een rapport over Duitse gruweldaden
zelf een oorlogsmisdaad pleegde. Gruwel bij de beschrijvingen van de
lijkverwerkingsfabrieken. Maak kennis met de Kameraad in het Wit, de
Engelen van Mons en de benauwende greep van de Verborgen Hand.
Het eerste slachtoffer van de oorlog was de waarheid. Met dit boek
probeert James Hayward de waarheid te achterhalen en te rehabiliteren.
isbn 9789059112667 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 290 pagina’s
Paperback | prijs €22.95
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Sigurd von Ilsemann
Keizer Wilhelm II in Nederland
Aantekeningen van zijn vleugeladjudant

Het dagboek van Sigurd von Ilsemann vormt een even belangrijke als
unieke bron naar de nadagen van Keizer Willhelm II. Gevlucht uit Duitsland in november 1918 vond de keizer een nieuwe onderdak in Nederland te Doorn. Sigurd von Ilsemann stond de keizer jarenlang terzijde.
Van dichtbij maakte hij de keizer mee en tekende op authentieke wijze
diens leven op. Deze publicatie kwam tot stand in samenwerking met
Huis Doorn.
Sigurd von Ilsemann

Keizer Wilhelm II

in Nederland

Aantekeningen van zijn vleugeladjudant
aspekt

isbn 978907534378 | nur 680
15 x 23 cm | ca 448 pagina’s
Paperback | prijs €29.95

Verschijnt voorjaar 2015

Jan Ipema
In dienst van Leviathan Ernst Jünger
tijd en werk
1895-1932

isbn 9789075323214 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 220 pagina’s
Paperback | prijs €22.95

Hij is de laatste levende der klassieken, Ernst Jünger, geboren in 1895.
Er zijn maar weinig schrijvers wier leven en werk een hele eeuw overlappen. Hij kwam als gymnasiast uit het Wilhelminisme om bitter aan den
lijve de verschrikkelijke dramatiek van de Eerste Wereldoorlog te beleven. Hij maakte ook de daarop volgende dramatische periode mee, al
dan niet gedirigeerd door de conservatieve revolutie, toelevend naar
de fatale uitbarsting van 1933. In het tijdperk van Hitler houdt Jünger, die in 1932 het visionaire boek Der Arbeiter, Herrschaft und Gestalt
publiceerde, zich aan de zijlijn op. Hij constateert wat er gebeurt. Na
1945 richt hij zich op de meer beschouwelijke kant van de literatuur en
ontvangt op zijn hoge leeftijd van 102 jaar nog altijd de hoogste literaire prijzen.
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Jan Ipema
Tegen de stroom Ernst Jünger
tijd en werk
1933-1998

isbn 9789075323474 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 274 pagina’s
Paperback | prijs €22.95

Hij was de laatste der klassieken, de op bijna 103-jarige leeftijd overleden Ernst Jünger. In zijn meesterlijke In dienst van Leviathan schetste germanist Jan Ipema op pakkende wijze het leven van deze visionaire auteur
tussen 1895 en 1932. In het tweede deel van de biografie, Tegen de
stroom, vervolgt Ipema dit avontuurlijke leven. Na de machtsovername
door Hitler komt aan de activiteiten van de meeste vertegenwoordigers
van de Conservatieve Revolutie een einde. Een aantal past zich geruisloos
aan en maakt al dan niet carrière binnen de gelederen van de partij. Een
enkeling, zoals Hugo Fischer of Karl Paetel, zal na korte tijd het land verlaten. Anderen geven de voorkeur aan een vorm van ‘innere Emigration’
en gaan vanuit hun heremitenbestaan een taciteïsche wijze van schrijven
beoefenen zodat de lezer meer tussen de regels door dan in de regels
zelf kan lezen. Tot hen behoort Ernst jünger. Hij voelde al geruime tijd
voordat Hitler rijkskanselier werd een sterke afkeer van hen die ‘de macht
van de straat’ aan het mobiliseren waren. Biograaf Ipema beschrijft Jüngers leven en werk tegen de achtergrond van die laatste jaren van vrede
om vervolgens een portret te maken van de Jünger die in 1939 op de
leeftijd van vierenveertig jaar alsnog wordt gemobiliseerd.

Paul Jongebreur
Auguste Chanson Mijn gezondheid is
nog steeds goed
Brieven uit de Eerste Wereldoorlog

Dit boek is niet bedoeld om een bijdrage te leveren aan de reeds bekende geschiedschrijving van de Eerste Wereldoorlog. Ook beschrijft
het geen dappere handelingen van de hoofdpersoon, Auguste Chanson.
Wel geeft het weer hoe deze oorlog door gewone mensen werd ervaren. Auguste Chanson schreef in de vier oorlogsjaren honderden brieven
en kaarten aan zijn vrouw Berthe Gradoz. Zij en hun twee dochters,
Jeanne en Yvonne, beantwoordden deze brieven trouw. Op wonderlijke wijze is deze briefwisseling voor het nageslacht bewaard gebleven.
Paul Jongebreur maakte een keuze uit deze brieven en schreef er een
boek over. Het kan gezien worden als een ooggetuigenverslag van één
van de meest aangrijpende periodes uit de moderne geschiedenis.
isbn 9789059118584 | nur 680
15.5 x 23.5 cm | ca 299 pagina’s
Paperback | prijs €22.95
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Henk Jurgens
De culturele revolutie in Wenen

isbn 9789075323993 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 256 pagina’s
Paperback | prijs €19.95

Nog altijd ontwikkelen zich heftige gevoelens als het gaat over de donkere kanten van Oostenrijk. De afgelopen jaren zijn de ogen meer dan
eens gericht op Wenen. Maar er bestond ook een ander Wenen. In De
culturele revolutie in Wenen schetst Henk Jurgens (1942), die algemene
politieke en sociale wetenschappen studeerde aan de Universiteit van
Amsterdam, de Oostenrijkse hoofdstad tussen 1890 en 1914. Op allerlei terrein, in de literatuur, muziek, architectuur, schilderkunst, wetenschap en politiek vormde Wenen het kloppende hart van vooruitstrevend Europa. De culturele revolutie in Wenen beschrijft hen die daarbij
betrokken waren, de kunstenaar, de politicus, maar ook de gewone man
in de straat. We komen de Jung Wien-schrijvers tegen, zoals ‘Godfather’ Hermann Bahr, de dichter Hugo von Hofmannsthal, de steenrijke Richard Beer-Hofmann en de toneelschrijver Arthur Schnitzler. We maken
kennis met de geniale etterbak Karl Kraus en zijn tijdschrift Die Fackel,
met architect Adolf Loos, de schrijver Altenberg, de schilders Kokoschka,
Klimt en Schiele, de filosoof Wittgenstein en de componisten Schönberg
en Mahler. Wenen was een van de eerste multiculturele samenlevingen
met een sterke arbeidersbeweging onder leiding van Viktor Adler. Het
was een maatschappij in beroering, vol van vernieuwing.

Karl Kautsky
Hoe de oorlog ontstond
Met een inleiding van Bart Tromp

isbn 9789075323481 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 272 pagina’s
Paperback | prijs €9.95

Dit boek bevat het lijvige rapport dat de Duitse marxist Karl Kautsky
in 1919 op verzoek van de regering van de prille Duitse republiek
samenstelde over de oorzaken van de Eerste Wereldoorlog. Kautsky
kreeg inzage in Duitse overheidsarchieven en publiceerde uitvoerig uit
de brief-, nota- en telegramuitwisselingen die in 1914 tot de gespannen
internationale atmosfeer bijdroegen. Kautsky windt er geen doekjes om:
de Duitse keizer en zijn regering waren, samen met bondgenoot Oostenrijk-Hongarije verantwoordelijk voor het uitbreken van deze bloedige
oorlog. Ten bewijze voert Kautsky een grote hoeveelheid documenten
aan, waaruit hij hele lappen citeert. Zijn conclusies zijn door latere historici (zoals F. Fischer) bevestigd. Naast politieke geeft Kautsky als een
echte marxist ook structurele sociaal-economische factoren aan, zoals
Duitslands behoefte aan ‘Weltmacht’ om ruimte te maken voor zijn expanderende industrie. Kautsky’s boek is gedateerd, maar wel interessant voor wie de visie uit 1919 van een vooraanstaand marxist op de
oorzaken van de Eerste Wereldoorlog wil vernemen. Bevat een uitgebreide inleiding van professor Bart Tromp, een lijst van de belangrijkste
in het boek genoemde personen en hun functies, een literatuurlijst en een
register. Met zwartwitfoto’s en illustraties.
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Christjan Knijff
Edith Cavell

Een bittere herinnering aan de Eerste Wereldoorlog.

isbn 9789059116771 | nur 680
15.5 x 23.5 cm | ca 198 pagina’s
Paperback | prijs €20.95

De executie van de Britse verpleegster Edith Cavell (1875-1915) door
Duitsland is wekenlang voorpaginanieuws tijdens de Eerste Wereldoorlog. Beschuldigingen vliegen over en weer. De Duitsers vinden de
doodstraf terecht, omdat Cavell één van de leiders van een Belgische
verzetsorganisatie zou zijn. De Britten zijn woedend, want Cavell heeft
in de beginmaanden van de oorlog als verpleegster van het Rode Kruis
ook Duitse soldaten in leven gehouden. De Britten trekken aan het langste eind in deze felle propagandastrijd. Edith Cavell wordt postuum
een heldin, ook in neutrale landen. Behalve in Nederland. Uit angst om
alsnog in de oorlog verzeild te raken, mengt Nederland zich nauwelijks
in de kwestie. Dat lukt. Maar in 1928 rakelt de Britse regisseur Herbert
Wilcox de tragedie weer op. De film DAWN, over het laatste levensjaar van Cavell, lijkt rechtstreeks in te druisen tegen de vredelievende
spirit of Locarno. Moet Nederland tien jaar na de oorlog toch nog kleur
bekennen? Christjan Knijff (1979) is filmhistoricus en journalist. In deze
veelzijdige studie naar Edith Cavell legt hij de nadruk op de heftige
oorlogscultuur en de moeizame verwerking van de Eerste Wereldoorlog. In 2007 won hij met dit afstudeeronderzoek de Scriptieprijs van
Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog.

oorlog,

isbn 9789059117006 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 154 pagina’s
Paperback | prijs €17.95
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KANTTEKENINGEN BIJ DE
EERSTE WERELDOORLOG
J.H.J. ANDRIESSEN EN DE GROTE OORLOG
ONDER REDACTIE VAN ANTON KRUFT

KANTTEKENINGEN BIJ DE EERSTE WERELDOORLOG
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Walther Rathenau behoort tot een van de vooraanstaande persoonlijkheden uit de geschiedenis van de Duitse democratie in de eerste helft
van de 20e eeuw. Hij was omstreden en tegenstrijdig in zijn opvattingen en juist hierdoor is de interesse voor hem steeds blijven bestaan.
Rathenau was econoom, zakenman, maatschappijhervormer, technicus,
cultuurfilosoof, politicus en humanist. Veel van zijn inzichten over het keizerrijk en de republiek van Weimar tonen nu pas aan hoezeer hij gelijk
had. Op 24 juni 1922 werd hij vlak bij zijn huis in Berlijn Grünewald
vermoord door leden van de rechts-extremistische ondergrondse organisatie Consul.

ANTON KRUFT (RED.)
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Alfred Krans
Walther Rathenau

Anton Kruft (red.)
Kanttekeningen bij de Eerste Wereldoorlog
J.H.J. Andriessen en de grote oorlog

De Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog (SSEW) werd in 2001
opgericht. Doel van de Stichting is het vergroten van de kennis in Nederland over de Eerste Wereldoorlog in de breedste zin van het woord.
Hierbij besteedt de SSEW aandacht aan de politieke en diplomatieke
zaken, maar ook de gebeurtenissen op het slagveld. Ook is er aandacht
voor de aanloop en gevolgen van deze desastreuze oorlog.
Binnen het SSEW speelde J.H.J. Andriessen jarenlang een centrale rol.
Dit was niet in de laatste plaats door zijn geschriften. In deze bundel
zijn de belangrijkste essays van zijn hand samengebracht, alsmede een
interview met hem. Het bestuur van de SSEW verzorgde het voorwoord.
ASPEKT

isbn 9789461531858 | nur 680
15.5 x 23.5 cm | ca 169 pagina’s
Paperback | prijs €18.95

Anton Kruft
Van Continentaal Conflict naar Eerste
Wereldoorlog Brits politiek falen vóór,
tijdens en na de oorlog

isbn 9789461533524 | nur 680
15 x 23 cm | ca 308 pagina’s
Paperback | prijs €24.95

Het boek geeft op dramatische wijze inzicht hoe Engeland, in de loop
der eeuwen, een ongekende wereldhegemoniale positie verwierf maar
rond 1900 niet meer in staat bleek haar grote imperiale rijk in stand te
houden. Tezelfdertijd kwamen nieuwe landen op, met name het Duitse
keizerrijk, dat een geduchte economische concurrent werd en het machtsevenwicht in het nadeel van England verstoorde. Dit bracht vooral tussen de jaren 1900-1914 veel politieke spanningen met zich mee die
tenslotte culmineerden in de Eerste Wereldoorlog. De auteur zet een tot
nu toe onderbelicht beeld van de Engelse rol in de moderne geschiedschrijving neer. De neergang van Europa en vooral Engeland versnelde
zich door falende Brits-politieke besluitvorming ten tijde van het opstellen van de vredesvoorwaarden in 1919 en de daaropvolgende periode.
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Harry Kuiper
Franz Ferdinand

De vermoorde troonopvolger
Aartshertog Franz Ferdinand von Österreich-Este werd in 1898 de Oostenrijks-Hongaarse troonopvolger van zijn oom, keizer Franz-Joseph.
Franz Ferdinand en zijn vrouw hertogin Sophie von Hohenberg werden
op 28 juni 1914 doodgeschoten toen zij door Sarajevo reden. De dader, Gavrilo Princip, maakte deel uit van een komplot dat zes uit Servië
afkomstige potentiële daders en meer dan 25 medeplichtigen omvatte.
De Servische premier Pasic was op de hoogte. De regering had wapens
en enige training geleverd en informeerde ook de Russische ambassadeur. Haar betrokkenheid kwam in 1941 aan het licht.

isbn 9789461530448 | nur 680
15 x 23 cm | ca 180 pagina’s
Paperback | prijs €22.95

Paul De Ley
Holland - België 1914 - 1940
Een familiegeschiedenis

isbn 9789059117266 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 230 pagina’s
Paperback | prijs €16.95

In Holland-België 1914-1940 schetst de auteur Paul De Ley een opmerkelijke familiegeschiedenis die getekend werd door de twee dramatische oorlogen van de 20ste eeuw: De Eerste Wereldoorlog en de
Tweede Wereldoorlog. Komende uit België raakte de grootvader van
de auteur geïnterneerd in Nederland als gevolg van het krijgsconflict.
De eerste ervaringen met Nederland waren zowel bevrijdend als benauwend: men ontsnapte aan het oorlogsgeweld, maar werd in België
als een halve deserteur gezien, anderzijds was Nederland niet alleen
gastvrij, maar ook wantrouwig tegenover de ‘nieuwe gasten’. Na de
oorlog bleef de vader van de auteur, die als zesjarige vluchteling in een
pleeggezin was opgenomen in Nederland en maakt de familiegeschiedenis de gang naar een nieuw conflict. Vader De Ley diende aan het
Grebbefront en stond in de vuurlinie. In huize De Ley herinneren dagboeken en medailles aan een verloren geschiedenis tussen twee landen.
De auteur heeft dit op aangrijpende wijze weten te schetsen.
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Henk H.M. van der Linden
Drie massagraven voor de
Nederlandse kust
22 september 1914

Op 22 september 1914 gingen tussen 06.20 uur en 07.55 uur vlak voor
de Scheveningse kust drie Britse kruisers ten onder, de Aboukir, de Hogue en de Cressy. Met hen verdwenen 2200 mannen in de golven. Bijna
800 werden gered, maar ruim 1400 verdronken. De veroorzaker was
een eenvoudige Duitse onderzeeboot, de U9. Voor de Duitsers was
dit een enorme opsteker aan het begin van de oorlog. Bij de Britten
kwam het aan als een mokerslag, de grootste klap ooit toegebracht
aan de onoverwinnelijk beschouwde Royal Navy. De auteur heeft na
jarenlang onderzoek een buitengewoon toegankelijke reconstructie van
dit drama geschreven dat u kunt lezen in deze nieuwste druk.
isbn 9789461531872 | nur 680
15.5 x 23.5 cm | ca 221 pagina’s
Paperback | prijs €18.95

Henk van der Linden / Ron Blom

AMSTERDAM
en de Eerste
Wereldoorlog

aspekt

Henk van der Linden & Ron Blom
Amsterdam en de Eerste Wereldoorlog
De Eerste Wereldoorlog ging niet aan de hoofdstad van het neutrale
Nederland voorbij. Al snel na het uitbreken van de vijandelijkheden
stroomden duizenden Belgische vluchtelingen Amsterdam binnen terwijl
vele Nederlandse dienstplichtigen hun mobalisatiebestemmingen aan de
grens moesten zien te bereiken. De vluchtelingenopvang stelde het lokale bestuur voor grote problemen, anderzijds werd de Belgische deserteur Hynckes hier geïnspireerd bij zijn schilderscarriére. In navolging van
het bolsjewistische voorbeeld richtten radicale activisten soldaten- en
arbeidsraden op, die echter al snel geïnfiltreerd werden door de inlichtingendiensten. Gedurende de hele oorlog legde assuradeur Scheltema
een indrukwekkende serie plakboeken aan waarin velerlei facetten van
het dagelijkse leven onder de mobilisatie werden gedocumenteerd.

isbn 9789461534774 | nur 680
15 x 23 cm | ca 348 pagina’s
Paperback | prijs €19.95
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Henk van der Linden / Leo van der Vliet

ZEELAND

en de Eerste
Wereldoorlog

aspekt

isbn 9789461534781| nur 680
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Paperback | prijs €19.95

Henk van der Linden & Leo van der Vliet
Zeeland en de Eerste Wereldoorlog
Neutraal, maar toch: de oorlog raakte de Zeeland hevig, vanaf het prille begin, toen de toegang tot de Schelde in het geding was, tot voorbij
de wapenstilstand, met de pogingen van België om een deel van Zeeland - Zeeuws Vlaanderen - te annexeren. In de herfst van 1914, toen
de oorlog langs de grens met België raasde, was het een gebied waar
honderdduizenden vluchtelingen hun toevlucht zochten. Later bleven er
voortdurend grensincidenten, met smokkelaars, deserteurs, ontsnapte
krijgsgevangenen, spionnen, ontschuldige burgers, met de Dodendraad
veelal als scherprechter. Zeeland dreigde ook enkele malen zelf slagveld te worden, door de mogelijkheid dat de geallieerden de onderzeebootbases aan de Belgische kust en Duitse troepen aan de IJzer in
de rug aan zouden vallen. Zover kwam het niet, maar dat de oorlog
toch heel dicht bij was bleek bij vergissingbombardementen en talloze
neergedwarrelde vliegtuigen, het aanspoelen van mijnen en van slachtoffers van de zeeoorlog. In deze bundel zijn artikelen van verschillende
auteurs over diverse aspecten van de oorlog in Zeeland samengebracht,
zowal uit de tijd zelf als van meer recente datum.

Henk van der Linden & Perry Pierik (red.)
België in de slagschaduw van de Eerste
Wereldoorlog
De velden van België kleurden rood tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Een natie werd verscheurd door de moderne oorlogsmachinerie. Interne
spanningen tussen Walen en Vlamingen liepen hoog op tijdens de lijdensweg in de loopgraven. Ook ontstond er een aanzienlijk vluchtelingenprobleem en zochten vele duizenden hun heil in Nederland. Diverse
auteurs schetsen de bijzondere en dramatische rol van België in de slagschaduw van de Eerste Wereldoorlog.

isbn 9789461533043 | nur 680
15 x 23 cm | ca 260 pagina’s
Paperback | prijs €24.95

19
Henk van der Linden & Perry Pierik (red.)
Het dramatische jaar 1914
En de uitbraak van de Grote Oorlog

1914 was een kanteljaar in de geschiedenis. De oude orde in Europa,
en zelfs in de wereld, veranderde drastisch door de dodelijke aanslag
op de Oostenrijks-Hongaarse troonopvolger in Sarajewo. Door een duivelspact van bondgenootschappen en militaire draaiboeken stond ineens de wereld in vuur en vlam. in 1914 trok men nog jubelend naar het
front, het zou een korte vrolijke oorlog worden... maar niets was minder
waar. Er werd de basis gelegd voor een vernietigingsoorlog welke het
nationaal-socialisme en het communisme zou baren.

isbn 9789461533050 | nur 680
15 x 23 cm | ca 308 pagina’s
Paperback | prijs €24.95

Martin Middlebrook
De Keizerslag

De Duitse voorjaarsoffensieven van 1918

isbn 9789059117785 | nur 680
15.5 x 23.5 cm | ca 378 pagina’s
Paperback | prijs €27.95

Op 21 maart 1918 startte het Duitse leger de laatste wanhoopsoffensieven van de Eerste Wereldoorlog. Na een lange periode van voorbereiding en een mislukte duikbootoorlog tegen de Entente probeerde
het Duitse keizerrijk door middel van een enorm landoffensief de beslissende overwinning in het veld af te dwingen. Onder de naam de Keizerslag ging het inferno de geschiedenis in. Hoewel het Duitse leidersduo Ludendorff en Von Hindenburg de operatie tot in de puntjes had
voorbereid, bleef een beslissing uit. Wel scheurde het front, en waren
er pijnlijke en chaotische momenten. Even leek het erop alsof de Duitsers
alsnog naar Parijs zouden oprukken. Zodra de aanval doodliep, lieten
de Duitsers elders aan het front de kanonnen opnieuw bulderen, in een
poging de beslissing te forceren. Maar de definitieve doorbraak bleef
uit. In het Duitse achterland begon het onrustig te worden, de mythe van
de dolkstootlegende stond op het punt geboren te worden en het Duitse
keizerrijk maakte zich op voor haar laatste dagen. De beroemde Britse
historicus Middlebrook schetst deze geschiedenis vol overtuiging en vakkennis.
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Martin Middlebrook
De eerste dag aan de Somme
De Slag aan de Somme vormt een van de meest dramatische gebeurtenissen uit de Eerste Wereldoorlog. Samen met de Slag bij Verdun vormt
de Somme het symbool van de wreedheid van de Eerste Wereldoorlog
en de loopgraven. De auteur Martin Middlebrook heeft deze even beroemde als beruchte slag met dit boek werderom tot leven gewekt. Als
geen ander is hij er in geslaagd zowel de grote lijnen en strategie in
beeld te brengen, als ook de belevingswereld van de gewone soldaat
in het veld. Het resultaat is een meesterlijk standaardwerk en een huiveringwekkende getuigenis van deze uiterst bloedige slag. Eerder verscheen van de auteur bij Aspekt zijn boek De Keizerslag.
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Paperback | prijs €24.95

Randy Noorman
Dagboek van augustus

roman

In de sfeer van Remarque en Jünger neemt Randy Noorman de lezer
in ‘Dagboek van augustus’ mee naar de velden van eer van 1914. De
lichten in Europa doofden uiteindelijk na lange tijd van opbouwende
spanning. Het grote moment was aangebroken. Soldaten droomden van
snelle overwinningen en van historische rechtvaardigheid. Het liep allemaal anders. De euforie van augustus 1914 verzandde in de loopgraven aan het front, waar de arme verschoppelingen hun lot onder barre
omstandigheden moesten afwachten.

isbn 9789461531711 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 264 pagina’s
Paperback | prijs €19.95
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Mitch Peeke, Kevin Walsh Jones &
Steven Jones
Het drama van de Lusitania
Op 17 mei 1915 hield de wereld haar adem in. Het luxe en grote passagierschip Lusitania werd getorpedeerd door een Duitse onderzeeboot. Dit drama was het gevolg van een toenemende Duitse duikbootactiviteit, waarmee het Duitse opperbevel de steeds nijpender wordende
hongerblokkade rond Duitsland wilde doorbreken. De operaties hiertoe
speelden zich af op het scherp van de snede, want landen die tot dan
toe neutraal waren in de Eerste Wereldoorlog dreigden nu partij te
gaan kiezen. Vooral in de VS waren de reacties woedend op de ondergang van het schip. Als gevolg van deze ramp kwam er een voorlopig
einde aan de onbesuisde duikbootpolitiek. Pas in januari 1917 durfde
het Duitse opperbevel de onbeperkte duikbootoorlog in te zetten.
isbn 9789059113008 | nur 680
15.5 x 23.5 cm | ca 214 pagina’s
Paperback | prijs €19.95

Joop Peeters
De Duitse inval in Belgie 1914
Toen de kannonen in augustus 1914 spraken, werd de Belgische neutraliteit geschonden door het Duitse leger. Als gevolg van het Schlieffenplan rukten sterke Duitse strijdkrachten België binnen. Joop Peeters
bestudeert al jaar en dag de krijgsverrichtingen die volgden en die
rampzalige gevolgen hadden voor iedereen die er bij betrokken was.
De Belgische verdedigers trokken zich eerst terug op hun fortificaties.
Met behulp van zware artillerie werd de ene na de andere vesting
genomen. Wat restte was een lange verschrikkelijke loopgraafoorlog in
het geschonden land.
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Paperback | prijs €18.95
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Perry Pierik & Henk Pors
De verlaten monarch
Keizer Wilhelm II in Nederland

Na de ineenstorting van het Duitse keizerrijk in 1918 vluchtte keizer
Wilhelm II naar het neutrale Nederland. Als een dief in de nacht passeerde hij de grens. Ineens zat ons land opgezadeld met deze wonderlijke keizer. Een man van goede wil enerzijds, en anderzijds een oorloghitser en antisemiet. Hij vestigde zich uiteindelijk in het plaatsje Doorn
waar hij resideerde. En Nederland... Nederland keek toe naar dit stukje
Duitsland in ons eigen land, waaruit uiteindelijk een zekere symbiose
ontstond. Wijlen Henk Pors was jarenlang Tweede Kamerlid, Pierik is
bekend als historicus.
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Henk Pors
De prins van Wieringen

De internering van kroonprins Friedrich Wilhelm op
Wieringen (1918-1923) en zijn verdere levensloop
Na de verschijning van De verlaten monarch, een boek over de ballingschap van de Duitse ex-keizer Wilhelm II in Nederland, kon een beschrijving over de internering van zijn zoon, kroonprins Friedrich Wilhelm op
Wieringen niet uitblijven. Henk Pors beschrijft op boeiende wijze hoe het
de Duitse kroonprins op Wieringen en later weer in Duitsland is vergaan.
Hierbij is ondermeer aandacht voor zijn moeizame relatie met zijn vader
Wilhelm II, en zijn rol bij de ontwikkelingen in de Weimar republiek en
de opkomst van Hitler.
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Roger Rennenberg
Uit ‘t slijk

Het levensverhaal van Arthur Jansen (1896-1978)
van frontsoldaat tot mutualistisch voorman

isbn 9789461533258 | nur 680
15 x 23 cm | ca 336 pagina’s
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Arthur Jansen werd in 1896 geboren in Kruibeke (Oost-Vlaanderen) in
een eenvoudig en arm arbeidersgezin. Als vijfde kind van zes verloor hij
snel beide ouders en kwam met zijn jongste drie zusjes in een weeshuis
terecht. Om uit de ellende in dat ‘Gesticht’ te ontsnappen, nam hij op zeventienjarige leeftijd, via Nederland en Engeland, vrijwillig dienst bij het
Belgische leger. Hij kwam meteen terecht in de vier jaar durende hel van
de Eerste Wereldoorlog. In juli 1919 zwaait hij eindelijk af, na eerst nog
een tijd bij het Belgisch bezettingsleger in Duitsland te hebben moeten
dienen. Zowat de helft van dit boek beschrijft op aangrijpende wijze de
jaren van jeugd in bittere armoede tot volwassenheid in volle oorlog en
confronteert de lezer met de getuigenis van een jonge soldaat, die ‘De
Grote Oorlog’, aan den lijve heeft beleefd. Vervolgens gaat de auteur
in op het interbellum, de Tweede Wereldoorlog en de jaren nadien. In
die periode staan de ontdekking van het socialisme en zijn ontwikkeling
tot socialistisch mutualist centraal, maar ook zijn leven als echtgenoot en
als vader. Aan het IJzerfront leerde hij noodgedwongen Frans, dat hij
graag en vlot sprak, wat bijzonder gerespecteerd werd in de Franstalige kringen waarmee hij later beroepshalve te maken kreeg, maar hij
bleef wel steeds Vlaamsvoelend.

Marleen Rensen
Lijden aan de tijd

Franse intellectuelen in het interbellum

isbn 9789059117440 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 324 pagina’s
Paperback | prijs €24.95

Franse intellectuelen in het interbellum zijn geobsedeerd door tijd en
vergankelijkheid. Deze obsessie wordt geïllustreerd aan de hand van de
romans van vier schrijvers die verschillende, zelfs tegengestelde ideologieën aanhingen: de fascisten Robert Brasillach (1909-1945) en Pierre Drieu la Rochelle (1893-1945) vertegenwoordigen de rechterzijde
van het politieke spectrum; de communist Paul Nizan (1905-1940) en
de fellow-traveller André Malraux (1901-1976) de linkerzijde. Deze
schrijvers nemen nadrukkelijk afstand van de tijdsbeleving die Marcel
Proust beschrijft in A la recherche du temps perdu. Ze zoeken naar nieuwe
literaire vormen om uitdrukking te geven aan de ervaring van de historische tijd, die almaar voortschrijdt zonder richting of doel. Het verlangen
naar een andere, meer positieve tijdsbeleving is bij deze schrijvers verstrengeld met politieke idealen over een nieuwe mens en maatschappij.
Of ze nu over de Sovjet-Unie schrijven, over Hitlers Derde Rijk of over
een nieuwe humanistische orde, uit hun werk spreekt eenzelfde verlangen
naar de rust en regelmaat van een ritmische tijd. Marleen Rensen (1974)
is werkzaam als universitair docent Moderne Europese Letterkunde aan
de Universiteit van Amsterdam. Lijden aan de tijd, Franse intellectuelen in
het interbellum is het proefschrift waarop zij in 2008 promoveerde.
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Evelyn de Roodt
Onsterfelijke fronten

Duitse schrijvers in de loopgraven van de
Eerste Wereldoorlog

isbn 9789059111226 | nur 680
15.5 x 23.5 cm | ca 425 pagina’s
Paperback | prijs €24.95

Dit boek gaat over de aangrijpende, bizarre en soms fatale frontervaringen van acht Duitse schrijvers tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ze
legden hun belevenissen en emoties vast in dagboeken, brieven, gedichten en ook in verhalende en beschouwende boeken. Daarmee maakten
ze die fronten voor het nageslacht onsterfelijk. Sommigen sneuvelden,
waardoor hun oorlogswerk beperkt bleef (zoals Gorch Fock), anderen
overleefden en werden wereldberoemd door hun latere publicaties (zoals Erich Maria Remarque). In hun acht levensverhalen wordt indringend
beschreven hoe hun jeugdig idealisme op de proef werd gesteld, hoe
zij een nieuwe zingeving zochten om te overleven en hoe de oorlog
doorwerkte in hun literaire werk. Evelyn de Roodt publiceerde eerder
Oorlogsgasten, over vluchtelingen en krijgsgevangenen tijdens de Eerste
Wereldoorlog.

Martin Ros
Bloednacht Mayerling
1889 - 1945

In de laatste week van januari 1889 voltrok zich een drama dat de Europese geschiedenis ingrijpend zou beïnvloeden. In het jachtslot Mayerling
stierf op 30 jarige leeftijd de Habsburgse kroonprins Rudolf, samen met
zijn laatste minnares, de 17-jarige barones Mary Vetsera. Eerst werd
bekend gemaakt dat Rudolf een plotselinge natuurlijke dood stierf, vervolgens werd bekend gemaakt dat hij in een vlaag van verstandsverbijstering zelfmoord had gepleegd. Dat Mary Vetsera die niet enkel
over een grote wijsheid en liefde beschikte maar ook over een grote
intelligentie bereid was om Rudolf in de dood te volgen daarvan werd
niet gerept. Rudolfs vader Franz Joseph besloot tot absolute censuur.

isbn 9789052400228 | nur 680
15.5 x 23.5 cm | ca 90 pagina’s
Paperback | prijs €16.95
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Henk Schoenmaker
Ik had het liever voor het leger gedaan
Brieven uit de Nederlandse Arbeidsdienst
januari - oktober 1944

isbn 9789461531346 | nur 680
13.5 21.5 cm | ca 120 pagina’s
Paperback | prijs €18.95

In de geschiedschrijving over de Tweede Wereldoorlog hebben historici
het onderwerp Nederlandse Arbeidsdienst - vaak verward met de Arbeidsinzet - over het algemeen laten liggen. Tot Willem van Breen, die
zelf ook dienst deed bij de NAD, er in 2004 zijn boek over schreef. Aanvankelijk bestond de NAD uit vrijwilligers, maar op 1 april 1942 werd
deze verplicht gesteld voor alle jonge mannen van 18 tot 23 jaar. Tienduizenden werden daarvoor opgeroepen, waaronder Henk Schoenmaker. Als 19-jarige Rotterdamse jongen vertrekt hij in januari 1944 naar
het NAD-kamp in Overloon. Vanaf het moment van zijn aankomst tot de
ontbinding van de Arbeidsdienst na Dolle Dinsdag onderhoudt hij een
briefwisseling met zijn moeder in Rotterdam. In heldere taal schrijft de
arbeidsman over het leven en werk in het kamp, de aanhoudende tucht en
de voortdurend zoektocht naar eten. Tegelijk is er zijn zorg voor de situatie in het gehavende Rotterdam waar voortdurende vliegtuigen overtrekken. Wordt er wel goed voor zijn vissen gezorgd en worden de kranten
met oorlogsnieuws wel bewaard? Henk is van plan later een boek over de
oorlog te schrijven, zo vertelt hij zijn moeder. Dat is er nooit van gekomen.
In zijn nalatenschap zijn in 2010 wel de brieven aan en van zijn moeder
aangetroffen. Deze vormen van binnenuit een waardevolle aanvulling op
wat er over de Nederlandse Arbeidsdienst bekend is.

Peter Steeman
Luchthelden van de Eerste Wereldoorlog
Het gebaar van Guynemer

Dit boek beschrijft de dramatische eerste luchtoorlog in de geschiedenis tijdens het grote wereldconflict van 1914 - 1918. De ondertitel, het
gebaar van Guynemer, verwijst naar het ridderlijke element dat nog
steeds aanwezig was in dit toch meedogenloze treffen van de grote
wereldmachten. Dit was het gebaar waarmee de Franse held Guynemer
uit respect voor zijn Duitse tegenstander vanuit een winnende positie het
duel met hem afbrak. Dit boek is vooral geschreven vanuit de optiek
van de vliegers zelf. De grote namen van de legendarische luchtoorlog
worden hier besproken. Daarbij ontbreekt natuurlijk de rode baron niet.
Het hoofdstuk over Hermann Göring, die ook een aas was in de Eerste
Wereldoorlog, is geschreven door de historicus Perry Pierik.
isbn 9789461532107 | nur 680
13 x 21 cm | ca 264 pagina’s
Paperback | prijs €22.95
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Marcel Stuivenga
Iers niemandsland

Ierse vrijwilligers in het Britse leger tijdens de
Eerste Wereldoorlog

isbn 9789059113503 | nur 680
15.5 x 23.5 cm | ca 215 pagina’s
Paperback | prijs €24.95

Met de Ierse vrijwilligers binnen het Britse leger gedurende de Eerste Wereldoorlog heeft de historicus Marcel Stuivenga, die studeerde
aan de universiteit van Amsterdam, een hele onbekend terrein betreden. Met zijn onderzoek won hij de scriptieprijs die was uitgeschreven
door het Studie Centrum eerste Wereldoorlog met hulp het Dieckerhofffoods. De jurie, bestaande uit mw. Drs.I.Tames, Prof.dr.P.Romijn en Prof.
dr.H.Binneveld, meende dat dit onbekende onderwerp door Stuivenga
grondig belicht werd.
De geschiedenis is een interessant verhaal, van politieke ambitie en grote tegenslagen. Zeker na de Paasopstand van 1916 werd het voor de
Ierse vrijwilligers in het Britse leger nog moeilijker hun schismatieke weg
afteleggen. De soldaten behielden ondanks tegenslagen hun grote mate
aan saamhorigheid alsmede hun discipline.

English Editions

Henk H.M. van der Linden
The live Bait Squadron

Three mass graves off the Dutch coast, 22 september 1914

isbn 9789461532602 | nur 680
15.5 x 23.5 cm | ca 206 pagina’s
Paperback | prijs €22.95

On September 22, 1914 between 06.20 am and 07.55 am three British
cruisers went down on the Dutch coast, HMS Aboukir, Hogue and Cressy.
Of the combined crew of 2296 no less than 1459 men perished on their
ships or in the sea. There were 837 survivors. The perpetrator was a simple German submarine, U-9. is event in the early days of the First World
War came as a big boost to the Germans. But for the British it was a dire
blow, the biggest loss ever inflicted on the Royal Navy, hitherto deemed
invincible. the suffering was the more grievous now that among the fatalities were thirteen young boys, aged 15 and 16, while most of the
other victims were reservists, mainly young family fathers from a few villages in the Chatham area. After some years of research the author has
written a uniquely accessible reconstruction of this tragedy. Successively
he pictures the build-up to this calamity, the crew’s trials and tribulations, as well as the consequences of the incident from both a British and
a German points of view the hard times the crewmembers had to go
through are reflected in the personal accounts of some of the survivors
of the catastrophe. Two Dutch merchant vessels had rescued a number
of them and the men were then received and looked after in Holland.
at too is part of this pitiful tragedy, which, though almost forgotten, was
one of the largest calamities ever in the history of naval warfare.

29
Perry Pierik
Tannenberg

Erich Ludendorff and the Defence of the Eastern German
Border in 1914
The encounter at Tannenberg went into history as a decisive historical
battle. The actions of Erich Ludendorff indeed formed the highlight of
a series of battles that prevented the tsarist army already advancing
to Berlin in 1914. It was also the prelude to the enormous power Ludendorff accumulated later during the war and would turn out to be so
disastrous for the German empire.

isbn 9789059111066 | nur 680
12.5 x 20 cm | ca 102 pagina’s
Paperback | prijs €12.50
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‘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
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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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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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wel degelijk ook op op ons land grote invloed heeft uitgeoefend.
Het is de redactie gelukt een groot aantal belangwekkende artikelen
van zeer uiteenlopende aard bijeen te brengen en in deze uitgave te
bundelen.
Met de publicatie van alweer het vijfde deel van deze serie maakt de
Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog haar doelstelling, het
verhogen van de kennis in Nederland over de Eerste Wereldoorlog,
ruimschoots waar. Zij wordt daarbij op voortreffelijke wijze bijgestaan
door uitgeverij Aspekt, die zich opnieuw bereid heeft verklaard de
stichting in haar doelstellingen te ondersteunen.
Ook in dit deel vindt de lezer met interesse in de periode 1914-1918 een
scala aan feiten en wetenswaardigheden, opgetekend door een keur van
historici en auteurs.
De redactie is verheugd te mogen constateren dat de belangstelling
voor de Eerste Wereldoorlog en daarmee ook de belangstelling voor
deze interessante serie, in Nederland en België nog steeds toeneemt en
hoopt met de publicatie van deze Kroniek daaraan haar steentje bij te
dragen.
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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.

KRONIEK
DE GROTE OORLOG 1914
-1918 4

KRONIEK 1914-1918 l 3
M

KRONIEK 1914-1918

l

Essays over de Eerste Wereldoorlog
UITGEVERIJ ASPEKT

ISBN
9789059119659
9789059113978
9789461531407
9789461532077
9789461532374
9789461533234
9789461533678
9789461534729
9789461530004

DE GROTE OORLOG
KRONIEK
DE GROTE OORLOG 1914
-1918 2

€24.95
Per Stuk

De pers over deze serie:

KRONIEK
DE GROTE OORLOG 1914
-1918

D

e Grote Oorlog kroniek 1914-1918 is een unieke serie in de Nederlandse taal over de Eerste Wereldoorlog. In samenwerking met de
Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog werkt uitgeverij Aspekt
sinds 2002 aan de uitbouw van deze serie, waarin inmiddels tientallen
delen zijn verschenen. De delen laten zich afzonderlijk van elkaar lezen,
maar vormen met elkaar een geweldig naslagwerk over deze oorlog.
In dit eerste deel onder andere aandacht voor de ineenstorting van
het Duitse Keizerrijk, Duitse deserteurs in Nederland, het strategisch
denken in Nederland ’14-’18, Paus Benedictus XV en de oorlog, het
‘Baralong’-incident en nog onderwerpen.
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In dit nummer vraagt dr. E. Ebben aandacht voor de slag bij de Masurische Meren in 1914. Dr. M. Kraaijestein en dr. P. Schulten schrijven
over Chanakkale, ‘Turkse mythes over de oorlog in Gallipoli’, terwijl
ir. E. Wils het in zijn artikel ‘Mosterdgas, koning van de oorlogsgassen’ heeft over de gasoorlog aan het westelijk front. Dr. S. Kruizinga
belicht de Nederlandse neutraliteit tijdens de Eerste Wereldoorlog en
de manier waarop de Nederlandse koopvaardij gedurende de oorlogsjaren toch kon blijven varen. De oorlogsmemoires van de Duitse prins
Ernst-Heinrich von Sachsen worden beschreven door Dr. P. Pierik. Drs.
C.L. Matze schrijft over de economische positie van Nederland tijdens
de Eerste Wereldoorlog en de energievoorziening en drs. E. Bakker filosofeert over ‘The War to end all Wars’. Dr. J. Hofman sluit de rij met
zijn artikel over het leven en laten leven principe van de frontsoldaat.
De artikelen voor deze unieke Eerste-Wereldoorlogserie zijn bijeengebracht onder redactie van Hans Andriessen, Perry Pierik en Martin Ros.
De Grote Oorlog Kroniek 1914-1918 wordt uitgegeven door Uitgeverij Aspekt en is een initiatief van de Stichting Studiecentrum Eerste
Wereldoorlog.
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ok deel 11 van de serie De Grote Oorlog Kroniek 1914-1918 bevat

Nederlandse geschiedenis zo belangrijke periode. Niet alleen waren de
ONDER REDACTIE VAN HANS ANDRIESSEN, MARTIN ROS EN PERRY PIERIK
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.
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.
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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Tien delen, een kleine honderd artikelen, geschreven door voornamelijk Nederlandse auteurs, in totaal ongeveer drieduizend pagina’s EersteWereldoorloginformatie zagen de laatste vier jaar het licht. De serie
mag zich in een grote en nog steeds groeiende belangstelling verheugen.
Ook in dit nummer staat een aantal zeer interessante artikelen. Acht
auteurs en Eerste-Wereldoorlogdeskundigen hebben hun licht laten
schijnen over een scala aan onderwerpen, allen de Eerste Wereldoorlog
betreffende.
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l

Beiden zijn
ijn speciaal
zijn rede ter
prijs.

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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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.

DE GROTE OORLOG

Essays over de Eerste Wereldoorlog

KRONIEK
DE GROTE OORLOG 1914
-1918 10

D, BA
Unin ononale
1918’
idden

n de achtste Kroniek van De Grote Oorlog wederom aandacht voor de
1914-1918
l 7
verschillende aspecten van de
Eerste Wereldoorlog. Dr. Ronald
van
IKRONIEK

l

g Stuetterandelt
enige
ven in

Essays over de Eerste Wereldoorlog

KRONIEK
DE GROTE OORLOG 1914
-1918 9

serie
ze bijniet te

l

ereldn spenhuis,
eprijs
nomi-

Dr. J.REDACTIE
SchultenVAN
bekijkt
operationeleMARTIN
logistiek
het westelijk
ONDER
HANSdeANDRIESSEN,
ROSaan
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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e Grote Oorlog, kroniek 1914-1918 onder redactie van Leo Dorrestijn, Henk van der Linden en Perry Pierik is in het Nederlandse
taalgebied de meest complete benadering van het drama van 1914-1918
in alle facetten.

In talloze essays wordt stilgestaan bij de uiteenlopende facetten van dit
dramatische conflict. Deze serie wordt regelmatig uitgebreid.
De Grote Oorlog wordt uitgegeven door Uitgeverij Aspekt
(www.uitgeverijaspekt.nl) te Soesterberg, in samenwerking met de
Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog (www.ssew.tk)
‘grote variatie….erg onder de indruk’
- Checkpoint
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Tweede Wereldoorlog

Peter Andriesse (vertaler)
Hitlers Tafelgesprekken 1941 - 1944
Met een voorwoord van Perry Pierik

isbn 9789461532114 | nur 300
13.5 x 19.5 cm | ca 578 pagina’s
Paperback | prijs €19.95

Vrijwel alles wat Hitler zei werd genotuleerd. Voor historici is dit een
ware goudmijn gebleken. Vooral in zijn zogenaamde Tafelgesprekken
laat Hitler zijn ware aard zien, en vertelt hij onbekommerd over zijn
stokpaardjes, natuurlijk de politiek, de kunst, de maatschappij en de
geschiedenis. Ook komen er veel tijdgenoten aan bod, waarover Hitler zijn mening ventileerde. Tevens schoven er vaak bekenden uit het
Derde Rijk aan. Soms waren dat hoge partijfunctionarissen maar vaak
ook mensen uit zijn directe omgeving van zijn staf en personeel. Ook
hoge ambtenaren, en andere publieke figuren maakten hun opwachting,
alsook militairen, van wie sommigen nog de modder van het front onder
hun schoenen hadden zitten. Dit alles maakt Hitlers Tafelgesprekken tot
een unieke inkijk in het leven van de gevreesde dictator en een belangrijke bron (en een primaire bron!) van het Derde Rijk naast de beroemde
biografieën van Khersaw, Bullock, Toland, Heiber en Werner Maser. De
historicus Perry Pierik schreef een inleiding bij dit belangwekkende historische document. Het boek werd vertaald door Peter Andriesse en was
al jaren niet meer leverbaar.
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Frederik Ariesen
Bedevaart naar Berchtesgaden

roman

Het dramatische profiel van een door het nazisme
gefascineerde Limburgse mijnbouwingenieur

isbn 9789461534330 | nur 300
15 x 23 cm | ca 248 pagina’s
Paperback | prijs €18.95

De Limburgse mijnbouwindustrie was in de 20ste eeuw een opvallende
mengeling van gruis, stoflongen en een ongekende arbeidsintensiteit van
de kompels en hun hogere bazen. Een van hen trad op zijn zeventiende
toe als hulpsleper. Dat betekende zeer hard werken. Op zijn zesentwintigste was hij mijnbouwkundig ingenieur (cum laude). Begin jaren dertig
ging het prille gezinnetje met de zware motor annex zijspan op vakantie ter bedevaart... naar Berchtesgaden. Daar resideerde het symbool
van grenzeloze geldingsdrang; Adolf Hitler. In deze aangrijpende historische roman schetst Frederik Ariesen de verstikkende spanning die
volgde op de oorlog en zijn consequenties waarvan de zoon het slachtoffer werd. Dit boek is de literaire vertaling van een duivels verhaal,
geschreven in de sfeer van een boosaardig sprookje. Ariesen schreef
een opmerkelijk en meeslepend debuut.

Hadassa Ben-Itto
Anatomie van een vervalsing
De protocollen van de wijzen van Sion

isbn 9789075323948 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 464 pagina’s
Paperback | prijs €32.95

De protocollen van de wijzen van Sion behoort tot de zwartste geschriften
van de wereld. In deze tsaristische vervalsing wordt gesproken van een
joods complot tegen de wereld. Uit dit lugubere boekwerk werd later
rijkelijk geciteerd door Adolf Hitler en Alfred Rosenberg. Het vormde de
geestelijke munitie voor het Derde Rijk. Het werd door de tsaar gebruikt
om de Russische joden in tijden van nood tot zondebok te bestempelen. Hadassa Ben-Itto, woonachtig in Israël, UNESCO-medewerkster en
hoofd van de internationale joodse juristenbond stuitte bij haar wereldomspannende werkzaamheden als juriste, steeds weer op gevaarlijke
vooroordelen die voortkwamen uit de protocollen van de wijzen van
Sion. Op den duur was er voor haar geen ontkomen meer aan. Zij beschouwde een definitieve afrekening met deze vervalsing als een noodzaak in haar leven. Het resultaat hiervan kunnen wij u hier nu aanbieden. In Anatomie van een vervalsing heeft Hadassa Ben-Itto grondig,
maar boeiend de ‘Werdegang’ van de vervalsing beschreven. In deze
persoonlijke kruistocht is zij zeer gedegen te werk gegaan. Hierdoor
wordt voor het eerste de dappere strijd tegen de protocollen duidelijken hoe joodse intellectuelen in Zwitserland reeds ver voor de holocaust
geprobeerd hebben deze fatale vervalsing te stoppen. Dit bloedstollende proces wordt door Ben-Itto tot in detail geschilderd.

40
Frits Berends
Te dicht bij de brug die voor anderen
te ver was
Burgers na de slag om Arnhem

isbn 9789059119222 | nur 300
13.5 x 21.5 cm | ca 262 pagina’s
Paperback | prijs €19.95

Toen in september 1944 de slag om Arnhem verloren was, dwong de
overwinnaar de bewoners stad en omgeving te verlaten. Zij raakten over
het bezette Nederland verspreid en wachtten in onzekere en veelal primitieve omstandigheden de bevrijding af. Daarna kwam de moeizame
terugkeer naar een deels verwoeste en totaal leeggeroofde stad, waar
een nieuw bestaan opgebouwd moest worden. Door familiedocumenten
geholpen, beschrijft Frits Berends hoe die gebeurtenissen hem en de
mensen in zijn directe omgeving treffen. Drie generaties komen daarin
voor, hijzelf als kind, zijn ouders en grootouders. Allen moeten zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden, die variëren van ongewoon tot uitzonderlijk. Die verscheidenheid hangt af van het tijdelijke onderkomen
- bij familie, vrienden of vreemden, bij boeren of burgers - en ook van
het wel of niet optreden van schaarste, terreur of oorlogsgeweld. Ook
al maakt de bevrijding hier gelukkig een einde aan, nieuwe problemen
doemen op. Verwoeste, beschadigde, leeggehaalde huizen en een geplunderd familiebedrijf vereisen een langdurige inspanning om terug te
keren tot een normaal bestaan. Oorlogsherinneringen worden meegedragen, ervaart de auteur in zijn latere leven.

Peter Berends
Een andere kijk op de slag om Arnhem
De snelle Duitse reactie

isbn 9789059110083 | nur 680
15.5 x 23.5 cm | ca 384 pagina’s
Paperback | prijs €26.95

Arnhem 1944 is een van de grootste Nederlandse oorlogsdrama’s. In
dit boek presenteert Peter Berends een opvallende nieuwe visie op de
beruchte slag die volgde op de Britse luchtlanding bij Arnhem. Mede als
gevolg van de snelle Duitse reactie verliep de ambitieuze sprong vanuit
Noord-België naar Duitsland heel anders dan gepland en ontaardde
deze in bittere gevechten tussen de geallieerde troepen en de Duitse
bezetters. Met grote kennis van zaken heeft de auteur de gevechtshandelingen op een rij gezet en laat hij zien hoe de Duitse legereenheden
reageerden op de geallieerde aanval en wat hiervan de gevolgen waren. De auteur sprak veel oog- en oorgetuigen, verwerkte al zijn materiaal in zeer precies kaartwerk en liet bij zijn diepgravend onderzoek
niets aan het toeval over. Dit levert - vooral door het verwerken van veel
nog onbekend Duits feitenmateriaal - een opvallend nieuw beeld op.
Daarnaast toont de auteur aan dat de slag om Arnhem niet eidigde met
de evacuatie van de restanten van de Britse 1ste luchtlandingsdivisie op
26 september 1944, maar nog voortging tot in november van dat jaar.
Peter Berends, geboren in Arnhem in 1928, maakte de slag zelf mee.
De auteur is bouwkundig ingenieur en heeft al sinds 1944 onafgebroken
interesse in alle facetten van de gebeurtenissen uit die dramatische periode van zijn geboortestad.
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Over de geschiedenis zijn veel moppen verteld. In het verre verleden
werden al anekdotes opgetekend en achteraf bedachten grappenmakers moppen over de bekendste onderwerpen en personen uit de geschiedenis zoals Caesar, Karel de Grote, Columbus en Napoleon. In de
twintigste eeuw ontwikkelde zich de moderne politieke ‘joke’ in ondergrondse tijdschriften en in het optreden van stand-up comedians. Als je
een mop over de geschiedenis wilt begrijpen, dan moet je iets over de
geschiedenis weten en daar ligt het probleem. Mensen weten best veel
over de geschiedenis, maar een groot deel van die kennis klopt niet met
de feiten. In de schoolboekjes staan al vrij veel misvattingen - de mensen
dachten omstreeks 1500 echt niet dat de aarde plat was - en wanneer
het geheugen ons in de steek laat verzinnen we zelf wel iets. Het is opvallend dat de meeste moppen over dezelfde onderwerpen gaan waar
ook misvattingen over bestaan. In dit boek worden de fouten rechtgezet
en de moppen verteld. Want geschiedenis mag weer leuk zijn.

Caspar van den Berg
Reserve-kapitein

Het levensverhaal van de reserve-offiier Jan Philip Albach
(1903-1940)

isbn 9789461532565 | nur 680
15 x 23 cm | ca 248 pagina’s
Paperback | prijs €19.95

Reserve-officieren zijn in de Nederlandse geschiedschrijving een vergeten groep. Dat is onterecht, zeker omdat zij vanaf de Eerste Wereldoorlog tot en met de Koude Oorlog beroepsofficieren verre in aantal overtroffen. Caspar van den Berg heeft in dit boek de reserveofficier van de
jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw en van de oorlogsdagen
van mei 1940 een gezicht gegeven. Persoonlijke brieven over een langere periode, die een beeld geven van de opleiding van reserveofficieren en van de herhalingsoefeningen die daarop volgden, geven de
reserveofficier een eigen stem. Met een been in het ‘gewone’ dagelijkse
leven, stonden zij ook voortdurend met het andere been in de militaire
organisatie. Juist de jaren twintig, gekenmerkt door bezuinigingen op
en afkeer van de defensieorganisatie, als ook de jaren dertig waarin
de spanning in Europa voortdurend steeg, zijn in dit verband van groot
belang. Nederland worstelde enerzijds met afkeer van militair geweld
en anderzijds met een zich steeds meer bewapenend Europa en agressief Duitsland.
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Lotte Bergen
Albert Konrad Gemmeker
Commandant van Westerbork

isbn 9789461532657 | nur 680
13 x 21 cm | ca 134 pagina’s
Paperback | prijs €18.95

In 1951 kwam Albert Konrad Gemmeker, voormalig commandant van
‘Judendurchgangslager’ Westerbork, op vrije voeten. Zijn rechters hadden hem tien jaar opgelegd met aftrek van drieëneenhalf jaar voorarrest. Maar met de troonsbestijging van Juliana werd hem gratie verleend, waardoor Gemmeker uiteindelijk een opvallend lage straf heeft
uitgezeten. Zo verdween deze omstreden man uit onze vaderlandse
geschiedenis. Maar het verleden knaagde... wie was die man die in
ruim twee jaar tijd zorgde voor de efficiënte afvoer van zo’n honderdduizend Nederlandse Joden. Wekelijks vertrok onder zijn toeziend oog
een trein volgeladen met onschuldige mensen richting de vernietigingskampen in Oost-Europa. Wat er in die kampen met de Joden gebeurde
wist Gemmeker niet, zo verklaarde hij tijdens zijn proces. Dat vraagt om
een antwoord. De auteur verdiepte zich in persoon en carrière van deze
omstreden commandant en legt een kwetsbaar stuk geschiedenis bloot.

Jan Best de Vries
Oorlogskinderjaren
“Waarom en voor wie heb ik gemeend het boek toch zelf te moeten
schrijven? Allereerst ter vertroosting van de kinderen van Joden, verzetsmensen en fascisten die de Tweede Wereldoorlog en de nasleep daarvan hebben moeten meemaken en die als ongewilde slachtoffers van de
trauma’s en wanen van hun ouders daaronder zwaar geleden hebben.
Velen, maar helaas niet allen van hen hebben desondanks alsnog hun
weg in het leven kunnen vinden. Ook ik dacht mijn weg in het leven gevonden te hebben, maar na de dood van mijn zo dierbare Nanny, blijkt
nu dat alleen zij mij overeind heeft gehouden en dat mijn oude angsten
weer zijn bovengekomen.”

isbn 9789461532701 | nur 680
12.5 x 20 cm | ca 66 pagina’s
Paperback | prijs €9.95

43
Ton Biesemaat
Van Atjeh tot Uruzgan
Ton Biesemaat is een van de avontuurlijkste onderzoeksjournalisten van
Nederland. Waar zijn naam opduikt ligt de onthulling op de loer. In Van
Atjeh tot Uruzgan is een aantal van zijn beste stukken gebundeld. Oorlog en het Oranjehuis vormen de rode draad in deze pageturner. Een
greep uit de inhoud: Het mysterie Putten, jacht op de nazi-slagschepen,
het Wilhelmus als SS-lied, spionage en maritiem Nederland, Klaas de
Vries en de oorlog, Lippense krijgshistorieën, de familie Thyssen, Bush en
Oranje, de geheime liefde van Leni Riefenstahl en nog veel meer.

isbn 9789461530820 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 292 pagina’s
Paperback | prijs €24.95

Frans Bijlsma
Raoul Wallenberg
De waarheid over Raoul Wallenberg, de jonge Zweedse diplomaat die
bij de bevrijding van Boedapest in januari 1945 door de Russen gevangen werd genomen... zal nooit aan het licht komen. Het is in theorie nog
mogelijk dat er ooit een document zal opduiken dat inzicht geeft in wat
er precies gebeurd is, maar die kans moet heel klein worden geacht.
Wallenberg zou in de Moskouse Loebjanka-gevangenis op 17 juli 1947
aan een hartaanval zijn overleden. Er is een handgeschreven overlijdensverklaring door het hoofd van het gevangenis-hospitaal, meer niet.
In juli 1944 zijn de grote deportaties van Hongaarse Joden naar de
gaskamers van Auschwitz en Sobibor onder leiding van Adolf Eichmann
voor meer dan de helft (ruim 400.000 mensen) voltooid. Als alleen nog
de Joden in Boedapest over zijn, getergd en geknecht door zowel Duitsers als Hongaren, komen de diplomatieke vertegenwoordigers van neutrale landen in actie. Wallenberg speelde hierbij een hoofdrol.
isbn 9789059113428 | nur 680
13.5 x 21.5cm | ca 196 pagina’s
Paperback | prijs €17.95

44
Frits de Boer
Een na-oorlogse moord in mei ’45
De aanslag op mr. H. de Boer

isbn 9789059113435 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 442 pagina’s
Paperback | prijs €22.95

Al in de jaren zeventig waren Gerard Soeteman, mijn scenarioschrijver,
en ik gestoten op de geheimzinnige moord op mr. H. de Boer, een paar
weken na de bevrijding in mei 1945. Meer dan dertig jaar later werd
deze onopgeloste moord het kernplot van onze film Zwartboek, waar
de advocaat mr. De Boer verschijnt als ‘notaris Smaal’, gespeeld door
Dolf de Vries. Zelfs de titel van de film refereert aan het spoorloos
verdwenen befaamde ‘zwarte boekje’ of ‘zwarte cahier’, waarin mr.
De Boer - naar men toen vermoedde - informatie had opgetekend, die
een dubieus licht wierp op sommige leden van het Haagse verzet. Nu
is er voor het eerst een zeer nauwkeurig onderzoek gedaan naar de
achtergronden van deze moord en wel door Frits de Boer, de zoon van
de vermoorde advocaat. Dit heeft een buitengewoon intrigerend - en
spannend! - boek opgeleverd dat ik in één adem heb uitgelezen! Door
een zeer uitgebreid archiefonderzoek en een aantal gesprekken met
mensen, die in de genoemde periode een rol hebben gespeeld, is het
gelukt om op basis van de feiten een aanvaardbare verklaring te geven
voor de moordaanslag

Maarten van Bommel
De Verborgen schaduw

roman

De tabakshandelaar van Nikolajew

isbn 9789059111240 | nur 300
13.5 x 21.5 cm | ca 274 pagina’s
Paperback | prijs €19.95

1944. In de Oekraïense stad Nikolajev wemelt het van de Duitse civiele
en militaire instanties. Tevens zitten hier vrijwillig en onvrijwillig - mensen
van allerlei pluimage. De corruptie grijpt om zich heen terwijl het Rode
Leger met vliegende vaart aanrukt. De schijn van een normaal leven
wordt meer en meer losgelaten en gedesillusioneerd geven de personages zich over aan drinkgelagen en wilde feesten. In die maalstroom
vindt Jan in de getalenteerde en mysterieuze theatervrouw Lydia de
liefde van zijn leven. Terwijl de granaten op Nikolajev neerkomen, vlucht
hij met deze Russin naar Odessa. Terwijl ze zich laven aan een kortstondige normaliteit vragen ze zich af of hun liefde bestand is tegen de
immense druk van de oorlog. In dit vergeten stukje Nederlandse historie
- enkel gebaseerd op ware gebeurtenissen - komen de grote thema´s
van de literatuur aan bod; schuld en boete, de keuze tussen het hart en
het verstand.
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Tom van den Boorn
Bevrijdingskind

Zoektocht naar mijn echte ouders

isbn 9789059118164 | nur 740
13.5 x 21.5 cm | ca 203 pagina’s
Paperback | prijs €18.95

In de jaren 1945-1946 werden er duizenden ‘bevrijdingskinderen’ geboren, zo ook de auteur van dit boek, wijlen Tom van den Boorn. Dit is
zijn verhaal, de eerste autobiografie van een bevrijdingskind. Zijn toen
veertienjarige moeder werd hevig verliefd op een Canadese militair en
niet zonder gevolgen. Zij moest haar kind echter meteen na de geboorte
afstaan. Als een geheimzinnig pakketje werd hij, toen nog naamloos, enkele dagen oud en volkomen onverwacht bij een ongewenst kinderloos
echtpaar afgeleverd. De Canadese vader wist nergens van. Tom vertelt
op aangrijpende wijze hoe toen met kinderen van ongehuwde moeders
werd omgegaan, over de bijna algemene afwijzing van het zogeheten
‘bastaardkind’. Hij vertelt ook hoe hij op zeventienjarige leeftijd te horen kreeg dat hij ‘geadopteerd’ was en wat dit voor gevolgen had voor
zijn verdere leven.

Jochem Botman
De intriges van de gebroeders Sassen

De collaboratie, het verzet, de ontsnapping en de reünie
met oude SS-kameraden in Latijns Amerika

isbn 9789461533579 | nur 680
13 x 21 cm | ca 306 pagina’s
Paperback | prijs €19.95

Wim Sassen haalde vanwege zijn relatie met Adolf Eichmann regelmatig het nieuws. Zijn broer Alfons daarentegen was altijd de man op
de achtergrond. Niettemin speelden beiden een belangrijke rol in de
naoorlogse schemerwereld waarin oorlogsmisdadigers op diverse manieren werden ingezet om Duitse weerwolfnetwerken en communistische
cellen bloot te leggen. Toen de geallieerde opsporingsdiensten halverwege 1945 de vervolging van oorlogsmisdadigers aan de Nederlandse
opsporingsdiensten overlieten, raakten de jongens verzeild in een wereld van internationale spionagediensten, ondergrondse organisaties
die oorlogsmisdadigers uit Nederland en België hielpen te ontsnappen
en particuliere opsporingsdiensten. Wanneer strafvervolging dreigt, wijken de mannen uit naar Latijns Amerika. Daar kwamen ze terecht in een
warm nest van uitgeweken nazi’s die door de voorloper van de Noord
Amerikaanse CIA ‘veilig’ waren gesteld.
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Philo Bregstein
Over Jacques Presser

isbn 9789059114227 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 121 pagina’s
Paperback | prijs €16.95

Philo Bregstein geldt als een van de grootste kenners van Jacques Presser. Dit geldt zowel voor diens historische werk, waarbij Ondergang
over het lot van de Nederlandse joden in de Tweede Wereldoorlog
het belangrijkste is, alswel voor de mens Presser. In een aangrijpende
filmdocumentaire, welke recentelijk nog in Amsterdam werd vertoond
naar aanleiding van de heruitgave van Ondergang (met een voorwoord
van Ronny Naftaniel), heeft Bregstein de persoonlijke worsteling van
Presser met het oorlogsleed, alsmede met zijn eigen lijdensweg in dezen, waarbij zijn vrouw het leven liet, op aangrijpende wijze in beeld
gebracht. In dit boek, dat verschijnt in de serie Aspektbiografie, heeft
Philo Bregstein diverse artikelen die hij over Jacques Presser in de loop
der jaren schreef, verzameld en daar een nieuw essay Actualiteit van
Jacques Presser aan toegevoegd. Ook staat er de filmtekst in van dingen
die niet voorbijgaan (1970), die Philo Bregstein monteerde op basis van
de volledige Gesprekken met Jacques Presser. Een belangrijk boek, over
een belangrijke man, wiens werk nog altijd geldt als een standaardwerk
over de Tweede Wereldoorlog.

E.H. Brongers
De slag om de residentie

isbn 9789059111387 | nur 680
15.5 x 23.5 cm | ca 320 pagina’s
Paperback | prijs €24.95

Ten aanzien van de geschiedschrijving over de oorlogshandelingen in
Nederland tijdens de Duitse inval in mei 1940 is luitenantkolonel b.d.
E.H. Brongers een begrip. Tijdens zijn diensttijd en als docent strategie
en militaire geschiedenis op de Koninklijke Militaire Academie publiceerde hij veertien toonaangevende boeken over deze gebeurtenissen.
Deze 8e druk van ‘De Slag om de Residentie’ is een geheel herziene,
geactualiseerde en van nieuw fotomateriaal voorziene uitgave over de
eerste grote luchtlandingsoperatie uit de geschiedenis. Een operatie die
plaatsvond rond Den Haag op 10 mei 1940, met de bedoeling de koningin, het opperbevel en de regering gevangen te nemen en daarmee
de Nederlandse weerstand in één klap te breken. Het werd een mislukking en de enige nederlaag van betekenis die de Duitsers tijdens hun
‘Blitzkrieg’ in West-Europa leden. Hitlers enthousiasme voor luchtlandingen werd sterk bekoeld, plannen voor een invasie in Engeland, Malta en
Gibraltar moesten opnieuw worden bezien. Nog groter dan de zware
verliezen aan kostbare parachutisten en luchtlandingstroepen waren de
gaten die in de Duitse militaire luchttransportvloot werden geslagen.
Deze slag kwam men volgens gezaghebbende Duitse bronnen niet of
nauwelijks meer te boven. Vooral in Angelsaksische militaire kringen is
verwondering uitgesproken over de geringe voorlichting die van Nederlandse zijde is gegeven over deze opzienbarende resultaten.
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E.H. Brongers
De gebroken vleugel van de Duitse adelaar
Inventarisatie van de Duitse verliezen in de luchtoorlog van
mei 1940 boven Nederland
Tijdens de aanval op Nederland in mei 1940 werden door de Duitse
luchtmacht zware verliezen geleden. Naast hoge verliezen aan gevechtsvliegtuigen kwam vooral de slag die aan de Duitse luchttransportvloot werd toegebracht, volgens onze toenmalige tegenstander bijzonder hard aan. Een feit dat in Nederland veelal onderbelicht is gebleven.
E.H. Brongers is een van de bekendste historici op het terrein van de
Tweede Wereldoorlog. Hij heeft jarenlang minutieus onderzoek verricht,
onder meer over de luchtstrijd in Nederland. In deze studie worden de
verliezen van de Luftwaffe aan de hand van alle beschikbare bronnen
geïnventariseerd. Het geheel is van foto’s voorzien. Een uniek naslagwerk voor de liefhebber.
isbn 9789059111622 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 124 pagina’s
Paperback | prijs €18.95

E.H. Brongers
Opmars naar Rotterdam deel 1
De luchtlanding

isbn 9789059112490 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 318 pagina’s
Paperback | prijs €19.95

Nog steeds zijn in Rotterdam de sporen zichtbaar van het verschrikkelijke
bombardement dat op 14 mei 1940 de binnenstad verwoestte. Het was
een gebeurtenis die de wereld schokte en lange tijd historici bezighield.
Mede op grond van publicaties van het Millitarchiv te Freiburg is thans
duidelijk geworden dat het hier een op de burgerbevolking gerichte terreuraanval betrof, met het doel een snelle capitulatie van Nederland te
bewerkstellingen. Voor de Duitse strijdkrachten was Rotterdam geen primair doel, maar een belangrijke stad in de opmarsroute die via het zuidelijk deel van ons land naar het regeringscentrum ‘s-Gravenhage moest
leiden. Die opmars vormde een spectaculaire operatie waarbij voor het
eerst in de geschiedenis tanks, luchtlandingstroepen en luchtstrijdkrachten in één snelle massale aanvalsactie werden ingezet. Ze vormde tevens
het zwaartepunt van de aanval op Nederland en hing nauw samen met
het door de Duitsers gelijktijdig uitgevoerde offensief tegen Frankrijk.
Door kritische vergelijkingen van alle beschikbare Nederlandse, Duitse
en Franse gevechtsverslagen, rapporten, dagboeken, strafstudies en
publictaties van officiële en niet-officiële aard, is gestreefd naar een
waarheidsgetrouwe en zo objectief mogelijke weergave van de gebeurtenissen.
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E.H. Brongers
Opmars naar Rotterdam deel 2
Van Maas tot Moerdijk

Gedurende de eerste oorlogsdagen in mei 1940 waren Noord-Brabant
en het gebied tussen Rotterdam en Moerdijk gescheiden strijdtonelen,
die zich eerst verenigden toen de Duitsers de Moerdijkbruggen hadden bereikt. Dit tweede deel van Opmars naar Rotterdam beschrijft
de oorlog in het zuiden van het land. Het is de geschiedenis van de opzienbarende strijd langs de Maas in Limburg en het Maas-Waalkanaal,
van de gevechten in Noord-Brabant en van het optreden van de Franse
bondgenoot in de provincie. Het bevat talrijke, niet eerder in Nederland
gepubliceerde gegevens. Ze geven een beeld van nimmer vermoede
resultaten van de Nederlandse tegenstand aan de Maas en in de Peel.
Vele ooggetuigenverslagen illustreren de gebeurtenissen die zich tijdens
deze zo dramatische dagen hebben afgespeeld.
isbn 9789059112599 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 324 pagina’s
Paperback | prijs €19.95

E.H. Brongers
Opmars naar Rotterdam deel 3
De laatste fase

isbn 9789059112698 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 301 pagina’s
Paperback | prijs €19.95

Dit derde deel van Opmars naar Rotterdam beschrijft de slotfase van de
opmars naar Rotterdam. Het is het relaas van het wanhopig volgehouden verzet, nadat Duitse pantserstrijdkrachten op de vierde oorlogsdag
de Moerdijkbruggen passeerden, van de laatste schermutselingen in
Noord-Brabant, de indrukwekkende weerstand tegen de tanks in Dordrecht, de geruchtmakende dood van overste Mussert en de laatste gevechten in en om Rotterdam. Ruime aandacht is besteed aan de aanval
van de mariniers en de gebeurtenissen rond het beslissende, noodlottige
terruerbombardement op deze havenstad, een bombardement dat tevens liet einde van de strijd in Nederland zou inluiden. Deel 1 omvat de
luchtlandingen tussen Rotterdam en Moerdijk en de daarop volgende
gevechten. Deel 2 beschrijft de oorlog in het zuiden van het land tot het
moment dat Duitse pantserstrijdkrachten het Hollands Diep bereikten.
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E.H. Brongers
Opmars naar Rotterdam
Cassette Deel 1, 2 en 3

isbn 9789059113695 | nur 680
prijs €49.95

Het standaardwerk van de bekende historicus E.H. Brongers over de Opmars naar Rotterdam is weer beschikbaar in drie delen in een hardkartonnen cassette. Brongers is een van de bekendste specialisten op het terrein
van de militaire geschiedenis van de meidagen van 1940. De opmars naar Rotterdam speelde een cruciale
rol in deze historische dagen. Met oog voor detail schetst Brongers de wanhopige gevechten en de politieke
besluitvorming.

E.H. Brongers
Oorlog in Zuid-Limburg
10 mei 1940

isbn 9789059112902 | nur 680
15.5 x 23.5 cm | ca 191 pagina’s
Paperback | prijs €22.95

Op 10 mei 1940 overschreden twee Duitse legers de Nederlandse oostgrens. Dramatische hoogtepunten zijn bekend: de Grebbelinie, Rotterdam, de Afsluitdijk en de strijd tegen de luchtlandingstroepen in het hart
van Nederland. Minder bekend zijn de gebeurtenissen die zich in de
bange dagen buiten de zogenaamde Vesting Holland afspeelden. Zo is
er slechts zeer weinig literatuur verschenen over de in vele opzichten opzienbarende schermutselingen in het zuidoosten van het land. De weinige
daar gelegen onderdelen hadden naast neutraliteitshandhaving slechts
een vertragende taak. De strijd duurde dan ook niet lang. Het was er
een van een gering aantal mensen tegen een gigantisch overmacht. Toch
slaagden die mensen erin de plannen van de aanvaller meer te dwarsbomen dan aanvankelijk werd gedacht. Zo werden de Duitsers hierdoor
gedwongen hun slotaanval op het Belgische fort Eben Emaël meer dan
25 uur uit te stellen. Deze publicatie wil een voor eenieder duidelijk
beeld geven van de militaire gebeurtenissen in Zuid-Limburg vóór een
tijdens de Duitse invasie in mei 1940. Hiervoor werd gebruik gemaakt
van nagenoegen alle op dit gebied beschikbare Nederlandse en Duitse
documentatie. Daarnaast is een ruim gebruikgemaakt van Nederlandse
en Duitse ooggetuigenverslagen, waardoor zij die bij de strijd betrokken
waren, voor een groot deel deze geschiedenis zelf hebben geschreven.
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E.H. Brongers
Afsluitdijk 1940

Met de voorafgaande strijd in de noordelijke provincies
In mei 1940 voerde Nederland een wanhopige strijd met de Duitse
overvaller. Dramatische hoogtepunten waren onder meer de gevechten
in de Grebbelinie, in Rotterdam en de strijd tegen luchtlandingstroepen
in het hart van het land. In het noorden hadden Hitlers troepen de Friese
kust bezet. Na een voorafgaande verkenning begonnen ze een aanval
over de Afsluitdijk; een aanval die echter grondig werd afgeslagen.
Deze 7de herziene en aangevulde druk van Afsluitdijk 1940 beoogt
aan de hand van nagenoeg alle op dit gebied beschikbare Nederlandse en Duitse documentatie een zo objectief mogelijke reconstructie
van de strijd te geven.

isbn 9789059111219 | nur 680
15.5 x 23.5 cm | ca 200 pagina’s
Paperback | prijs €24.95

E.H. Brongers
Generaal Reynders

Een miskend bevelhebber 1939 - 1940

isbn 9789059116030 | nur 680
15.5 x 23.5 cm | ca 166 pagina’s
Paperback | prijs €19.95

Bij Koninklijk Besluit nr. 35 werd op 28 augustus 1939 de toenmalige
Chef van de Generale Staf - luitenantgeneraal I.H. Reynders - benoemd
tot Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht. Op 30 augustus volgde
zijn bevordering tot generaal. Ruim vijf maanden later - op 6 februari 1940 - werd hem eervol ontslag uit de militaire dienst verleend.
Hij zou worden opgevolgd door de reeds gepensioneerde generaal
H.G. Winkelman. Het was een gebeurtenis die insloeg als een bom. Het
ontslag in een periode dat elk ogenblik een Duitse inval dreigde, veroorzaakte veel commotie en vragen in de vaderlandse pers. Vragen
die toen om veiligheidsredenen niet beantwoord konden worden. De
intelligente, hard werkende generaal werd zowel in civiele- als militaire
kringen hoog gewaardeerd. In korte tijd had hij van een lastige en omvangrijke mobilisatie van voornamelijk dienstplichtigen een opvallend
succes gemaakt. Bij de oorlogsvoorbereidingen waarvoor de generaal
de verantwoordelijkheid droeg, werd hij echter in toenemende mate
gedwarsboomd door het zwakke kabinet De Geer. Na het einde van de
Tweede Wereldoorlog bleek het inzicht van de bekwame generaal op
nagenoeg alle punten juist te zijn geweest. Zo juist, dat het voor sommige
leek, of hij bijna profetische gaven heeft gehad. Een duidelijk eerherstel volgde echter niet. E.H. Brongers is een van Nederlands bekendste
historici op het terrein van de Tweede Wereldoorlog. Grebbelinie 1940
werd 11 maal herdrukt.
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E.H. Brongers
Grebbelinie 1940
Grebbelinie 1940 van E.H. Brongers is een standaardwerk over een van
de belangrijkste slagen uit de meidagen van 1940. Jarenlang was dit
boek niet meer verkrijgbaar. Inmiddels is een geheel herziene tiende
druk van Grebbelinie 1940 verschenen, gevolgd door deze elfde druk.
De auteur heeft de tekst volledig geactualiseerd en voorzien van nieuwe
documenten en bronnen. Het is een aangrijpend en boeiend verhaal, dat
de auteur zo objectief en waarheidsgetrouw mogelijk heeft geschetst.
Landkaarten en foto’s zorgen ervoor dat de lezer de belevenissen van
destijds moeiteloos kan reconstrueren. Een belangrijk tijdsdocument!

isbn 9789059110830 | nur 680
15.5 x 23.5 cm | ca 288 pagina’s
Paperback | prijs €26.00

Jaap Jan Brouwer
Met Rommel in Noord-Afrika

Fotodagboeken van Siegfried Klein 1941 - 1943

isbn 9789059116146| nur 680
22.5 x 29 cm | ca 354 pagina’s
Hardcover | prijs €19.95

Dit boek is gewijd aan de unieke fotocollectie van Siegfried Klein, die als
twintigjarige van 1941 tot 1943 in Noord-Afrika diende bij de 1. Abteilung van het 33. Flakregiment. Hij landde samen met zijn kameraden met
Rommel in februari 1941 in Tripoli. In de daarop volgende jaren voerden zij de strijd met de Britten en later met de Amerikanen. In de meer
dan 400 foto’s van Klein worden de soldaten gevolgd in hun tocht van
Duitsland naar Noord-Afrika. Er wordt een uniek beeld gegeven van het
dagelijks leven en de gevechten in de barre woestijn. Naast foto’s van
de gevechten zijn foto’s opgenomen van de verblijven van de militairen,
van de wijze waarop ze hun vrije tijd doorbrachten, van de voedselvoorziening en de medische verzorging. De foto’s worden aangevuld met
een schets van de vijandelijkheden, de betrokken eenheden en de wijze
waarop deze waren georganiseerd. Een en ander wordt ondersteund
door een aantal kaarten, die een helder beeld geven van dit nog steeds
aansprekende strijdtoneel

52
Jaap Jan Brouwer
Oostfront
Jaap Jan Brouwer, die eerder bij Aspekt een herdrukte en goed ontvangen biografie over het tank-genie Heinz Guderian publiceerde, laat in
dit boek zijn licht schijnen over de oorlog aan het oostfront. Hier vond
de meest verbeten strijd plaats. De auteur weet de oorlog via boeiende
details tot leven te brengen. Talrijke illustraties maken dit boek tot een
prachtig naslagwerk.

isbn 9789461534538 | nur 680
13 x 21 cm | ca 378 pagina’s
Paperback | prijs €19.95

Jaap Jan Brouwer
Heinz Guderian
biografie

isbn 9789059116153 | nur 680
13.5 x 23.5 cm | ca 384 pagina’s
Paperback | prijs €20.95

Heinz Guderian is een van de grondleggers geweest van de Duitse Panzerwaffe. Dit boek gaat in op de rol van Guderian bij de ontwikkeling
van het denken over de toekomstige rol van de tank, een van de innovaties uit de Eerste Wereldoorlog. Het volgt Guderian in de jaren twintig en dertig tijdens het ontwikkelen van het concept van de Blitzkrieg
en in zijn rol als bevelhebber in de Polenveldtocht, de meidagen van
1940 en de Ruslandveldtocht in 1941. Na zijn gedwongen vertrek uit
het leger keerde Guderian in 1943 verrassenderwijs weer terug in de
belangrijke positie van Inspecteur-Generaal van de Panzerwaffe. Naast
aandacht voor de persoon Guderian staat de opkomst en ondergang
van de Panzerwaffe centraal. Er wordt ingegaan op de Duitse tactische
doctrine, de organisatie van de Panzerwaffe, de verschillende tanktypes
en de tanktactieken. Jaap-Jan Brouwer (1957) studeerde medicijnen en
rechten in Groningen. In het dagelijks leven is hij managing partner van
CinC Management Consultants. Daarnaast schrijft hij boeken over militaire historie. Eerder verschenen van zijn hand: Schaduwen in de woestijn,
een diepgravende analyse van de ontwikkeling van de Britse en Duitse
legers en hun confrontatie in Noord-Afrika, en Oostfront, een verrassend
nieuwe kijk op de strijd tussen Duitsland en de Sovjet-Unie.
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Sam van Clemen
Harry S. Truman

President van Amerika in bewogen tijden

isbn 9789461532817 | nur 680
15 x 23 cm | ca 206 pagina’s
Paperback | prijs €24.95

Harry S. Truman (1884-1972) was president van de Verenigde Staten
van 1945 tot 1953. Hij begon zijn leven in de staat Missouri als de zoon
van een eenvoudige landbouwer, zonder diploma’s. Als oorlogsveteraan
lanceerde hij een indrukwekkende politieke carrière, die hem via de senaat en het vicepresidentschap op 12 april 1945 in het Witte Huis zou
brengen, na het onverwachte overlijden van Franklin D. Roosevelt. Deze
formidabele opgang maakte van Truman de verpersoonlijking van de
‘American Dream’. Trumans krachtige leiderschap als president is van
groot belang geweest. Zijn beslissing om de atoombom tegen Japan in
te zetten bezorgde de geallieerden de eindoverwinning. Na de Tweede
Wereldoorlog maakte hij de weg vrij voor instellingen als de UNO en
de Nationale Veiligheidsraad. De conferentie van Potsdam en de Truman
Doctrine hadden een enorme impact op het verloop van de beginnende
Koude Oorlog. Het Marshall Plan bezorgde het geruïneerde West-Europa
een krachtige heropleving. De staat Israël werd opgericht en meteen door
Truman erkend, in China nam Mao de macht over. De oorlog in Korea was
een regelrechte botsing tussen het communisme en het kapitalisme. Op
binnenlands vlak vond na de demobilisatie een succesvolle reconversie
plaats naar een vredeseconomie. Zijn onverwachte herverkiezing in 1948
is nog steeds legendarisch. Truman geldt daarom tegenwoordig als één
van de beste en belangrijkste presidenten uit de 20ste eeuw.

Sam van Clemen
Konrad Adenauer
een biografie

Doelstelling is het levensverhaal van Konrad Adenauer (1876-1967), de
eerste naoorlogse Duitse kanselier en in 2003 verkozen tot de grootste
Duitser aller tijden. Daarbij gaat ook heel wat aandacht naar de periode voor 1945. Adenauer wordt niet alleen geportretteerd als politicus,
maar ook als zoon, vriend, echtgenoot en vader. Zo krijgt de lezer een
totaalbeeld van zowel de politicus als de mens Adenauer. Het boek is
gericht op het grote publiek en vermijdt daarom jargon en een omvangrijk voetnotenapparaat. Omdat het boek bedoeld is voor de Nederlandstalige markt, komt Adenauers relatie met Nederland en België
uitdrukkelijk aan bod.

isbn 9789059118188 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 370 pagina’s
Paperback | prijs €22.95
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Ton Crijnen & Ina Herbers
P.C. Callenfels

Het veelbewogen leven van de NSB-burgemeester van
Vlissingen en Woerden

isbn 9789059119666 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 214 pagina’s
Paperback | prijs €19.95

De volstrekt negatieve kijk op de NSB-burgemeester heeft in ons land
tot voor kort het historische beeld bepaald. Nu begint daar verandering
in te komen. Dat niet iedere NSB’er het verdient op de mestvaalt van
de geschiedenis te worden gedumpt, bewijst ook de levensloop van Piet
Callenfels, tussen oktober 1943 en mei 1945 burgemeester van achtereenvolgens Vlissingen en Woerden. Hij was geen racist of partijdrijver,
verried of vervolgde anderen niet, bleef op zijn post toen kameraden
vluchtten, wilde een goede burgervader zijn. Hoewel in studies over de
oorlog zijn persoon met enige regelmaat ter sprake komt, is er nog nooit
een samenvattende biografie over hem verschenen. Ten onrechte, want
Piet Callenfels was een boeiende man, iemand die Annie M.G. Schmidt
tot schrijven heeft aangezet. Ruim veertig jaar na zijn dood vonden Ton
Crijnen, historicus en publicist, en Ina Herbers-Schoenmakers, juriste en
neerlandica, het hoog tijd dit verzuim goed te maken én met nieuwe
feiten te komen.

Jan G. Crum
Wat bewoog u?

- Gesprekken met mannen en vrouwen uit het verzet -

Wat bewoog u?

aspekt

aspekt monografie

Jan G. Crum

Gesprekken met mannen en vrouwen uit het verzet
‘De meeste mensen zwijgen, een enkeling stelt een daad.’ Deze woorden
staan te lezen op het verzetsmonument in Arnhem. Ze verwijzen naar het
feit dat het merendeel van de Nederlanders zich in de oorlog afzijdig
hield. Zij kwamen, om welke reden dan ook, niet in verzet tegen de Duitse onderdrukking. De vrouwen en mannen die in dit boek aan het woord
zijn deden dat wel. Een ieder op zijn eigen wijze. In kleine en grote
dingen. Wat waren hun motieven, welke keuzes moesten ze maken, wat
hebben ze meegemaakt en hoe kijken ze terug? Deze en andere vragen
komen in dit boek uitgebreid aan de orde. De verbindingslijnen die er te
trekken zijn tussen ‘toen en nu’ maken het boek bijzonder lezenswaard.

Jan G. Crum

Wat bewoog u?
- Gesprekken met mannen en vrouwen uit het verzet -

Aspekt

16-09-13 10:34

isbn 9789059115040 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 416 pagina’s
Paperback | prijs €22.95

Over de auteur: Jan G. Crum (1940) studeerde Franse Taal- en Letterkunde. Tot zijn pensionering was hij leraar Frans. Geschiedenis is zijn
tweede liefde. Zijn interesse gaat in het bijzonder uit naar de petite histoire, het verhaal van gewone en toch bijzondere mensen in de Tweede
Wereldoorlog. Met een aantal van hen, vrouwen en mannen uit het verzet, ging hij in gesprek.
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Monika Diederichs
Kinderen van Duitse militairen in Nederland
Een verborgen leven

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in Nederland tussen de
13.000 en 15.000 kinderen van Duitse militairen geboren. Het leven
van deze kinderen stond en staat ook nu nog in het teken van een oorlog die ze nauwelijks hebben meegemaakt. Hun jeugd kenmerkte zich
door pesterijen en afwijzing. Dat zij ‘verboden’ kinderen waren waar
niemand op zat te wachten, ontdekten ze vaak pas vele jaren later. Het
taboe op de afstamming zorgde naast stigmatisering en stilzwijgen voor
een moeizame relatie met hun moeder en dikwijls vergeefse zoektochten
naar een onbekende Duitse vader. Veel kinderen weten nu nog steeds
niet dat hun vader een Duitse militair was. Over hen die het wel weten
gaat dit boek.
isbn 9789461532183 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 206 pagina’s
Paperback | prijs €19.95

Vincent Dumas
De stalen vuist van de Blitzkrieg
De 1e Panzer Division 1939 - 1941

De 1ste Panzer Division was een elite eenheid uit het Duitse leger. Deze
divisie was een van de kerndivisies die Europa voor nazi-Duitsland veroverden. Dit boek belicht de ‘Blitzkrieg’ dagen van de divisie, lopende
van september 1939 (de inval in Polen) tot en met de slag bij Moskou
in 1941, waar de Duitse opmars uiteindelijk tot stilstand kwam. De geschiedenis van de 1ste Panzer Division laat in detail zien wat het concept
‘Blitzkrieg’ voor een mobiele divisie in die tijd betekende. Het is de geschiedenis van een spectaculaire opmars, en een tragisch einde voor de
poorten van de Russische hoofdstad.

isbn 9789461532831 | nur 680
13.5 x 19 cm | ca 107 pagina’s
Paperback | prijs €12.50
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Vincent Dumas
Vlaams bloed aan de Wolchov
Ruslandveldtocht 1941 - 1942

In juni 1941 begon de veldtocht tegen Rusland. Het waren niet alleen
de Duitsers die binnenvielen. Vanuit heel Europa werden jongemannen
gerondseld voor de ‘kruistocht tegen het bolsjewisme’. Dit boek gaat
over de Vlamingen die oostwaarts trokken. Aan de rivier de Wolchov
kwam het tot een eerste dramatische krachtmeting met het Rode Leger.
In dit rijk geïllustreerde boek wordt een zwarte bladzijde uit de geschiedschrijving onthuld.

isbn 9789461533845 | nur 680
13.5 x 19 cm | ca 174 pagina’s
Paperback | prijs €12.50

Vincent Dumas
Divisie Langemarck
Een Vlaamse tragedie

De brigade en later de divisie ‘Langemarck’ opereerde in het heetst van
de strijd aan het oostfront. Vlaamse vrijwilligers sneuvelden massaal ver
van huis. Dit boek is het vervolg op het eerder verschenen boek Vlaams
bloed aan de Wolchov, dat ging over de eerste periode in Rusland. Voor
Vlamingen was er geen weg meer terug, men streed door tot het bittere
einde.

isbn 9789461534644 | nur 680
13.5 x 19 cm | ca 148 pagina’s
Paperback | prijs €12.50
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Henk Eefting
Collaboratie, landverraad en heldendaden

Kanttekeningen bij ‘goed’ en ‘fout’ in de Tweede Wereldoorlog
Henk Eefting, zoon van een Drentse NSB-boer, plaatst kritische kanttekeningen bij de naoorlogse goed-fout discussie over de NSB, SS, de
Bijzondere Rechtspleging en de misstanden in de internerings- en verblijfkampen. In zo’n 80 korte verhalen, waaronder een scherpe analyse
van de rol van de communisten, de jodenvervolging en de Nederlandse
sympathie voor de DDR, is de auteur er in geslaagd een boeiend boek
te schrijven over Collaboratie, landverraad en heldendaden. In zijn werkzame leven was Henk Eefting commando-officier, luitenant-kolonel der
infanterie en directeur van de militaire strafgevangenis ‘Nieuwersluis’.
Hij schreef eerder De achterkant van de bevrijding en De Bijzondere
Rechtspleging 1944 - 1952.
isbn 9789461530455 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 206 pagina’s
Paperback | prijs €18.95

Henk Eefting
De Bijzondere Rechtspleging 1944 - 1952
Rampzalige gevolgen voor politieke delinquenten en
collaborateurs

isbn 9789059115286 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 451 pagina’s
Paperback | prijs €24.95

Door het ‘foute’ oorlogsverleden van zijn vader, die lid was van de
NSB en de hulplandwacht, raakte Henk Eefting gefascineerd door de
Bijzondere Rechtspleging. Die moest, om een bijltjesdag te voorkomen,
‘snel, streng en rechtvaardig’ afrekenen met de politieke delinquenten
en collaborateurs. Deze schaduw-justitie, bedacht door de regering in
ballingschap in Londen, bleek in de praktijk justitieel, organisatorisch,
logistiek en moreel niet haalbaar. Door grote onenigheid tussen koningin
Wilhelmina en haar kabinet, strijd om de macht tussen het militair gezag, het verzet en de binnenlandse strijdkrachten ontaardde het in een
schaamteloze vertoning die leidde tot één van de zwartste bladzijden
uit onze vaderlandse geschiedenis. Wilhelmina en Bernhard speelden
daarbij een rol die niet altijd in overeenstemming was met de Grondwet.
Het is de verdienste van de auteur dat hij het onderwerp in een zeer
breed kader en goed gedocumenteerd behandelt.
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Henk Eefting
Een KMA-officier aan het Oostfront
Gerhard Stroink, op zijn 16de al lid van de NSB, verliet in 1938 de KMA
als best geslaagde tweede luitenant bij het Wapen der Infanterie. Omdat hij de mentaliteit en de discipline in het Nederlandse leger maar
niks vond, meldde hij zich in 1942 voor de tweede keer als vrijwilliger
aan bij de Waffen-SS. Als ordonnans-officier, in de even vermaarde
als beruchte Duitse 5e SS-Pantserdivvisie ‘Wiking’, vocht hij in de zomer
van 1943 zes weken onafgebroken tegen de Russen in de omgeving
van Charkov. Hij raakte daarbij zwaar gewond. Zijn ervaringen aan het
Oostfront legde hij vast in ‘Uit het dagboek van een ordonnans-officier’.
Hij gaf Henk Eefting toestemming om dat te publiceren. Daarin kijken we
als het ware over de schouders van de jonge Stroink mee naar de meedogenloze gevechten tussen de Duitse infanteristen en de communisten.
Na de bevrijding kreeg Gerhard de doodstraf. In hoger beroep en
door gratiëring kwam hij in 1953 weer op vrije voeten.
isbn 9789461531322 | nur 680
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Paperback | prijs €18.95
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Bart Funnekotter
ACE. De grootste jachtvliegers van de
Tweede Wereldoorlog
Ace. De grootste jachtvliegers van de Tweede Wereldoorlog vertelt het
verhaal van vijftien mannen - en dat van honderdduizenden anderen.
Boven Europa, Afrika en Azië vochten tussen 1939 en 1945 enorme
luchtlegers met elkaar om de heerschappij boven het slagveld en het
thuisfront.
In dit boek wordt het verloop van die strijd opgetekend aan de hand
van de biografieën van een aantal van de meest markante piloten die
eraan deelnamen. Zij waren soms meer waard dan ‘een hele divisie bij
elkaar’.

aspekt
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Douglas Bader, de ace zonder benen; Aleksandr Pokrysjkin, drievoudig
Held van de Sovjet-Unie; Erich Hartmann, de ace der aces met 352
overwinningen - met hun levensgeschiedenis en die van twaalf anderen
passeert dit conflict de revue, verkleind tot de menselijke maat.
Aan het einde van het boek heeft de lezer niet alleen een groep uitzonderlijke mensen leren kennen, hij weet ook waarom de geallieerden de
oorlog wonnen.
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Ruth van Galen-Herrmann
Calmeyer dader of mensenredder?
Visies op Calmeyers rol in de jodenvervolging

isbn 9789059118850 | nur 680
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Paperback | prijs €18.95

Na zestig jaar laait de discussie rond Hans Georg Calmeyer weer op.
Deze Duitse ambtenaar in het bestuur van de bezetter had tot taak in
twijfelgevallen te beslissen over joodse afstamming. Ongeveer 5700
gevallen werden hem voorgelegd, in hoofdzaak door personen die zeiden dat zij zich ten onrechte als jood hadden aangemeld of dat zij minder joodse grootouders hadden dan zij bij hun aanmelding meenden. Zij
dienden een verzoek in om de gegevens over hun afstamming te wijzigen.
Calmeyers beslissing kon hen voor deportatie behoeden. Lou de Jong
beschouwt hem in zijn standaardwerk als een “goede” Duitser die 3000
joden heeft gered. Maar in de recente Nederlandse geschiedschrijving
wordt hij afgeschilderd als een onverschillige, wispelturige ambtenaar
die heeft meegewerkt aan de vervolging van joden. Voorzover hij joden
heeft gered, zou hij dit niet hebben gedaan uit menslievendheid, maar
uit geldingsdrang. Deze opvatting is neergelegd in het boek van dr.
Geraldien von Frijtag Drabbe Künzel, Het geval Calmeyer, verschenen
onder auspiciën van het NIOD in 2008. Ruth van Galen, die zelf door
een beslissing van Calmeyer voor vervolging werd behoed, bestrijdt die
opvatting. Zij analyseert Von Frijtags interpretaties van Calmeyers optreden en van zijn adviezen en komt tot de conclusie dat het negatieve
oordeel het gevolg is van een tunnelvisie.

Theo Gerritse
De ploert Hanns Albin Rauter en de
correcte ambtenaar Wilhelm Harster

De opmerkelijke rechtspleging tegen twee SS-kopstukken

isbn 9789059112148 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 77 pagina’s
Paperback | prijs €14.95
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Daags voor zijn executie mocht Hanns Albin Rauter (1895-1949), één van
de meest gehate Duitsers tijdens de Bezetting, nog afscheid nemen van enkele naaste medewerkers. Tot het selecte groepje dat de voormalige Höhere SS- und Polizeiführer in den Niederlanden (HSSPF) wilde zien, behoorde
Dr. Wilhelm Harster, tussen juli 1940 en september 1943 ‘Befehlshaber der
Sicherheitspolizei’ und des SD (BdS). Beide mannen zaten gevangen in de
cellenbarakken van de gevangenis in Scheveningen, het complex waar zijzelf tussen 1940 en 1945 hun slachtoffers opsloten en vaak lieten folteren.
Geen wonder dat het Nederlandse volk weinig oog had voor de ellendige
omstandigheden waarin de kwelgeesten van weleer waren ondergebracht
in het voormalige ‘Oranjehotel’. Terwijl Rauter zich voorbereidde op zijn
executie, kon Harster, terug in zijn cel elders in de gevangenis, nadenken
over zijn eigen toekomstperspectief. Dat zag er een stuk rooskleuriger uit.
Een dag eerder had het Bijzonder Gerechtshof hem tot twaalf jaar gevangenisstraf veroordeeld. Theo Gerritse, jarenlang actief in de media, legt
met dit boek een pijnlijke zenuw over de rechtsongelijkheid na de oorlog
bloot. Niet alleen snijdt hij hiermee een belangrijk thema aan, maar vestigt
hij ook nog de aandacht op de in Nederland bijna vergeten rol van Wilhelm Harster. Dit alles maakt dit boek tot een belangrijke bijdrage tot een
evenwichtig oordeel over de periode 1939-1945.

Theo Gerritse
Collaboreren voor een betere wereld

De memoires van vier Nederlandse nationaal-socialisten
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Ze waren hoge NSB’ers en ze belandden op belangrijke posten tijdens de Bezetting. Maximiliaan graaf de Marchant et d’Asembourg,
Henri van Maasdijk, Tobie Goedewaagen en Jan Woudenberg werden
daarom na de Tweede Wereldoorlog tot lange vrijheidsstraffen veroordeeld. Voor de edelman, de oudbankier, de voormalige ‘cultuurpaus’ en
de in ongerede geraakte vakbondsbestuurder betekende dat genoeg
tijd voor reflectie. Op verzoek van dr. L. de Jong van het pas opgerichte
Rijksinstiuut voor Oorlogsdocumentatie schreven zij hun memoires over
deze dramatische periode in de geschiedenis van Nederland. De vier
hoofdpersonen verschilden sterk van afkomst en karakter. Ook hun geschreven herinneringen zijn in omvang, sfeer en aandachtspunten sterk
afwijkend. Op een aantal punten tonen de memoires echter frappante
overeenkomsten. Zo is er van berouw niets te bespeuren. Er zijn verkeerde keuzes gemaakt, maar dat is de schuld van anderen. Of er
was sprake van een ‘slap karakter,’ dat de betrokkene niet valt aan te
rekenen. Allen hebben ze het beste met het vaderland voorgehad: ‘De
politiek is nu eenmaal een bedrijf waarin het zeer moeilijk is met heel
schone handen doorheen te komen’

Wilco Gieling
Seyss-Inquart
Meer dan wie ook symboliseerde de figuur van Arthur Seyss-Inquart de
Duitse bezetting in Nederland tussen 1940 en 1945. Deze lerarenzoon
uit het plaatsje Stannern in Moravië was tot eind 1939 Rijksstadhouder
van het door nazi-Duitsland geannexeerde Oostenrijk. In 1940 werd hij
rijkscommissaris van Nederland. Aanvankelijk probeerde hij Nederland
met zachte hand voor het nationaal-socialisme te winnen maar na de
Februaristaking werd Seyss-Inquart het gezicht van een grimmig bezettingsregime.
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Aat van Gilst & Hans Kooger
Wallen, muren en afscheidingen
Een bijzonder erfgoed

In dit boek gidsen de auteurs u langs minder bekende restanten van
onder meer de beide wereldoorlogen. Voor militairen en leken zijn bunkers, forten, schansen en vestingen interessant. Betonnen verdedigingslinies zijn bijvoorbeeld te vinden in Scandinavië, van de poolcirkel tot aan
de noordkust van Spanje. In Engeland bleven veel Romeinse herinneringen over langs de Hadrianuswal en in Duitsland en ons rivierengebied
staan nog restanten van de oude Limes, de Romeinse grens met de oude
‘barbaarse’ gebieden.

isbn 9789059115453 | nur 680
15.5 x 23.5 cm | ca 303 pagina’s
Paperback | prijs €22.95

Aat van Gilst
Herman Wirth
Herman Wirth (1885-1981) was een veelzijdige geleerde die zowel
verguisd als bewonderd werd maar die tegenwoordig vrijwel vergeten
is. Hij bezat de moed en de fantasie om nieuwe wegen te zoeken en
die in een samenvattend overzicht onder te brengen. Zijn vele publikaties betroffen Nederlandse filologie, waarin hij in Berlijn hoogleraar
was, muziekwetenschap, preshistorie, taalarcheologie, symbool en godsdienst-godsgeschiedenis, en het ontstaan en vergaan van oude culturen.

isbn 9789059113053 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 73 pagina’s
Paperback | prijs €14.95

62
Aat van Gilst
R. Walther Darré
Minister en ideoloog

Richard Walther Darré was een veel belangrijker sleutelfiguur in het
Derde Rijk dan vaak wordt aangenomen. De landbouwpolitiek vormde
een sleutelelement in de ‘bloed-enbodem’ plannen van de nazi’s. Darré
gaf invulling aan deze ideeën. Hij deed er veel aan om de positie van
de Duitse boer te versterken. Toen de inval in Rusland plaatsvond, en
Hitler ‘levensruimte’ in het oosten zocht voor de Duitse boeren, raakte
Darré meer en meer op de achtergrond en in conflict met de partij. Aat
van Gilst, auteur van veel Aspekt boeken, schetste leven en werk van de
man op indringende wijze.

isbn 9789461532985 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 146 pagina’s
Paperback | prijs €18.95

Johan Gortworst
Zilver in bruikleen

roman

Dilemma’s van een verpleegster in oorlogstijd

isbn 9789461533869 | nur 680
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Paperback | prijs €18.95

‘Heb ik toen wel de juiste keuze gemaakt?’ was de verzuchting van de
moeder van de auteur ongeveer een jaar voor haar overlijden. Onverwacht vertelde ze dat ze in de oorlog als verpleegster in een psychiatrische inrichting de opdracht kreeg om een aantal Joodse patiënten
te begeleiden naar Kamp Westerbork. Een gebeurtenis waar zij haar
hele leven over zweeg. De wroeging zat diep omdat een collega verpleegster, die als eerste door de geneesheer-directeur was aangewezen, geweigerd had de opdracht uit te voeren. Na de oorlog bleek
deze verpleegster lid te zijn van het verzet. ‘Waarom heb ik het dan
wel gedaan?’ was de vraag die haar het hele leven moet hebben dwars
gezeten. Een boek dat tot doel had meer begrip te kweken voor deze
groep onbekende vluchtelingen. In ‘Zilver in bruikleen’ krijgt de lezer
niet alleen inzicht in de dilemma’s waarmee zijn moeder in de oorlog
worstelde, maar tegelijk een schets van het naoorlogse gereformeerde
gezin waarin Johan Gortworst opgroeide.
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Peter den Hertog
De Baron

roman

De geschiedenis van een verzetsstrijder
Historische roman/ herziene uitgave
Nol de Waardt uit Hoogeveen wordt, nadat ontdekt is dat hij hulp aan
joden verleent, door een landwachter en Duitse soldaten gearresteerd
en afgevoerd naar Villa Nijenhof in Norg. In die villa ondergaat hij de
roemruchte ‘badkuip methode’. Maar Nol overleeft. Aan het slot van het
verhaal juicht men hem toe vanwege zijn heldhaftige daden: hij wordt
bevorderd tot Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Wie zou
daar niet trots op zijn? En menigeen keek tegen hem op. Maar wat waren Nols motieven? Hoe stak de man in elkaar en werpt dit een nieuw
licht op het eerbetoon dat hem ten deel viel?
‘Zeer opmerkelijk vanwege de ware gebeurtenissen ... schokkende oorlogsellende ... een verrassend slot’ - Het Dagblad van het Noorden
isbn 9789461534224 | nur 680
13 x 21 cm | ca 114 pagina’s
Paperback | prijs €14.95

Peter den Hertog
Adolf Hitler ontmaskerd

Het bevel tot vernietiging van de europese Joden
geanalyseerd
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Het mag verbazing wekken dat over de meest misdadige onderneming
uit de wereldgeschiedenis nog veel onduidelijk is. Er zijn duizenden boeken gepubliceerd over Adolf Hitler en de Holocaust, maar toch is er nog
onenigheid over Hitlers motieven tot de moord op de joden. Ook zijn
onderzoekers het er niet over eens of Hitler wel een bevel tot vernietiging der joden heeft gegeven; er wordt zelfs gesteld dat een bevel
contraproductief geweest zou zijn. En wie was Adolf Hitler in wezen?
Hoe moeten we zijn persoonlijkheid zien? Ook hierover lopen de meningen uiteen. Den Hertog speurt aan de hand van primaire bronnen
naar Hitlers criminele motieven, legt ze één voor één bloot, en markeert
een centraal motief. Gewapend met inzichten uit de rechtspsychologie
kijkt hij opnieuw naar de bronnen over het ‘Führerbefehl’ en komt tot de
conclusie dat Hitler ten minste één fataal bevel heeft gegeven. Het bevel zelf analyseert hij en stelt vast dat zowel de aard als de uitvoering
geconstrueerd was om Hitler zelf in te dekken. Aan het slot van het boek
is het de lezer duidelijk op welke wijze hij de misdadige persoonlijkheid
van Adolf Hitler moet zien. Peter den Hertog (1951) studeerde geschiedenis en cultuurwetenschappen. Den Hertog heeft twee hoofdstukken uit
zijn vorige boek overgenomen: het eerste is ingekort, het tweede geheel
herzien en fors uitgebreid.
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De collaborateur
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In 1979 constateerde de schrijver W.F. Hermans ‘Er is nauwelijks ooit
een poging gedaan het verschijnsel van het landverraad objectief te
bestuderen. Men heeft de landverraders, NSB’ers enz. van stonde af
aan overladen met berispingen en preken, maar na de constatering
dat zij slecht en misdadig waren, zich niet verder in de feiten verdiept’.
Hermans kon toen niet weten dat er al enkele jaren werd gewerkt aan
een boek dat tot doel had dit manco op te vullen. Onder de titel ‘De
collaborateur’ verscheen dit boek in 1981. Het is voor het grootste deel
gebaseerd op moeilijk te verkrijgen uniekarchiefmateriaal dat niet eerder noch later voor enig ander onderzoek is gebruikt. Het primaire doel
was inzicht te krijgen in de persoonlijkheid, de levensloop, de sociale
positie en de vooral ernstige politiek-delinquente gedragingen, voor
zover mogelijk in hun onderlinge samenhang, van 52 goed gedocumenteerde collaborateurs. Het boek was zonder meer spraakmakend en
kreeg uitvoerige aandacht van de media. Een heruitgave is derhalve op
zijn plaats.

Gerard Horneman
De Nederlandse Onderzeedienst in de
Tweede Wereldoorlog
4 delen!

Gerard
Horneman

Deel 1
De Nederlandse
Onderzeedienst in de
Tweede
Wereldoorlog

De strijd na de evacuatie naar Engeland
in en buiten de Europese wateren

In de jaren zestig heeft de Koninklijke Marine in 54 delen haar geschiedenis in de Tweede Wereldoorlog laten beschrijven (Mededelingen van
de Marinestaf, MEDS, de GB 110), waaronder vijf delen over de onderzeedienst. Deze delen zijn echter nooit uitgegeven en alleen in de bibliotheek van het NIMH in Den Haag te raadplegen. Gerard Horneman
heeft de vijf delen ‘Onderzeedienst’ bewerkt, aangevuld met de laatste
(vrijgekomen) nieuwe gegevens en voorzien van vele foto’s , waarvan
enkele nog nooit eerder gepubliceerd zijn. De vijf delen GB 110 zijn nu
in vier delen verschenen. Deel 1 behandelt de verrichtingen van de Nederlandse onderzeedienst in West Europa en de Middellandse Zee; deel
2 de strijd in Nederlands-Indië. In deel 2.3 zijn de bijlagen opgenomen
welke betrekking hebben op deel 2 en in deel 3 zijn o.a. de onderzeeboten en hulpschepen beschreven.
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De Nederlandse Onderzeedienst
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De strijd na de evacuatie naar Engeland
in en buiten de Europese wateren
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De acties van de Nederlandse onderzeeboten in Noordzee,
Golf van Biskaje, Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee
en de verrichtingen van Hr.Ms. COLOMBIA in 1940 – 1945.
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4x Paperback | prijs €159.95
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De Nederlandse
Onderzeedienst in de
Tweede
Wereldoorlog

Na het volgen van diverse technische studies heeft
Gerard Horneman (Amsterdam, 1946) gewerkt bij het
Natuurkundig Laboratorium van de Universiteit van
Amsterdam als technisch medewerker en is voor een
aantal jaren uitgezonden geweest naar CERN (Geneve).
Na terugkeer heeft hij een studie M.O. geschiedenis
en Museologie (VU) gevolgd en is hij gaan werken bij
het Zaans Museum als collectiebeheerder. Van 2001
tot 2011 is hij werkzaam geweest als beheerder van het
Czaar Peterhuisje te Zaandam. In 1976 deed hij bij het
I.M.H te Den Haag als externe vrijwilliger mee aan het
‘Schepenproject’. Voor dit project heeft hij de schepen
van de Nederlandse Zeemacht tussen 1795 en 1815 in
kaart gebracht. Hierna begon hij met de gegevens over
de Nederlandse onderzeeboten. Sinds een aantal jaren
is hij vrijwilliger bij het Marinemuseum/Traditiekamer
Onderzeedienst te Den Helder.
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in vier delen verschenen. Deel 1 behandelt de verrichtingen van de Nederlandse
onderzeedienst in West Europa en de Middellandse Zee; deel 2 de strijd in
Nederlands-Indië. In deel 2.3 zijn de bijlagen opgenomen welke betrekking hebben
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Na het volgen van diverse technische studies heeft
Gerard Horneman (Amsterdam, 1946) gewerkt bij het
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In de jaren zestig heeft de Koninklijke Marine in 54 delen haar geschiedenis in
de Tweede Wereldoorlog laten beschrijven (Mededelingen van de Marinestaf,
MEDS, de GB 110), waaronder vijf delen over de onderzeedienst. Deze delen zijn
echter nooit uitgegeven en alleen in de bibliotheek van het NIMH in Den Haag
te raadplegen. Gerard Horneman heeft de vijf delen ‘Onderzeedienst’ bewerkt,
aangevuld met de laatste (vrijgekomen) nieuwe gegevens en voorzien van vele foto’s
, waarvan enkele nog nooit eerder gepubliceerd zijn. De vijf delen GB 110 zijn nu
in vier delen verschenen. Deel 1 behandelt de verrichtingen van de Nederlandse
onderzeedienst in West Europa en de Middellandse Zee; deel 2 de strijd in
Nederlands-Indië. In deel 2.3 zijn de bijlagen opgenomen welke betrekking hebben
op deel 2 en in deel 3 zijn o.a. de onderzeeboten en hulpschepen beschreven.

Na het volgen van diverse technische studies heeft Gerard Horneman (Amsterdam, 1946) gewerkt bij het Natuurkundig Laboratorium van de Universiteit van Amsterdam als technisch medewerker en is voor een aantal jaren uitgezonden geweest naar CERN (Geneve). Na terugkeer heeft hij een studie M.O. geschiedenis en Museologie (VU) gevolgd
en is hij gaan werken bij het Zaans Museum als collectiebeheerder. Van 2001 tot 2011 is hij werkzaam geweest als
beheerder van het Czaar Peterhuisje te Zaandam. In 1976 deed hij bij het I.M.H te Den Haag als externe vrijwilliger
mee aan het ‘Schepenproject’. Voor dit project heeft hij de schepen van de Nederlandse Zeemacht tussen 1795 en
1815 in kaart gebracht. Hierna begon hij met de gegevens over de Nederlandse onderzeeboten. Sinds een aantal
jaren is hij vrijwilliger bij het Marinemuseum/Traditiekamer Onderzeedienst te Den Helder.

Pieter van der Horst
De mythe van het joodse kannibalisme
De ongecensureerde versie
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Volgens oude volksverhalen gebruiken Joden het bloed van niet-Joden
bij de bereiding van matzes voor het Pesachfeest. Het zogenaamde
bloedsprookje vormt de basis voor de antisemitische theorie dat Joden
zich schuldig maken aan het plegen van rituele moorden en kannibalisme. Het bloedsprookje was in het christelijke Europa door de eeuwen
heen aanleiding voor anti-Joodse pogroms, het werd door de nazi’s als
propagandamiddel aangewend en in brede kring als vreselijke waarheid geloofd, tot in onze tijd. Toen hoogleraar Pieter W. van der Horst,
op 16 juni 2006 bij gelegenheid van zijn afscheidsrede aan de Universiteit van Utrecht, aan de orde wilde stellen dat het bloedsprookje ook
in de moderne islamitische wereld een aantal wijdverbreide varianten
kent, viel dat niet in goede aarde bij het College van Bestuur van die
universiteit. De rede werd gecensureerd, met als gevolg een rel over
de inperking van de academische vrijheid, doorgeschoten politieke correctheid en angst voor onwelgevallige reacties. In dit boek is de ongecensureerde tekst van de afscheidsrede afgedrukt Prof. dr Pieter W.
van der Horst (1946) studeerde klassieke filologie en literatuur aan de
Universiteit Utrecht. In 1978 promoveerde hij in de theologie, eveneens
in Utrecht. Na zijn studie werkte Van der Horst 37 jaar aan de Utrechtse
universiteit, laatstelijk als hoogleraar Judaiëk. In juni 2006 ging hij, vlak
voor zijn 60ste verjaardag, met vervroegd pensioen.

Antoon Hout
Kind van de oorlog

Een kind, een oorlog, een toekomst
In dit boek beschrijft Antoon Hout zijn leven als oorlogswees. Een bestaan van struikelen en weer opstaan waarbij de Stichting ‘40-’45 hem
uiteindelijk weer de kracht gaf de toekomst zelf in de hand te nemen
een dramatisch relaas over een leven in bijzondere omstandigheden.

isbn 9789059118171 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 148 pagina’s
Paperback | prijs €17.95

David Howarth
De sledebrigade

Een arctisch heldenverhaal uit WO-2 over ontsnapping,
overleving en overwinning

isbn 9789059114388 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 256 pagina’s
Paperback | prijs €18.95

De sledebrigade is het verhaal van een groepje Deense en Noorse jagers en beambten van weerstations, die in 1943 een opdracht volbrachten op de ijsvlakten langs de noordoostkust van Groenland. Met hun hondensleden patrouilleerden zij in het zich ver meer dan duizend kilometer
uitstrekkende gebied, om het binnendringen van Duitse strijdkrachten te
signaleren en om de voor de geallieerde oorlogvoering zo belangrijke
weerstations te beschermen. Hoewel het door het barre klimaat als bijna
onmogelijk werd geacht dat Duitsers hier voet aan land zouden zetten,
vonden de mannen van de Sledebrigade toch voetafdrukken en andere
tekens van de aanwezigheid van vijanden in dit onherbergzame gebied.
Na enkele voor de Sledebrigade rampzalige verlopende confrontaties
met die vijand, waarbij haast alles verloren ging, wisten zij toch het
praktisch onmogelijke te volbrengen. Soms moesten leden van de groep
honderden kilometers lopen door het barre landschap, zonder hun honden en praktisch zonder beschermende uitrusting, in een wanhopig pogen een veilige basis te bereiken en zich te hergroeperen.
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gebeurtenissen en maatschappelijke omwentelingen. Natuurlijk speelt hierbij de Tweede Wereldoorlog een ingrijpende
rol. Tot de dag van vandaag vormt dit conflict een morele scheidslijn in
het land. Direct na de oorlog was er eigenlijk nergens tijd voor. Het land
stond in het teken van wederopbouw en al snel ook groeiende welvaart.
Maar met het klimmen der jaren dienen de herinneringen zich toch weer
aan. In dit boek is het tijd voor contemplatie. J.S.P. Huisman tekent zijn
ervaringen op, zijn jeugd in Putten, zijn tijd bij het verzet en zijn verblijf
in Duitse gevangenschap en de invloed daarvan op zijn verdere leven.
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W. D. Jagtenberg
Ik beschuldig

Vijftien jaar strijd tegen het Ministerie van Defensie over
haar boek Mei 1940. De strijd op Nederlands grondgebied

isbn 9789059119093 | nur 680
12.5 x 21.5 cm | ca 224 pagina’s
Paperback | prijs €19.95

J’accuse, betitelde Zola zijn verdedigingsrede van Dreyfus, die ten onrechte van spionage werd verdacht. Jagtenberg koos met zijn titel bewust voor deze associatie. Zijn boek behandelt namelijk eveneens een
groot onrecht. Het gaat daarbij om de beeldvorming over de SS, de gevreesde elite eenheid van de Nazi’s, die vaak ook verantwoordelijk was
voor de behandeling van krijgsgevangenen. In tal van publicaties die
na de oorlog verschenen, is beschreven dat daarbij de oorlogsregels
dikwijls met voeten werden getreden. Tenminste tot 1990. In dat jaar
verschijnt Mei 1940. De strijd op Nederlands grondgebied, geschreven
door een tweetal medewerkers van de Sectie Militaire Geschiedenis.
Bij veel oud-strijders, bekend met de praktijken van de SS, wekten de
vergoelijkende uitspraken uit dit boek verbazing en woede op. Een zo’n
oud-strijder was Wim Jagtenberg. Hij liet het er niet bij zitten en kaartte
de zaak aan bij het Ministerie van Defensie. Dit boek geeft weer wat
er werkelijk gebeurde met de krijgsgevangenen en beschrijft tevens het
moeizaam verlopende contact van Jagtenberg met Defensie. Basis van
het betoog vormt Jagtenbergs in 1995 gepubliceerde brochure Geschiedvervalsing over de Meidagen van 1940. Kiest Defensie vóór de SS
en tegen haar veteranen? Dit geschrift is echter aangevuld met tal van
nieuwe ontwikkelingen rond deze schrijnende zaak.
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Maria Janssen
De hongerwinter van Cornelia Johanna
De hongerwinter vormde één van de donkerste episoden van de Tweede
Wereldoorlog in Nederland. En deze winter had vele gezichten. Ieder
mens vocht voor zich tegen schaarste, honger en gebrek, en dat alles
onder toeziend oog van een steeds willekeuriger optredende bezetter.
Dit boek beschrijft het leven tijdens de hongerwinter in Den Haag, een
stad die, net als de meeste gebieden in het westen van het land, zeer
zwaar getroffen werd. In deze historische fictie staat het leven van Cornelia Johanna centraal. Een vrouw, een moeder, een stad, in de storm
van haar tijd.

isbn 9789059119604 | nur 300
13.5 x 21.5 cm | ca 144 pagina’s
Paperback | prijs €18.95

Wim Jilleba
Buitenlander in vijandig land

Een Dordtse jongen tewerkgesteld in Nazi-Duitsland
Met Buitenlander in vijandig land heeft Wim Jilleba een aangrijpend
relaas geschreven over zijn belevenissen in de Tweede Wereldoorlog.
Centraal staat de tewerkstelling in Duitsland en hoe, vaak nog heel jonge mannen onder die omstandigheden moesten overleven. Het is het
verhaal van kadaverdiscipline, bomdardementen, beschietingen en een
even vertwijfelde als meedogenloze Duitse politiek die dit leven tekent.
Jilleba, geboren 12 mei 1928 te Dordrecht, gepensioneerd militair, beschrift zijn belevenissen onopgesmukt. Buitenlander in vijandig land is een
tijdsdocument dat veel betrokkenen, familieleden alswel de jonge generatie die het van horen zeggen heeft, ongetwijfeld zal boeien.

isbn 9789059115743 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 428 pagina’s
Paperback | prijs €22.95
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D.W. Joekes
Door het oog van de naald

Gesprekken tussen een strafgevangene en zijn Japanse
bewakers 1942 - 1945
Voor de Tweede Wereldoorlog leerde de auteur van dit boek voldoende
van de taal om tijdens de Japanse bezetting van Nederlands Indië als
krijgsgevangene ingezet te worden als tolk bij het spoorwegkantoor in
Soerabaja. De ontdekking van zijn deelname aan een verzetsgroepje
deed hem belanden bij de Japanse militaire politie, de Kempetai; daarna
bij de Japanse krijgsraad in Batavia/Jakarta en drie opeenvolgende
gevangenissen. De Japanse capitulatie op 15 augustus 1945 bezorgde
hem wel weer zijn vrijheid, maar er volgden nog tijden van uitputting en
diepe wanhoop. Vooral door de beschrijving van zijn belevenissen bij
de Kempetai en de krijgsraad is dit boek zonder meer een spannend
historisch document.
isbn 9789461530813 | nur 300
13.5 x 21.5 cm | ca 142 pagina’s
Paperback | prijs €18.95

Klaas de Jong
Hoe de oorlog is verdwenen
Een verhaal

Hoe de oorlog is verdwenen is het verhaal van een joods meisje in het
Polen van de Tweede Wereldoorlog en het daaropvolgende communistische bewind. Rachel Finkelstein overleeft als enige van haar familie het
vernietigingskamp Treblinka. Ze neemt het trotse en moedige besluit om
de oorlog achter zich te laten, om niet de rest van haar leven in tranen
en weeklacht om te kijken. Ze wordt beloond voor haar moed totdat het
noodlot definitief lijkt toe te slaan.

isbn 9789059115972 | nur 300
12 x 18 cm | ca 176 pagina’s
Paperback | prijs €12.95
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Annabel Junge
Girlpower

In de Tweede Wereldoorlog

isbn 9789461533975 | nur 680
13.5 x 19 cm | ca 220 pagina’s
Paperback | prijs €12.95

Tot aan deze eeuw namen in tijden van oorlog de mannen vaak de
belangrijkste plaatsen in, zoals in de politiek en binnen het militaire apparaat. Waar vaak minder bij stil gestaan wordt zijn de vele vrouwen,
die zich evenzeer ingezet hebben voor het landsbelang. Dat gebeurde
al in de Eerste Wereldoorlog, doch de volgende oorlog bood nog meer
kansen voor vrouwen om een belangrijkse plaats in de maatschappij te
veroveren. In dit boekje komen een aantal interessante terreinen aan
de orde, waarop vrouwen hun sporen verdienden. Zo is de oorlogsverslaggeving veranderd door de vrouwelijke journalisten. Maar ook als
geheim agenten wisten vrouwen hun mannetje te staan en waren er ook
vrouwen te vinden bij diverse luchtstrijdkrachten. Natuurlijk mag ook de
artistieke inzet van vrouwen voor de mannen aan het front om de band
met hun vaderland te verstevigen en de heimwee te compenseren, niet
ontbreken in deze korte inleiding tot een boeiend onderwerp.

Henk Jurgens
Vluchten via het Vaticaan

Waarom Pius XII niet Zalig verklaard wordt

isbn 9789059116740 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 311 pagina’s
Paperback | prijs €19.95

Waarom is Paus Pius XII nooit Zalig verklaard? Neemt het Vaticaan hem
zijn stilzwijgen tegen de Jodenvervolging dan toch nog kwalijk of hebben de Kroaten er iets mee te maken? Pius steunde hun Ustasa, Pavelic,
de NDH, en de Onafhankelijke Staat Kroatië, een vazalstaat van Hitler, onvoorwaardelijk. De strenge Rooms-katholieke fascistische Kroaten vermoordden honderdduizenden Serviers en dwongen honderdduizenden anderen zich te bekeren tot het Rooms-katholicisme. Het enige
‘Ware Geloof’. Aan de hand van officiële regeringsrapporten en tal
van bronnen, onder andere van de Amerikaanse geheimedienst, beschrijft Henk Jurgens (1942) deze geschiedenis in dit opmerkelijke boek.
Hierbij staat hij ook stil bij de gedetailleerde vluchtroute van oorlogsmisdadigers naar Argentinië en de Verenigde Staten en de hulp die het
Vaticaan hierbij bood. Henk Jurgens studeerde algemene politieke en
sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam.
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Henk Jurgens
Amerikaanse ondernemers, Nederlandse
kornuiten en Hitlers oorlog

isbn 9789059117754 | nur 680
13 x 21 cm | ca 336 pagina’s
Paperback | prijs €19.95

Oorlog is een gecompliceerd gebeuren, ‘goed’ en ‘kwaad’ lopen vaak
nauwelijks herkenbaar door elkaar. Dit geldt ook voor de gebeurtenissen die tot zo’n oorlog leiden. In Amerikaanse ondernemers, Nederlandse
kornuiten en Hitlers Oorlog worden de netwerken tussen Amerikaanse
en Duitse bankiers, ondernemers, politici en wetenschappers ontrafeld.
Netwerken die de catastrofe van de Tweede Wereldoorlog mogelijk
hebben gemaakt. In het boek wordt de nauwe relatie blootgelegd die
tussen de netwerken heeft bestaan. Het beschrijft hoe ze hebben kunnen ontstaan en wie er toe hoorden. Het boek houdt zich bezig met
vragen als: was het wel zo vanzelfsprekend dat de Verenigde Staten
geen fascistisch land is geworden. Wie verdiende er eigenlijk aan de
Hitlers oorlog? Zijn scheikundigen echt zo naïef? En, is de I.G. Farben wel
echt geliquideerd of wachten ze daarmee tot alle overlevenden van de
concentratiekampen overleden zijn? Jurgens’ studie leert ons een beetje
beter te begrijpen waarom de wereld van vandaag er uitziet zoals ze
er uit ziet.

G.J.M. Kellner
De militaire operaties van de
Tweede Wereldoorlog
Van Anzio tot Zitadelle

Dit boek geeft een volledig overzicht van de militaire en logistieke operaties uit de periode 1939 - 1945. Niet alleen bekende operaties maar
ook geheime commandoacties ver achter het front worden behandeld.
De auteur heeft zich ook niet beperkt tot het West-Europese theater
maar besteed ook aandacht aan de slagen in de Pacific en het Oostfront. Het is het resulaat van jarenlang onderzoek waarbij de auteur
uit de meest diverse bronnen informatie heeft verzameld. De operaties
worden uitvoerig beschreven en zijn alfabetisch geordend op codenaam. Het is een handig en monumentaal naslagwerk, zondermeer een
standaardwerk over de Tweede Wereldoorlog.
isbn 9789059114975 | nur 680
17 x 24 cm | ca 665 pagina’s
Paperback | prijs €29.95
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Els Kiewik-Peters
De toekomst heeft een lang verleden
Biografie van twee Hilversumse dwangarbeiders
1944/45 in Nazi-Duitsland

isbn 9789461531360 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 324 pagina’s
Paperback | prijs €19.95

In 2006 komen uit een tot dan toe onbekend maar goed bewaard familiearchief foto’s, brieven, kaarten en andere documenten in handen van
de schrijfster Els Kiewik-Peters. Gegevens en informatie over een grotendeels verzwegen familiegeschiedenis die een tipje van de sluier oplichten over wat er gebeurde toen WO II diep ingreep in het gezin Peters.
De doorgemaakte traumatische ervaringen in Nazi-Duitsland en de naoorlogse zwijgzaamheid hierover drukten onmiskenbaar een stempel op
het latere leven van deze mannen en daarmee op de levens van hun
gezins- en familieleden. Dit heeft haar doen besluiten dit boek voor een
groter publiek toegankelijk te maken. In liefde- en eervolle herinnering
en nagedachtenis aan haar grootvader en vader maar ook aan al hun
meer dan 600.000 Nederlandse lotgenoten in de Duitse Arbeitseinsatz.
Opdat het niet wordt vergeten.

J.G. Kikkert
De zeven levens van ‘The Cat’

Een halve eeuw contraspionage in oorlogs en vredestijd
‘The Cat’ was de bijnaam van een van de meest bijzondere figuren uit
de schimmige wereld van de inlichtingendiensten. Brijnen van Houten
was zijn echte naam en hij voorzag veel opdrachtgevers van materiaal dat zij nodig hadden. Deze kwaliteit was ook het Koningshuis niet
ontgaan, waardoor koningin Wilhelmina Brijnen van Houten toevoegde
aan de staf van prins Bernhard. Het doel hierachter was natuurlijk om
een oogje in het zeil te houden. Dit bracht ‘The Cat’ tot in het Witte Huis
in Washington. Een nachtelijke ontsnapping van de Prins en diens vlucht
naar Zorreguietá in Argentinië betekende het einde van zijn bijzondere
positie aan het hof.

isbn 9789461531957 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 176 pagina’s
Paperback | prijs €18.95
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J.G. Kikkert
De prins in Londen
Bernhard 1940 - 1945

Ook na ruim een halve eeuw bestaan er nog talrijke raadsels rond de
rol van prins Bernhard in oorlogstijd. Wie waren zijn bondgenoten? En
wie waren zijn tegenstanders? Bernhard zou voor de voeten kunnen worden geworpen dat hij meer oorlog gevierd dan gevoerd heeft. In ieder
geval was de Tweede Wereldoorlog van de grootste betekenis voor
de verdere loopbaan van de prins. Veel van zijn netwerken zijn in deze
jaren tot ontwikkeling gekomen. Nog in 2004 zocht de prins de publiciteit door middel van een open brief in de dagbladpers, waarin hij zich
verweerde tegen aantijgingen, die deels ook betrekking hadden op de
oorlogsjaren.

isbn 9789059112193 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 207 pagina’s
Paperback | prijs €18.95

Jaap A. Kip
De tegenstoot

Bataljon Jagers gesteld voor onmogelijke opdracht
Grebbeberg 12 en 13 mei 1940
De slag om de Grebbe is de beroemdste slag uit de meidagen van
1940. Nederlandse militairen moesten zich hier weren tegen de aanvallen van de Duitse Wehrmacht en Waffen-SS. Uiteindelijk liet de Blitzkrieg zich ook hier niet stoppen, ondanks taai Nederlands verzet. Jaap
A. Kip onderzocht de geschiedenis van een bataljon Nederlandse jagers
die verzameld werden voor een tegenstoot bij de Grebbe. Op basis van
dagboeken, oogetuigenverslagen en documenten heeft de auteur de
dramatische gebeurtenissen in kaart gebracht, waarbij zijn eigen opa
sneuvelde.

isbn 9789059114814 | nur 680
15.5 x 23.5 cm | ca 330 pagina’s
Paperback | prijs €24.95
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Gerbrand Kip & Perry Pierik
Hellehonden en ander dierenleed
1914 - 1945
Een ode aan het dier in oorlogstijd

Dit boek is een ode aan het dier in oorlogstijd. Bibliotheken zijn volgeschreven over het lijden der mensen, maar het dier is een vaak vergeten
slachtoffer van het oorlogsgeweld. De historici Perry Pierik en Gerbrand
Kip verzamelden de meest ontroerende, aangrijpende en schokkende
foto’s van het dier in oorlogstijd. Paarden, honden, duiven en kamelen
komen aan bod, in de periode 1914 – 1945. Het is indrukwekkend te
zien hoe soldaten hun gesneuvelde paarden in 1939 nog begroeven.
Later, toen de dood aan inflatie onderhevig was, was er voor dergelijk
sentiment geen tijd meer. Of de mensen deden zich te goed aan de kadavers van de trouwe viervoeters die hen dienden.
isbn 9789059118379 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 372 pagina’s
Paperback | prijs €19.95

Arie Kleijwegt
Brieven aan Daan Maltha
28-5-1943 – 5-4-1944

isbn 9789075323290 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 109 pagina’s
Paperback | prijs €12.95

Tijdens de Duitse bezetting duikt Arie Kleijwegt onder. Eerst in Friesland,
ergens vlak bij Beetserswaag en later bij een predikant in de stad van
de Apparatenfabriek, Eindhoven. Gedurende de periode 28 mei 1943
tot en met 5 april 1944 onderhoudt Kleijwegt een briefwisseling met
Daan Maltha. De post die hij van hem krijgt, loopt via de Handelskamer
waar zijn vader werkt. Zo houdt Kleijwegt zich op de hoogte van het dagelijkse leven in het Rotterdam waaruit hij moest vertrekken. Uit zijn brieven aan Daan Maltha komt Kleijwegt naar voren als een jonge man, die
zelfs in die moeilijke bezettingsjaren oog blijft houden voor de mensen
en dingen om hem heen: iemand die vol zit met idealen en plannen voor
de toekomst, iemand die nadenkt over de bevrijding, zijn bevrijding: de
‘bevrijding van de jeugd’, die Maltha liever aanduidt als ‘het verlies van
de jeugd’. Hij is veranderd. Tineke, zijn verloren liefde, maar ook zijn
nieuwe omgeving Eindhoven, spelen daarin een rol. Kleijwegt schrijft: ’Ik
moet bekennen, ik leef door velerlei oorzaken in een heel andere wereld dan vroeger. Dat merk ik het duidelijkst wanneer ik door zo’n brief
van jou weer met mijn oude ik geconfronteerd wordt.’
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Hans Knap
Ilja G. Ehrenburg

isbn 9789059115392| nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 390 pagina’s
Paperback | prijs €24.95

Op 17 december 1908 arriveerde in Parijs een trein met aan boord een
Russisch jochie van 17 jaar; Ilja G. Ehrenburg. Hij stak nieuwsgierig zijn
hoofd uit het raam van de derde klas-coupé, dacht aan de Moskouse
winter en “keek met ongelovige ogen naar het groene gras van de
Parijse voorsteden”. Rechts van de spoorlijn, vlak voor Gare du Nord,
zag hij Montmartre - de basiliek Sacré Coeur was nog in aanbouw...
Ilja Ehrenburg - in 1905 in Moskou van het gymnasium verwijderd en
gevangen gezet wegens revolutionaire activiteiten tegen het regime van
de tsaar - was uiteindelijk in Parijs terechtgekomen. Daar werd hij een
van de bekendste auteurs in Europa, oorlogsverslaggever, boekenschrijver, dichter, levend in de vriendenkring van Montparnasse (zoals o.m.
Picasso, Appolinaire, Max Jacob). Hij werd een zeer lastige “Sovjetschrijver”, die als jood getolereerd werd in de oorlog tegen Hitler. Toen
was hij onmisbaar voor het Kremlin. Na Stalin’s dood schreef hij zijn
roman “De Dooi”, een term, die in de internationale politiek befaamd
werd bij de geleidelijke instorting van het wrede communistische beleid,
zoals dat onder Stalin tot ontwikkeling was gekomen. Ehrenburg’s leven
eindigde in 1967; niet als zovelen in Siberië of in de kelders van de
Moskouse Loebjanka-gevangenis, maar in zijn appartement in Moskou.
Het graf in Moskou toont een portret van Ehrenburg, vervaardigd naar
een tekening van zijn vriend Pablo Picasso.

p
g,
e
-

Een vriendschap die begon in de oorlog

isbn 9789059113718 | nur 300
13.5 x 21.5 cm | ca 152 pagina’s
Paperback | prijs €18.95

Olinka, zo werd Olga liefkozend door haar Joodse familie in Praag genoemd. Olga was net 20 jaar toen ze naar een concentratiekamp bij het
door de geallieerden al zwaar gebombardeerde Hamburg werd gedeporteerd om daar puin te ruimen. Veel te zwaar werk onder onmenselijke omstandigheden. Een lichtpuntje voor haar was de vriendschap die
ze sloot met Bram, een Nederlandse dwangarbeider uit het aangrenzende werkkamp, die zijn jonge gezin in het gehavende Rotterdam achter had moeten laten. Hij hielp Olga te overleven. Jaren later - Olga en
Bram waren al overleden - ontdekte Peter, een zoon van Bram en auteur
van dit boek, wat er zich in de oorlogsjaren in de driehoek Rotterdam Praag - Hamburg afspeelde. Hij sloot vriendschap met Olga’s dochter
Hana. Samen gingen zij deel uitmaken van het verhaal, Een aangrijpend
verhaal over een vriendschap die begon in de oorlog en voortduurt in
de volgende generatie.
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isbn 9789461534897 | nur 300
13 x 21 cm | ca 248 pagina’s
Paperback | prijs €18.95

Marianne Knecht
Texelschade

roman

In Texelschade worden middels een mozaïekvertelling fictie en feiten verweven tijdens de ‘Russenoorlog’ aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. De herinneringen aan deze bloedige opstand, van Georgiërs
in gedwongen krijgsdienst van de Duitsers, komen weer tot leven wanneer er een Russisch schip in de haven van Oudeschild verschijnt. Tegelijkertijd reizen een drietal personen af naar het eiland: een Duitser,
een Georgiër en één van de zogeheten ‘Amsterdammertjes’. Jaren na
dato komen alle betrokkenen opnieuw in constellatie bijeen, en ontrafelt de auteur geleidelijk aan de dramatische gebeurtenissen die zich
in hun jeugd op het eiland hebben afgespeeld. Dit verhaal biedt een
fascinerend en exemplarisch beeld van een eiland met het karakter van
een Nederlands dorp. Met onder haar inwoners zowel NSB’ers als de
ondergrondse, waarvan beide uiteenlopende disciplines behoorden tot
dezelfde, wijd vertakte en onderling verbonden families. Texel bood
tevens onderdak aan onderduikers en over het hele eiland verspreidt
zo’n 500 Amsterdamse kinderen die aan het eind van de Hongerwinter
op Texel kwamen om aan te sterken. Eerder verscheen De Lijfeigenen van
Marianne Knecht, een roman die uitstekend ontvangen werd.

Marianne Knecht
De lijfeigenen

isbn 9789059115583 | nur 300
13.5 x 21.5 cm | ca 185 pagina’s
Paperback | prijs €17.95

roman

In de gruwelnacht van 4 oktober 1942 werden vele, door de nazi’s
geronselde, jonge vrouwen per trein vanuit de Sovjet-Unie naar Duitsland versleept om daar als slavinnen te werken. Tegelijkertijd belandden duizenden Nederlandse mannen in de Arbeitseinsatz. Deze roman
beschrijft hoe twee wildvreemde mensen uit een totaal verschillende
cultuur elkaar in hetzelfde werkkamp ontmoeten, waar zij elkaar de
liefde verklaren - in de taal van de vijand. Na de bevrijding keren de
Hollandse mannen naar huis terug. De jonge, Oekraïense vrouw staat
voor de keuze. Met een man mee naar het onbekende, maar vrije Nederland of terug naar huis waar de familie wacht én het Stalinistische
regime. De twee geliefden wagen samen de sprong naar een nieuwe
toekomst vol Russische melancholie. Dit menselijke verhaal wordt verteld
door de dochter. Zij beschrijft op indringende wijze haar tijd als kind,
haar adolescentie en het volwassen worden met een moeder die niet in
staat is het verleden te vergeten noch te vertellen.
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A. Korthals Altes
Luchtgevaar

Luchtaanvallen op Nederland 1940 1945
Luchtgevaar is een standaardwerk van de luchtoorlog boven Nederland
in de Tweede Wereldoorlog. Met oog voor detail schetst de auteur de
gebeurtenissen tussen 1940 en 1945. Speciale aandacht heeft wijlen
Korthals Altes voor de dramatische hoogtepunten van dit conflict, zoals
het bombardement op Rotterdam, Nijmegen, Walcheren en het Bezuidenhout in Den Haag. De waarde van het boek schuilt hem bovendien in
het feit dat de auteur waardevolle nieuwe bronnen aan het licht brengt,
zoals interne rapporten en ooggetuigenverslagen. Het boek was al jaren ten onrechte niet meer op de markt. Deze herziene uitgave zal iedere liefhebber van de luchtvaartgeschiedenis zeker waarderen.

isbn 9789461531889 | nur 680
15 x 23 cm | ca 267 pagina’s
Paperback | prijs €24.95

Peter Kruit
Een mythe aan scherven

Een onderzoek naar de tactische gevechtsomstandigheden
van mei 1940 op het Nederlandse strijdtoneel

isbn 9789059116818 | nur 680
15.5 23.5 cm | ca 168 pagina’s
Paperback | prijs €19.95

In dit boek neemt de historicus Peter Kruit ons mee naar de bewogen
meidagen van 1940. Bij verrassing viel het Duitse leger aan; modern,
toegerust met tanks, vliegtuigen en parachutisten, gebruikmakend van
nieuwe strijdmethoden. Over de politieke toedracht en ook over de gevechten is reeds veel geschreven, maar door de ontdekking van een
nieuwe bron was Kruit in staat de tactische gevechten in een ander daglicht te stellen. Hij kreeg toegang tot een zeer rijke en tot voor kort onbekende bron: een gewondenlijst van het Nederlandse Leger uit mei 1940
die zich in het Oorlogsarchief van het Nederlandse Rode Kruis bevond.
Hierdoor kreeg Kruit inzicht in de medische evacuatie van oorlogsgewonden en de verwondingsoorzaak van de Nederlandse militairen. De
verwondingsgegevens relateert Kruit aan het bekende historische beeld
van de tactische gevechten. Door het gebruik van een nieuwe bron en
een onconventionele onderzoeksmethode krijgt de lezer een ander en
genuanceerd beeld van de gebeurtenissen van de meidagen van 1940.
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Em. Kummer
Céline, een briljante boef

isbn 9789461531148 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 314 pagina’s
Paperback | prijs €24.95

In 1932 werd Célines roman Reis naar het einde van de nacht als een
meesterwerk begroet. Zijn daarop volgende boek, Dood op krediet,
verschenen in 1936, is stilistisch misschien nog vernieuwender en opzienbarender dan de Reis. Daarna kwamen zijn felle antisemitistische
pamfl etten waarin hij het nazisme omhelsde. Zijn gedrag in de oorlog
was dat van een collaborateur. Na zijn vlucht naar Duitsland en zijn
verblijf in Denemarken probeerde hij zich vrij te pleiten. In 1951 werd
hem amnestie verleend, hij keerde terug naar Frankrijk. Tot zijn dood
in 1961 schrijft hij nog een aantal romans die niet het niveau van zijn
eerste romans zullen halen. Ondanks zijn politiek verleden wordt Céline
als een zeer groot romanschrijver beschouwd. Het interessante is dat
zijn virulente racisme en zijn verkettering van de westerse wereld zich
voor velen als iets onverwachts voordeden. Door de heftigheid van soms
idiote uitlatingen hebben mensen zich zelfs afgevraagd of hij niet gek
was geworden. Kortom er werd en wordt nog steeds verwoed over hem
gediscussieerd. Wie was Céline, vraagt de auteur van dit boek zich af.
Zijn conclusie: groot als schrijver, fout als mens, kortom een briljante boef.
Em. Kummer vertaalde van Céline Reis naar het einde van de nacht, en
gaf van hem brieven en pamfletten uit in Van de ene dood naar de andere.

Jeroen Kuypers
Hitler verovert Parijs
In de vroege uren van de 28e juni 1940 bezocht Hitler voor de eerste
en enige maal in zijn leven Parijs. Tijdens een bezoek dat even ‘blitzachtig’ verliep als de veldtocht die de Franse hoofdstad voor hem had
bedwongen, bezichtigde de Führer de in architectonisch opzicht belangrijkste gebouwen. Parijs diende als voorbeeld voor de nieuw te bouwen
wereldhoofdstad.

isbn 9789059114586 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 110 pagina’s
Paperback | prijs €12.95
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Martijn Lak
‘Geen boompje is meer heel’

De slag om Overloon, september - oktober 1944

isbn 9789059115149 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 88 pagina’s
Paperback | prijs €12.95

Over de geallieerde operatie Market Garden zijn de spreekwoordelijke
boekenkasten volgeschreven. Veel minder bekend is dat bij het plaatsje
Overloon in oktober 1944 een strijd tussen de geallieerden en de Duitsers is geleverd, waarbij het aantal slachtoffers dat van de slag om
Arnhem dicht naderde. Bovendien vond bij het dorpje in de Peel de
enige tankslag op Nederlandse bodem plaats. De slag bij Overloon is
echter grotendeels in de vergetelheid geraakt. Hier geen spectaculaire
luchtlandingsoperaties, maar moeizaam in de modder voortploeterende
geallieerden in omstandigheden die meer deden denken aan de Eerste dan aan de Tweede Wereldoorlog. De geallieerden waren sinds
Normandië niet meer op zo’n felle tegenstand gestuit. Het duurde weken voordat Overloon in geallieerde handen was. De gevechten vonden
vaak plaats van man tegen man en er viel weinig eer te behalen. In een
verslag van een Brits regiment dat bij Overloon had gevochten, werd
het plaatsje geschrapt als plaats waar men na de oorlog nog eens wilde
terugkeren. Een Britse luitenant-generaal stelde na de oorlog: ‘In WestEuropa is nergens zo fel gestreden’. Dit boek geeft de slag bij Overloon
de aandacht die het verdient.

Thomas Leeflang
Spookfeesten

De Rijkspartijdagen van de NSDAP in Neurenberg

isbn 9789059115019 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 298 pagina’s
Paperback | prijs €18.95

Geen Duitse stad is zo nauw verbonden geweest met het nationaalsocialisme als Neurenberg, de stad van de Rijkspartijdagen waar in 1935
‘de rassenwetten’ werden aangekondigd en waar na de oorlog processen tegen nazileiders plaatsvonden. De rode arbeidersstad veranderde
in 1933 in een bruin bolwerk waar jaarlijks in september pompeuze
NSDAP-rituelen werden uitgevoerd ter verheerlijking van ‘Führer’ en zijn
totalitaire regime. Het beeld dat wij nu nog van de Rijksparijdagen
hebben is gevormd door de drie ‘documentaires’ die Leni Riefenstahl
er in opdracht van Adolf Hitler van maakte. Over de voorbereidingen, de choreografie, de invloed en de chaos achter de schermen van
die diabolisch geordende erediensten is, zeker in ons taalgebied, weinig bekend. Thomas Leeflang vertelt in Spookfeesten het verhaal van
de hysterie vóór en tijdens die Neurenbergse nazibijeenkomsten. Heel
Duitsland onderging er een hersenspoeling en ‘het volk’ brulde uiteindelijk ‘spontaan’ om de ‘totale oorlog’. In Neurenberg werd er toe besloten, in Neurenberg werden de daders betraft. De geschiedenis van de
Rijkspartijdagen van de NSDAP is hier voor het eerst voor een breed
publiek te boek gesteld.
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Thomas Leeflang
Kijk! Luister!

Nederlandse film en radio onder Duitse dictatuur

isbn 9789461533371 | nur 680
15 x 23 cm | ca 400 pagina’s
Paperback | prijs €27.95

Tijdens de bezetting stond ook het culturele leven totaal onder nationaalsocialistisch bewind. Meer nog dan aan de schrijvende pers hadden de
Duitsers belang bij film en radio om er propaganda mee te bedrijven.
Film en radio waren de effectiefste middelen waarmee de bezetter het
Nederlandse ‘broedervolk’ trachtte te bekeren tot het nationaal-socialisme. KIJK! LUISTER! Film en radio in Nederland onder Duitse dictatuur
schetst een wrang beeld van bioscoop en radio tijdens de bezetting. De
directies en het aangebleven personeel hebben een niet onaanzienlijk
aandeel geleverd aan het verspreiden van nazi-propaganda. Na de
bevrijding hadden het naoorlogse Militair Gezag en de Zuiveringscommissies de taak orde op zaken te stellen. Onbegonnen werk, zoals uit dit
boek blijkt. De berechting van al dan niet met tegenzin gecollaboreerd
hebbende film- en radiomedewerkers had het karakter van een grand
guigol. Dit boek is een uniek document met nooit eerder gepubliceerde
gegevens die niet zullen nalaten indruk te maken.

Thomas Leeflang
Gevallen voor de Führer

Leven en werk van Leni Riefenstahl
In de nacht van 8 op 9 september 2003 overleed in haar slaap ‘nazicineaste’ Leni Riefenstahl. Hitlers laatste ‘vriendin’ werd 101 jaar. Ze zal
voornamelijk worden herinnerd als de maakster van Triumph des Willens
en Olympia, die te boek staan als voorbeelden van de meest geniale
propagandafilms uit het Derde Rijk. Thomas Leeflang schetst in deze
monografie een boeiend portret van een eingezinnige dominante vrouw
die opgroeide in de Weimar-republiek, carrière maakte ‘onder Hitler’
en na de oorlog de zondebok werd van de nationaal-socialistische film.

isbn 9789059112582 | nur 680
13.5 x 215 cm | ca 158 pagina’s
Paperback | prijs €16.95
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Thomas Leeflang
Leni Riefenstahl

De macht van het beeld de onmacht van het woord

isbn 9789059112834 | nur 680
15.5 x 23.5 cm | ca 240 pagina’s
Paperback | prijs €19.95

De vibraties rond Leni Riefenstahl nemen sinds haar dood alleen maar
toe. Haar omstreden films Triumph des Willens en Olympia worden wereldwijd op dvd verkocht, haar fotoboeken over de Nuba in Soedan zijn
‘eversellers’ in legio landen, voor de filmrechten van haar als ‘verzonnen
werkelijkheid’ omschreven mémoires meldden zich twee regisseurs: Paul
Verhoeven en Jodie Foster. In 1990 verscheen van Thomas Leeflang een
Riefenstahl-monografie die drie drukken haalde. Prof. dr. mr. Cees Fasseur prees het boek als VPRO’s Zomergast tegenover Adriaan van Dis om
de analytische helderheid. Leni Riefenstahl, De macht van het beeld - De
onmacht van het woord is de eerste Nederlandstalige Riefenstahl-biografie. Een boek over leven en werk van een eigenzinnige vrouw die zich
in het Derde Rijk een toppositie veroverde, na de oorlog als ‘vriendin’
van Hitler werd verguisd en tegelijkertijd als kunstenares bewonderd.

Rinze Lenstra
Anarchisme en syndicalisme in Spanje

isbn 9789059115491 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 590 pagina’s
Paperback | prijs €24.95

Voor veel mensen in Spanje was de anarchistische beweging verbonden
met de hoop op een beter leven. Ze moest een eind maken aan alle
uitbuiting en een maatschappij creëren van rechtvaardigheid, vrijheid
en solidariteit. De Spaanse anarchistische beweging groeide uit tot een
macht van betekenis. Het hoogtepunt, maar ook het dieptepunt, bereikte
ze tijdens de burgeroorlog. Haar opkomst, ontwikkeling en ondergang
worden in dit boek beschreven. Aandacht wordt geschonken aan de
veranderingen die de politieke ideologie onderging, aan de organisatorische ontwikkelingen, de interne tegenstellingen en de hieruit voortvloeiende conflicten. Eveneens wordt ingegaan op de wijze waarop de
anarchistische beweging probeerde haar ideeën te realiseren, dit binnen een samenleving die haar overwegend vijandig gezind was. Het is
een verhaal over de strijd om het bestaan: rivaliteit met vakbonden, botsingen met werkgevers en overheden, conflicten met politieke stromingen
en strijd met leger en politie. Rinze Lenstra (1945) studeerde economische en sociale geschiedenis. Hij was werkzaam in het middelbaar
beroepsonderwijs. Publiceerde in het Economisch- en Sociaal-historisch
Jaarboek Jacob Theodoor Cremer, het koloniaal beheer en het Nederlands belang in Atjeh (1986) en was mede-auteur van Geschiedenis van
Emmen en Zuidoost-Drenthe (1989).
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Koen Lievens
De bittere smaak van Rijstepap

roman

De Tweede Wereldoorlog was een verschrikking voor het menselijke ras!
Nog erger wordt het, als u weet dat de Tweede Wereldoorlog slechts
op de achtste plaats staat, in de rangschikking, van de meest dodelijke
oorlogen aller tijden! Dit is het verhaal van een molenaarszoon, die ontsnapt uit een Duits werkkamp, en te voet terug naar Vlaanderen komt.
Onderweg maakt hij een aantal bizarre zaken mee. Gebaseerd op een
waargebeurd verhaal! Eerder verschenen titels van de auteur werden
positief ontvangen in de media.

isbn 9789461533951 | nur 300
13 x 21 cm | ca 110 pagina’s
Paperback | prijs €14.95

Jan A.F.M. Luijten
Canada en Noord-Brabant
Een band voor altijd

De bekende Soester neuroloog/historicus Jan Luijten publiceerde een
nieuwe herdruk van zijn boek over de bevrijding van Noord-Brabant
door de Canadezen. In Canada and Noord-Brabant, an eternal band,
staat de strijd rond Bergen op Zoom en Kapelsche Veer centraal. Het
waren bloedige nadagen van de oorlog, waarbij Jan Luijten bevrijd
werd door de Canadees Kipp. Vijfenvijftig jaar later spoorde Luijten
Kipp op en brachten zij een toast uit op die angstige dagen in de schuilkelders van Bergen op Zoom.

isbn 9789059110618 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 76 pagina’s
Paperback | prijs €14.95

83
Jan A.F.M. Luijten
Bergen op Zoom mei/mai 1940
De verdediging door het Franse leger
La défense par l’armée française

Dr. Jan Luijten (1932). Neuroloog-psychiater van beroep, was acht jaar
oud toen Hitler Nederland binnenviel in mei 1940. In die tijd woonde hij
in Bergen op Zoom in Noord-Brabant en was hij getuige van de binnenkomst van de Franse troepen die zijn land te hulp kwamen. Hij herrinnert
zich nog veel details van de gevechten van die dagen die zich vlak bij
zijn huis afspeelden. Hij beschrijft deze gevechten in de context van de
veel grotere veldslag die zich afspeelde in het noorden van Frankrijk, in
België en in het zuiden van Nederland.

isbn 9789059112292 | nur 688
13.5 x 21.5 cm | ca 48 pagina’s
Paperback | prijs €9.95

René Marres
Frederick Weinreb

Verzetsman en groot schrijver
De oorlogsmemoires van de verzetsman Frederik Weinreb, Collaboratie tot ontmythologisering (1969), zijn een meesterwerk van realistische,
doorleefde beschrijving van de beangstigende werkelijkheid van de
jodenvervolging. De schrijver ervan werd na de oorlog in twee processen veroordeeld voor verraad en oplichting. Later werd hij nog zwart
gemaakt in een lijvig Rapport (1976) van het toenmalige RIOD en in een
proefschrift (1997). René Marres laat in deze herdruk van zijn nieuwe
boek over Weinreb zien dat de rechterlijke veroordelingen onvoldoende gefundeerd waren, dat het Rapport wrak en hol is en dat het proefschrift even onbetrouwbaar is.

isbn 9789059110809 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 173 pagina’s
Paperback | prijs €14.95

84
Werner Maser
Hermann Göring
Een politieke carriere

isbn 9789059113466 | nur 680
15.5 x 23.5 cm | ca 455 pagina’s
Paperback | prijs €17.95

Hermann Göring was een van de opmerkelijkste figuren rond Hitler. Als
luchtheld uit de Eerste Wereldoorlog gaf hij Hitlers opkomende partij in
een vroeg stadium aanzien en gezag door zich bij hen aan te sluiten. Bij
de Putsch van 1923 werd hij door een politiekogel in zijn been getroffen
waardoor hij de rest van zijn leven aan morfine verslaafd raakte. Dit
was het begin van zijn wonderlijke politieke carrière binnen het Derde
Rijk. Hoewel Hermann Görings luchthartige natuur levensver van Hitler
verwijderd lag, werd hij toch diens belangrijkste volgeling. Niemand van
de intimi rond Hitler bezat zoveel hoge functies als Hermann Göring. De
beroemde Duitse historicus Werner Maser, waarvan Aspekt eerder al
verschillende drukken van Hitlers Mein Kampf bracht, schetst het definitieve beeld van deze opmerkelijke man, die zelfs tijdens het proces van
Neurenberg nog beweerde dat over 50-jaar overal in Duitsland standbeelden van Hermann Göring zouden staan. Na dit boek, is geen politieke biografie over Göring meer mogelijk, verkondige Werner Maser
terecht op de Buchmesse in Frankfurt. De biografie kreeg dan ook schitterende kritieken in de Duitse kwaliteitspers. Het boek werd nauwkeurig
vertaald door Drs. Evert K.M. van Leerdam die eerder ook Masers’ Hitlers Mein Kampf vertaalde. Dit is de tweede, geheel herziene druk van
Masers biografie, waaraan ook nieuwe unieke foto’s zijn toegevoegd.

Werner Maser
Hitlers brieven en notities
De zwarte periode van Hitler-Duitsland blijft intrigeren. De boekenstroom gaat ook onverminderd door. Maar juist tussen al die publicaties
zoeken we naar het authentieke verhaal. Kunnen we in de ziel van Hitler
kijken? De beroemde historicus Werner Maser, van wie Aspekt in de vertaling van Evert van Leerdam reeds de zeer goed ontvangen biografie
van Göring bracht, doet een poging in Hitlers brieven en notities. Als
geen ander heeft Maser toegang tot de privébronnen van de leider van
het Derde Rijk. Deze geschriften tonen de werkelijke Hitler, los van het
propagandabeleid dat minister Goebbels van hem schetste. Het boek
is dan ook een belangrijk standaardwerk voor de liefhebbers van geschiedenis.

isbn 9789461530707 | nur 680
15.5 x 23.5 cm | ca 384 pagina’s
Paperback | prijs €24.95
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Werner Maser
Hitlers Mein Kampf

isbn 9789075323306 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 464 pagina’s
Paperback | prijs €24.95

De Tweede Wereldoorlog laat ons bijna zestig jaar na het einde nog
niet los. Mein Kampf kan worden gezien als de bijbel van het nationaalsocialisme. Hitler zelf zag zijn gedachtegoed als de godsdienst van de
nieuwe tijd en poseerde als messias. Deze religie, hoewel hier en daar
nog sektarisch doorsukkelend, verdween met de dood van zijn schepper
voorgoed achter de coulissen van de geschiedenis. Daarmee werd Mein
Kampf een historisch document. Zomin als zonder de bijbel een studie
van het christendom mogelijk is, zomin kan het nationaal-socialisme los
worden gezien van Mein Kampf. Wie meer wil weten over de ontstaangeschiedenis van het nationaal-socialisme en de Tweede Wereldoorlog
moet kennis kunnen nemen van deze tekst, een bron van de eerste orde.
Maser presenteert een studie rijk aan citaten en legt hiermee het ijzingwekkende karakter van Mein Kampf bloot. De stijl van het boek voert
de lezer door dit lugubere en cynische geschrift dat toch vele miljoenen
fascineerde en ook in Nederland tussen 1933 en 1945 een bestseller
was. Mein Kampf is de autobiografie van Hitler die het nieuwe leven
proclameerde als totale afwijking van elke menselijk patroon in de geschiedenis. Uitgeverij Aspekt publiceerde van de gerenommeerde historicus Werner Maser ook de biografie over Hermann Göring en het boek
Hitlers brieven en notities. De vertaling van dit boek werd verzorgd door
Drs. Evert k.m. van Leerdam

Werner Maser
Hitler Stalin

Mythen, leugens en legenden
De onlangs overleden Duitse historicus Werner Maser behoorde tot de
grootste kenners van de geschiedenis van de twintigste eeuw. Vele tientallen boeken verschenen van zijn hand, waaronder veel bestsellers.
Spraakmakend binnen het Nederlandse taalgebied waren zijn boeken
over Hitler, over diens geschrift Mein Kampf en zijn ook bij uitgeverij Aspekt verschenen omvangrijke biografie over Hermann Göring. In
dit boek concentreert Maser zich op de twee grote dictators, Hitler en
Stalin, en probeert mythe en werkelijkheid te ontrafelen. Zoals bij veel
historische figuren is er altijd druk gespeculeerd. Maser brengt de feiten
in kaart en toont onbekende episoden uit het even diabolische als meeslepende leven van Hitler en Stalin. Masers boek laat zich lezen als een
noodzakelijke correctie.
isbn 9789059111912 | nur 680
15.5 x 23.5 cm | ca 575 pagina’s
Paperback | prijs €29.95
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Antoon Meijers
Achtung minen - danger mines

Het ruimen van landmijnen in Nederland 1940 - 1947
Na de korte maar hevige strijd in de meidagen van 1940 lagen her
en der in Nederland verspreid allerlei soorten explosieven, waaronder vele landmijnen, die moesten worden opgeruimd. Dit achtergelaten
oorlogsmateriaal viel in het niet bij de grote hoeveelheden die na de
bevrijding in 1944-1945 werden aangetroffen. Naast de gigantische
hoeveelheid munitie die door heel het land werd aangetroffen zijn er
zo’n 6.300 mijnenvelden en op landmijnen verdachte gebieden geregistreerd. Dit boek over het ruimen van landmijnen in Nederland beschrijft
het gevaarlijke en moeilijke werk dat is uitgevoerd. Naast foto’s, waarvan velen niet eerder zijn gepubliceerd, bevat het boek ook een opgave
van de ruim 360 man die in die perioden door mijn- en munitieruiming
om het leven zijn gekomen.
isbn 9789461533647 | nur 680
15 x 23 cm | ca 240 pagina’s
Paperback | prijs €19.95

Jaap Meinsma
Konvooi naar Moermansk

roman

Een kwestie van overleven

Kapitein Kjeld Aldewereld neemt tijdens de Tweede Wereldoorlog deel
aan de geallieerde konvooien via de ARTIC naar Moermansk in Rusland.
De zwaar bevochten konvooien van onbewapende koopvaardijschepen
zijn voor de scheepsbemanningen ware helletochten. Tijdens een van zijn
verloven begint Kjeld een verhouding met Jill, de vrouw van een Amerikaanse marine officier die actief deelneemt aan de oorlog tegen de
Japanners in de PACIFIC. Kjeld en Jill zien deze verhouding als een bevrijding uit de sleur van hun ongelukkige bestaan. Centraal in de relatie
staat het gevecht om elkaar te krijgen en weer los te moeten laten. De
verborgen relatie eindigt in een climax als de offi cier als invalide van
een oorlogsmissie naar huis terugkeert.
isbn 9789461533852 | nur 300
13 x 21 cm | ca 262 pagina’s
Paperback | prijs €18.95
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Jan Meyers
Mussert, een politiek leven

isbn 9789059112100 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 336 pagina’s
Paperback | prijs €12.95

Gedreven door vaderlandse liefde trad Anton Mussert naar voren om
Nederland te ‘redden’. In de vaste overtuiging dat het Mussert of Moskou was, richtte hij in 1931 de NSB op als dam tegen het rode gevaar.
Daaraan waren verscheidene fascistische partijtjes vooraf gegaan die
geen gehoor vonden, maar Mussert boekte succes. Toen de bezetting
een feit was geworden, meende hij alweer tot heil van het volk, een
politiek vriendschap met de Duitsers te moeten voeren, ook al had hij
de nodige reserves tegen hen. Dit bleek onder meer uit het feit dat hij
Hitler een belangrijk geheim niet openbaarde: een vinding waarmee
deze mogelijkerwijze een succesvolle invasie in Engeland had kunnen
uitvoeren. Als apotheose van zijn rol als redder in de nood, geloofde hij
tenslotte dat zijn executie een verzoenend sterven kon zijn, dat de kloof
tussen de NSB-ers en de rest van het Nederlandse volk zou dichten. Jan
Meyers is de auteur van dit boek dat nu met aanzienlijke aanvulling van
nieuwe gegevens wordt herdrukt.

Jan Meyers
Esmée

Een vrouw in oorlogstijd

isbn 9789059118461 | nur 300
13.5 x 21.5 cm | ca 186 pagina’s
Paperback | prijs €19.95

Esmee van Eeghen (1918-1944) was een kleurrijke en omstreden vrouw
van het verzet tegen de Duitse overheersing. Een getuige die haar van
nabij heeft gekend, oordeelde over haar: mooi, sterk en avontuurlijk.
Daarbij bijzonder intelligent en fantasierijk. Ze had flair, improvisatievermogen, zelfvertrouwen en koelbloedigheid in hachelijke situaties. Ze
is geprezen als heldin en verguisd als verraadster. Tenslotte stonden zowel de illegaliteit als de SD haar naar het leven. Als naaste medewerkster van de leider van de Friese KP nam ze in het verzet een prominente
plaats in. Ze voerde vele speciale opdrachten uit, woonde besprekingen
met topmensen van de illegaliteit uit andere provincies bij, bracht geallieerde piloten op hun plaats van bestemming, verzorgde wapentransporten, nam deel aan overvallen - ze kon schieten als de beste, drinken
als een kerel en vloeken als een bootsman, hoewel ze zeer vroom was.
Angst scheen ze niet te kennen. Maar hoezeer ze ook schitterde in dit
wilde bestaan, dit zag ze niet als de vervulling van haar leven. Ze was
dol op kinderen en wilde niets liever dan trouwen en kinderen krijgen.
Bijna wist ze dit doel te bereiken - door te trouwen met een Duitse officier die haar een kindje en een vredig huisje-boompje-beestje bestaan
zou kunnen schenken. Maar het mocht niet zo zijn. Het lot nam een noodlottige wending
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Jean Paul Mulders
Op zoek naar de zoon van Hitler
Gelikte postzegels en een oud schilderij

Allang wordt er gespeculeerd over Hitlers vaderschap en zijn eventuele
joodse afstamming. Harde antwoorden op deze intrigerende genealogische vragen waren er tot nu toe echter niet. De bekende Belgische
journalist Jean-Paul Mulders brengt de waarheid nu eindelijk aan het
licht. Hij slaagde erin aan DNA te komen waarmee de omstreden hypothese van Hitlers vaderschap en zijn joodse afstamming kon worden getest. Hij doet in dit boek verslag van de onconventionele wijze waarop
het DNA werd verkregen en de resultaten van het onderzoek daarna.
Het is een spannende reportage geworden waarmee eindelijk definitief
uitsluitsel kan worden gegeven over deze zaken.

isbn 9789059118362 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 107 pagina’s
Paperback | prijs €12.95

Albert Oosthoek
De Rotterdamse arbeidsinzet
1940 - 1945

Nadat de ‘Blitzkrieg’ die Hitler over Europa had gebracht tot staan was
gekomen, diende de Tweede Wereldoorlog zich aan als een uitputtingsslag. Voor de ‘totale oorlog’ moest iedereen gemobiliseerd worden. Omdat het gros van de Duitse mannen zich aan het front bevond,
werden in heel bezet Europa de mannen opgepakt om te werk te worden gesteld. Zo ook in ons land, in het bijzonder in Rotterdam. In dit
boek schetst de bekende historicus Albert Oosthoek de gevolgen van
deze maatregel, welke gezinnen uit elkaar trok en mannen van huis en
haard verdreef.

isbn 9789059118256 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 128 pagina’s
Paperback | prijs €15.95
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Diete Oudesluijs
Plekken van verzet en pijn - I
Herinneringen aan de oorlog

In Plekken van verzet en pijn brengt Diete Oudesluijs de herinnering aan
de Tweede Wereldoorlog in beeld en geeft het letterlijk zijn plaats.
Zeer talrijk zijn de locaties waar de oorlog zich in Nederland heeft afgespeeld en zijn sporen heeft achtergelaten; zoals de Joodse wijk van
Amsterdam en de diverse kampen, gevangenissen en gedenkplaatsen.
Diete Oudesluijs is historica, germaniste en neerlandica. Haar boek is
een belangrijk naslagwerk voor allen die zich betrokken voelen bij Nederland in de Tweede Wereldoorlog.

isbn 9789461531902 | nur 680
20.5 x 29.5 cm | ca 268 pagina’s
Paperback | prijs €24.95

Diete Oudesluijs
Plekken van verzet en pijn - II

Kampen, gevangenissen en andere plekken in het Reich

isbn 9789461533753 | nur 680
20.5 x 29.5 cm | ca 250 pagina’s
Paperback | prijs €24.95

Deel I van Plekken van Verzet en Pijn - herinneringen aan de oorlog (2012)
gaat over een groot aantal ´plekken´ in Nederland, deel II over plekken in het Reich waar Nederlanders tijdens de Tweede Wereldoorlog in
kampen of gevangenissen hebben gezeten en over het algemeen zijn
gedwongen om te werken. Velen van hen zijn in concentratiekampen en
vernietigingskampen omgekomen, vaak nog in de laatste oorlogsmaanden, in chaotische winterse omstandigheden en bij de beruchte dodenmarsen. De auteur noemt een groot aantal oud-gevangenen die over
hun ervaringen tijdens en na de oorlog berichten. Aandacht wordt ook
besteed aan het systeem van de kampen en aan de onderlinge samenhang daarvan. Veruit de meeste genoemde kampen heeft zij bezocht,
vaak meermaals, ten dele ter gelegenheid van herdenkingen in aanwezigheid van oud-gevangenen. Naast concentratiekampen en gevangenissen worden ook de thema´s krijgsgevangenschap en arbeidsinzet behandeld om het bredere spectrum van gevangenschap en gedwongen
arbeid van Nederlanders in Duitsland te belichten.
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Richard Overy
Ruslands Oorlog

‘Een meesterlijke synthese van één van de beroemdste
historici op het hoogtepunt van zijn kunnen’
In de zomer van 1941 stond Hitler voor een moeilijk vraagstuk. De oorlog met het Britse rijk was nog niet afgerond en de Asmogendheden
opereerden in Noord-Afrika. Er waren problemen met Italië op de Balkan. Was het met het oog op deze conflicten mogelijk nóg een oorlog
te voeren: die tegen het communistische Rusland? Uiteindelijk koos Hitler
voor het offensief dat Lebensraum moest bieden en een enorm gebied,
met rijke grondstoffen, onder Duits bestuur moest brengen. Maar het
liep anders.

isbn 9789059114098 | nur 680
15.5 23.5 cm | ca 432 pagina’s
Paperback | prijs €24.95

Richard Overy
Waarom de Geallieerden wonnen
In dit belangrijke boek maakt Richard Overy de balans op over de
vraag waarom de Geallieerden de Tweede Wereldoorlog wonnen. In
hoeverre stond de einduitslag van dit mondiale conflict al vast bij het
uitbreken van de oorlog, en wat waren de sleutelgebeurtenissen tijdens
het conflict? In een solide betoog schetst Overy de gebeurtenissen met
meeslepende pen. Tot begin 1942 zag de situatie er voor de Geallieerden niet rooskleurig uit. Groot-Brittannië worstelde met de oorlog in
Noord-Afrika en de VS moesten hun krachten in de Pacific concentreren.
‘Masterpiece’ Sunday Times ‘Clear-sighted’ New York Times.

isbn 9789461530660 | nur 680
13.5 x 21.5 | ca 452 pagina’s
Paperback | prijs €27.95
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Perry Pierik

Perry Pierik

HONGARIJE 1944-1945

HONGARIJE 1944-1945
de vergeten tragedie

De belegering van Boedapest – De ondergang van het 6e SS Pantserleger
De Holocaust in Hongarije

de vergeten tragedie
aspekt

aspekt
aspekt

isbn 9789075323030 | nur 680
14 x 22 cm | ca 314 pagina’s
Paperback | prijs €27.95

Perry Pierik
Hongarije 1944-1945 de vergeten
tragedie

De belegering van Boedapest - De ondergang van het
6e SS Pantserleger - De Holocaust in Hongarije

Hongarije vormt het onbekende sluitstuk van de lange destructieve politiek van nazi-Duitsland. Vanwege de olievelden ten zuiden van het Balantonmeer bracht Hitler zijn beste troepen in Hongarije op het slagveld. Sepp Dietrich, de commandant van het 6e SS Pantserleger, wilde
Hitler voor zijn verjaardag de olievelden van het Roemeense Ploesti
aanbieden. Het liep allemaal anders. Aan de oevers van de Donau
vond een vreselijke krachtsmeting plaats. Na een titanenstrijd van tien
dagen startte op 16 maart 1945 het Rode Leger het offensief op Wenen. De Hongaarse joden waren toen door het commando Eichmann al
afgevoerd naar Auschwitz, terwijl de stad Boedapest werd geofferd in
bloedige straatgevechten. Dr. Perry Pierik publiceerde veel boeken over
historische onderwerpen zoals Van Leningrad tot Berlijn, De verlaten monarch, De geopolitiek van het Derde Rijk, Karl Haushofer en het NationaalSocialisme en Sicherheitsdienst!, Friedrich Knolle en de bekentenissen van
een SD-officier.

Perry Pierik
Van Leningrad tot Berlijn

Nederlandse vrijwilligers in dienst van de Duitse
Waffen-SS 1941 - 1945
Van Leningrad tot Berlijn vertelt de schokkende geschiedenis van de Nederlandse vrijwilligers in dienst van de Duitse Waffen-SS aan het oostfront. Aan de hand van de nieuwste documenten uit Moskou en Praag
wordt voor het eerst de militaire geschiedenis van de grootste Nederlandse vrijwilligerseenheid, het legioen, de brigade en later de divisie ‘Nederland’ geschetst. De gevechten aan de rivier de Wolchow tot
Narva, van Joegoslavië tot de eindstrijd bij Berlijn komen in dit boek
uitgebreid aan bod. Hiermee is een van de zwartste bladzijden in de
contemporaine Nederlandse geschiedenis blootgelegd.

isbn 9789059114135 | nur 680
15.5 x 23,5 cm | ca 359 pagina’s
Paperback | prijs €27.95
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Perry Pierik
Karl Haushofer en het NationaalSocialisme
Tijd, werk en invloed

De Duitse geopoliticoloog Karl Haushofer is een van de meest omstreden denkers uit de 20ste eeuw. Sommigen vergeleken zijn invloed met
die van Karl Marx, maar tegelijkertijd ontbreekt in verschillende historische standaardwerken zijn naam. De historiografie rond Karl Haushofer,
wiens naam vaak verbonden wordt aan voor de Duitse geschiedenis zo
explosieve termen als ‘Lebensraum’ en ‘Heim ins Reich’, is niet in balans.
In deze studie beschrijft de historicus Perry Pierik werk en invloed van
Karl Haushofer. Daarbij wordt stilgestaan bij zijn rol in het turbulente
tijdvak van zijn werkzame leven, welke de meest dramatische jaren van
de twintigste eeuw omvat.
isbn 9789059113763 | nur 680
15.5 x 23.5 cm | ca 293 pagina’s
Paperback | prijs €26.95

Perry Pierik (red.)
Verzet!

Swastika onder vuur facetten van de weerstand tegen
Hitlers ‘Festung Europa’
Terwijl de nazi’s zelfverzekerd spraken over de ‘Festung Europa’ smeulde in het achterland het verzet. Dit verzet kende veel gezichten. Dit
boek laat enkele bijzondere voorbeelden zien: zoals de Partizanen van
Rusland tegen de Duitse spoorwegen, het verzet als onderdeel van debat in de zaak Friedrich Weinreb, de strijd van de Bosnische Waffen
SS tegen Tito in Joegoslavië, de Franse tragedie van Oradour en het
onbekende verzet in Auschwitz. De bijdragen in deze bundel zijn van
Perry Pierik, Martin Ros, René Marres en Emerson Vermaat.

isbn 9789461533333 | nur 680
13.5 x 19.5 cm | ca 210 pagina’s
Paperback | prijs €12.50
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Perry Pierik (red.)
Ten oorlog

Tussen Waterloo en Verdun

isbn 9789059117129 | nur 680
15.5 x 23.5 cm | ca 554 pagina’s
Paperback | prijs €32.95

In dit boek staat de oorlog centraal, vanaf het ontstaan van de eerste
moderne natiestaten na de Franse Revolutie tot en met de loopgravenoorlog van 1918. Wie de bijdragen van de verschillende auteurs
tot zich neemt, zal begrijpen dat de oorlog in zijn steeds modernere
hoedanigheid een prima opmaat was voor de destructieve tweede helft
van de 20e eeuw. Het nieuwe facet van de volkslegers deed in de in
dit boek beschreven periode zijn intrede, met alle gevolgen van dien.
Nooit stonden zulke grote legers - hele volkeren - tegenover elkaar, en
nooit was de oorlog zo totaal. Het werkterrein van de oorlogsgoden
had zich ook uitgebreid tot de oorlogsindustrie en de oorlogspropaganda. Ook de voorboden van de latere Holocaust, zoals de moord op
de Armeniërs, deden zich voor. De oorlog had ook grote gevolgen voor
het maatschappelijke leven. De Napoleontische oorlogen kwamen voort
uit een revolutie en de Eerste Wereldoorlog deed verschillende monarchieën ineenstorten. Voor het Tsaristische Rusland betekende het tevens
het startsein voor een zeer bloedige burgeroorlog en het communistische
experiment. In Duitsland zou Hitler garen spinnen bij de ongelukkige
Vrede van Versailles. Ten Oorlog laat zich lezen als een reeks essays
van verschillende kenners over de belangrijkste gebeurtenissen tussen
de Napoleontische Oorlogen en het einde van de Eerste Wereldoorlog.

Perry Pierik
Sicherheitsdienst!

Friedrich Knolle
Bekentenissen van een SD-officier

isbn 9789059119123 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 305 pagina’s
Paperback | prijs €12.95

Wat begon als de bestudering van een geluidsband met daarop de stem
van SD-offcier Friedrich Knolle, leidde tot het schrijven van dit schokkende en onthullende boek. Knolle had gewaarschuwd dat er over zijn
persoon ‘niet veel te vinden zou zijn’. Als Duitse inlichtingenman tijdens
de Tweede Wereldoorlog kende hij zijn vak en wist zijn sporen uit te
wissen. Hoewel hij betrokken was bij beruchte zaken, zoals het neerslaan
van de Februaristaking, diverse gijzelingen en executies, kwam het nimmer tot een veroordeling. Maar er kwam nog veel meer boven tafel. Een
hernieuwde discussie over de vermeende spionage van premier Hendrikus Colijn, welke haaks stond op de Nederlandse vooroorlogse neutraliteitspolitiek en ons land in groot gevaar had kunnen brengen. Ook wordt
voor het eerst duidelijk dat Colijn banden had met het verzet, zoals de
Stijkelgroep, welke mede door naïviteit van Colijn succesvol door het
netwerk Knolle werd opgerold. Tientallen verzetslieden lieten het leven.
Daarbij biedt het dossier Knolle in samenhang met zijn Nederlandse netwerk ook ruimte voor een hernieuwde kijk op Colijns rol in de zaak rond
de naturalisatie van de omstreden Duits-joodse zakenman Mannheimer
alsmede zijn buitenechtelijke affaire met een Duitse maîtresse.
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Perry Pierik
De geopolitiek van het Derde Rijk

De geestelijke wortels van de veroveringsveldtocht naar
het Oosten
Naast de vervolging en vernietiging van de joodse gemeenschap stond
het streven naar Lebensraum centraal binnen de ideologie van het nazisme. De veldtocht naar het oosten, operatie ‘Barbarossa’ uit 1941, was
in feite het sluitstuk van de geopolitiek van het Derde Rijk. De historicus
Pierik neemt de lezer mee naar de ideeënwereld achter deze politiek,
waarbij koelbloedige rationele elementen hand in hand gaan met mythevorming en raciale opvattingen. Dit boek is een heruitgave, voorzien
van een uitgebreid nieuw voorwoord.

isbn 9789461530882 | nur 680
15.5 x 23.5 cm | ca 370 pagina’s
Paperback | prijs €26.95

Perry Pierik & Martin Ros (red.)
Eerste Bulletin
Tweede Wereldoorlog

isbn 9789075323528 | nur 680
15.5 x 23.5 cm | ca 283 pagina’s
Paperback | prijs €22.95

In het Eerste Bulletin Tweede Wereldoorlog, onder redactie van Martin Ros
en Perry Piërik, aandacht voor een aantal opmerkelijke en onderbelichte
thema’s met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog en de aanloop tot
dit conflict. Zo wordt bijvoorbeeld de rol van Albert Speer in het Derde
Rijk opnieuw belicht. Zijn machtsstrijd met de SS om de wapenindustrie
had fatale gevolgen voor de joden. Martin Ros bericht over het drama
van Oradour sur Glane, waar honderden onschuldige Franse burgers
het leven lieten. Een onbekend stukje ‘Nederlandse’ militaire geschiedenis komt aan bod. Bij de plaats Rechnitz aan de Oostenrijks-Hongaarse
grens vochten in 1945 enkele honderden Nederlandse vrijwilligers in
Duitse krijgsdienst hun laatste, slag. Zij gingen roemloos ten onder. OostEuropakenner Dick Verkijk vertelt zijn belevenissen tijdens de sinterklaasrazzia, in Haarlem en hoe zijn vader werd opgepakt voor arbeidsdienst
in het oosten. Wim Zaal belicht het Nederlandse Bezemfascisme en Robin
te Slaa schetst de perikelen rond Cölijn en zijn fascistische bewonderaars. Naast deze artikelen en nog andere teksten geeft het bulletin een
overzicht van de belangrijkste recente werken alsmede een groot aantal
recensies. Dit alles wordt geïllustreerd met vaak nooit eerder gepubliceerde foto’s. Het Eerste Bulletin Tweedewereldoorlog is onmisbaar voor
iedereen met historische interesse.

95
Perry Pierik & Martin Ros (red.)
Tweede Bulletin
Tweede Wereldoorlog

In het Tweede Bulletin van de Tweede Wereldoorlog onder redactie van
de historici Martin Ros en Perry Pierik wederom een keur aan onderwerpen. In operatie ‘Wintergewitter’ wordt de bevrijdingspoging van het
in Stalingrad ingesloten 6de leger op meeslepende wijze geschilderd.

isbn 9789075323887 | nur 680
15.5 x 23.5 cm | ca 283 pagina’s
Paperback | prijs €22.95

Perry Pierik & Martin Ros (red.)
Derde Bulletin
Tweede Wereldoorlog

In alweer het Derde Bulletin van de Tweede Wereldoorlog worden wederom veel onbekende facetten van de geschiedenis van de Tweede
Wereldoorlog uit de doeken gedaan. In dit nummer aandacht voor de
vergeten oorlog van de Canadezen aan de rivier de Zoom (‘the lost
patrol’) en de rol van de slag om de Ginkelse Heide bij de Slag om Arnhem. In dit nummer staan wij ook stil bij het alsmaar voortdurende debat
over de omstreden Friedrich Weinreb.

isbn 9789059110069 | nur 680
15.5 x 23.5 cm | ca 394 pagina’s
Paperback | prijs €24.95

96
Perry Pierik & Martin Ros (red.)
Vierde Bulletin
Tweede Wereldoorlog

In het Vierde bulletin van de Tweede Wereldoorlog zijn weer een aantal
fascinerende onderwerpen over de Tweede Wereldoorlog bijeengebracht. Zo schrijft de bekende historicus J.G. Kikkert over een wonderlijke wereldreis die Prins Bernhard midden in de oorlog ondernam. Op
deze reis bezocht de prins zelfs de familie van Maxima in Argentinië.

isbn 9789059110328 | nur 680
15.5 x 23.5 cm | ca 447 pagina’s
Paperback | prijs €26.95

Perry Pierik, Martin Ros & Robin te Slaa
(red.)
Vijfde Bulletin
Tweede Wereldoorlog

isbn 9789059111769 | nur 680
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Paperback | prijs €24.95

Het Vijfde Bulletin Tweede Wereldoorlog bevat wederom tal van verschillende bijdragen. Jan Meyers beschrijft de bizarre inhoud van de brief die
de gedetineerde Mussert in november 1945 aan ministerpresident Schermerhorn schreef. De historicus Jan Nijdam belicht de wonderlijke levensloop van Jan Baars. Deze vooroorlogse fascistenleider verrichte tijdens de
bezetting moedig verzetswerk en verzeilde na de oorlog in de schimmige
wereld van inlichtingendiensten. Ab Caransa schetst op aangrijpende wijze
de laatste maanden van zijn gevangenschap in een subkamp van Auschwitz
(Gleiwitz IV) en daaropvolgende dodenmars in januari 1945. Onder de
titel ‘Opa war kein Mörder’ staat de historicus C.E.H.J. Verhoef stil bij de
traumatische omgang in Duitsland en Oostenrijk met de misdaden van de
Wehrmacht in de Tweede Wereldoorlog. Jet van Swieten doet verslag van
de ‘Russenoorlog’ op Texel waar de in Duitse dienst getreden Georgiërs
een maand voor de capitulatie in opstand kwamen. In zijn artikel ‘Onder
de banieren van het Rode Leger’ besteedt Perry Pierik uitvoerig aandacht
aan de memoires van Russische militairen uit de Tweede Wereldoorlog. J.G.
Kikkert beschrijft ten slotte op boeiende wijze de werkzaamheden van verschillende inlichtingendiensten in het vooroorlogse Nederland. Het Bulletin
bevat nog diverse andere bijdragen waaronder het vaste overzichtsartikel
‘De Lange Schaduw van een oorlog’.
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Perry Pierik, Martin Ros & Robin te Slaa
(red.)
Zesde Bulletin
Tweede Wereldoorlog

Journalist Theo Gerritse beschrijft de levensloop van het NSB-kopstuk
H.J. Woudenberg aan de hand van diens opgetekende herinneringen,
Dick Kaajan reconstrueert de mislukte arrestatie van predikant F. Slomp
(alias Frits de Zwerver) in april 1944, Laurens Reitsma zet uiteen waarom de werving voor de Waffen-SS in Litouwen een echec werd, dr. J.
Luijten beschrijft de verdediging van Bergen op Zoom door Franse troepen in mei 1940, Jean-Paul Ipema belicht het merkwaardige verschijnsel
nationaal-socialistische tekenfilms, historicus Bart Funnekotter schetst een
portret van de beroemde RAF-piloot Guy Gibson en Robin te Slaa doet
ten slotte verslag van de fascistische campagne tegen de Duits-joodse
bankier Mannheimer en premier Colijn.
isbn 9789059111097 | nur 680
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Perry Pierik, Martin Ros & Jet van Swieten
(red.)
Zevende Bulletin
Tweede Wereldoorlog

isbn 9789059113091 | nur 680
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Het Zevende Bulletin Tweede Wereldoorlog biedt opnieuw interessante
bijdragen. J.G. Kikkert beschrijft hoe de Baltische staten na het verkrijgen van hun onafhankelijkheid in 1918, deze zelfstandigheid opnieuw
verloren. Wat is er gebeurd met al die op drift geraakte mensen die
tijdens het nazi-bewind huis en haard verloren? Jean-Philippe van der
Zwaluw biedt een inkijkje in de naoorlogse vluchtelingenkampen en beschrijft de problemen waarvoor displaced persons stonden. Van de hand
van Laurens Reitsma komt het artikel ‘Joden in Litouwen eerste massale
slachtoffers van Endlösing’. Het is een aangrijpende verslag over de
vernietigende slag die een volk werd toegebracht. Vernietigend ook
was het bombardement op Dresden. Een complete stad werd door dit
geallieerde bombardement van de kaart geveegd. Het Bulletin bevat
nog verschillende andere bijdragen.
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Perry Pierik, Martin Ros & Jet van Swieten
(red.)
Achtste Bulletin
Tweede Wereldoorlog

2005 is wederom een herdenkingsjaar met betrekking tot de Tweede
Wereldoorlog. Los daarvan is er ook nog steeds veel nieuws te melden
en te onderzoeken over deze thematiek. Ook draagt het moderne leven
nog altijd de sporen en schaduw van het verleden met zich mee. Daarom
het achtste deel van de bulletin-serie, met aandacht voor oorlogspropaganda, de drijvende havens voor de kust van Frankrijk welke D-Day
tot een succes hielpen maken, Nederlanders bij de NSKK aan het oostfront, Céline-literatuur en fascisme, provocaties en grensincidenten aan
de vooravond van de oorlog en nog veel meer.

isbn 9789059112810 | nur 680
15.5 x 23.5 cm | ca 256 pagina’s
Paperback | prijs €22.95

Perry Pierik, Martin Ros & Jet van Swieten
(red.)
Negende Bulletin
Tweede Wereldoorlog

isbn 9789059112537 | nur 680
15.5 x 23.5 cm | ca 232 pagina’s
Paperback | prijs €24.95

Het Negende Bulletin Tweede Wereldoorlog bevat een reeks artikelen
tegen de achtergrond van de Tweede Wereldoorlog. Diverse auteurs
hebben hun bijdrage aan dit nummer geleverd in vorm van artikelen en
recensies. Dick Kaajan schenkt aandacht aan de viering van de ‘Nationale Snipperdag’, zoals bevrijdingsdag wordt genoemd. Over het nationale herdenkingsmonument gaat een artikel van Wim Vegter. Over de
jarenlange roep om erkenning de jongens Berthi van der Pasch en Harry
van Boxtel als oorlogsslachtoffers aan te merken, gaat een stuk van de
hand van Tejo Eyndhoven. Martijn Lak vraagt zich af welke rol Hitler
speelde in de oorlogvoering en Harm de Jong beschrijft zijn ervaringen
tijdens de mobilisatie en bij het uitbreken van de oorlog, terwijl hij gelegerd is aan de grens. Naast deze artikelen bevat het Negende Bulletin
Tweede Wereldoorlog nog tal van andere bijdragen waaronder het
vaste overzichtsartikel ‘De lange schaduw van een oorlog’ en recensies
van verschenen literatuur. In de acht voorgaande delen van het Bulletin
Tweede Wereldoorlog werd onder meer aandacht besteed aan: de
verloren onafhankelijkheid van de Baltische staten, de problemen die
vluchtelingen na de oorlog ondervonden bij hun terugkeer, de NSB’er
Hendrik Jan Woudenberg, nationaal-socialistische tekenfilms, het geallieerde bombardement op Dresden.
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Perry Pierik & Jet van Swieten (red.)
Tiende Bulletin
Tweede Wereldoorlog

In het Tiende Bulletin Tweede Wereldoorlog weer een keur aan onderwerpen. Onder andere een indringend portret van de Rexisten-leider Léon
Degrelle, die niet alleen politicus was, maar ook het geweer opnam aan
het oostfront. We staan stil bij de moord op de Duitse minister Rathenau,
een politieke moord waarop de hele wereld met ontsteltenis reageerde.
Ook aandacht voor humor als wapen tegen het oorlogsleed. De lach als
opstand en verzet! Desnoods een ‘grimlach’! In ‘Het Document’ staan we
stil bij de Duitse ‘Kriegsflotte’ en in ‘De ondergang van de Indianapolis’ vragen we aandacht voor een ander stukje opmerkelijke maritieme
geschiedenis. In ‘De lange schaduw van de oorlog’ wordt als vertrouwd
weer een overzicht geboden van de belangrijkste publicaties en debatten rond de Tweede Wereldoorlog.
isbn 9789059115026 | nur 680
15.5 x 23.5 cm | ca 264 pagina’s
Paperback | prijs €24.95

Perry Pierik & Bert van Nieuwenhuizen
(red.)
Elfde Bulletin
Tweede Wereldoorlog

In alweer het Elfde bulletin Tweede Wereldoorlog komen verschillende
elementen van de oorlog aan bod. Arthur Stam staat stil bij Duitslands
weg van Karl Kautsky naar Hitler. Hans Kooger belicht de dramatische
scheepsramp in 1945 in de Oostzee. Carel Verhoef, bekend van zijn
boek over de slag om de Ginkelse Heide, staat stil bij de perceptie van
Operatie ‘Market Garden’ in de Australische pers, en de Vlaamse historicus Pieter Jan Verstraete bij het ‘Uur Nul’, Duitsland 1945-1948. Dik
de Vries volgt het spoor van Erich Ludendorff.

isbn 9789059116481 | nur 680
15.5 x 23.5 cm | ca 346 pagina’s
Paperback | prijs €24.95

Perry Pierik schetst de strijd om het Russische luchtruim in 1941 en de
ondergang van de Waffen SS cavalerie in Boedapest 1944-1945. Bert
van Nieuwenhuizen, bekend van o.a. zijn biografie over Koningin Wilhelmina, staat stil bij onze behoefte aan herdenken en herinneren.
Martijn Lak bericht over de 107. Panzerbrigade in Nederland, de gevechten bij Son en Veghel, september 1944. En Dick Kaajan werpt nieuw
licht op de arrestatie en bevrijding van Frits de Zwerver in mei 1944.
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Perry Pierik & Bert van Nieuwenhuizen
(red.)
Twaalfde Bulletin
Tweede Wereldoorlog

Bert van Nieuwenhuizen gaat in deze editie in op de rol van ministerpresident De Geer, mede aan de hand van een interview met een kleinzoon van de politicus. Pieter Jan Verstraete bericht over Mein Kampf
vertaler Barends. Perry Pierik schrijft over de Luftwaffe in het oosten.
Biograaf Harrie Seeverens staat stil bij de bijzondere rol van de Franse
officier De Gaulle in de Tweede Wereldoorlog, die zich ontpopte als
leider van de Vrije Fransen. In de lange schaduw van de oorlog zullen
recente debatten, ontdekkingen en literatuur tegen het licht worden gehouden.

isbn 9789461533227 | nur 680
15.5 x 23.5 cm | ca 278 pagina’s
Paperback | prijs €24.95

Perry Pierik (red.)
Thule en het Derde Rijk

De genesis van het nationaalsocialisme

isbn 9789461532688 | nur 680
13 X 21 cm | ca 370 pagina’s
Paperback | prijs €22.95

Reeds lang voor Hitler op het toneel verscheen leefde het ariosofische
gedachtegoed in Duitsland en Europa. Dit boek geeft inzage in een van
de oerbronnen rond dit thema: het vroege werk van Rudolf von Sebottendorf, een mystieke man die de ondergang van het avondland voorspelde als gevolg van de dolkstootlegende. De humus van het anti-semitisme dat na de Duitse nederlaag van november 1918 ontstond werd
niet in de laatste plaats gevormd door Sebottendorf, als voorman van
het Thulegenootschap, een mysterieus intellectueel gezelschap dat zich
had voorgenomen Duitsland te redden van het ‘joodse communisme’. Zij
werden de wegbereiders van Hitler en de NSDAP. Na 1933 verbood
Hitler de publikaties van Sebottendorf en verdween het Thulegenootschap in de coulissen van de geschiedenis. Nu is de oertekst van Sebottendorfs boek Bevor Hitler kam (voordat Hitler kwam) weer beschikbaar
en voor het eerst vertaald door Evert van Leerdam. De historicus Perry
Pierik verzorgde de inleiding en annoteerde de tekst.
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Perry Pierik
Peter Steeman

Perry Pierik / Peter Steeman

Stalingrad
aspekt

Stalingrad
De slag en de luchtbrug naar de dood

aspekt

isbn 9789461533203 | nur 680
15 x 23 cm | ca 228 pagina’s
Paperback | prijs €19.95

Perry Pierik & Peter Steeman
Stalingrad
De slag en de luchtbrug naar de dood

Het is zeventig jaar geleden dat de slag om Stalingrad eindigde. De
stad aan de rivier de Wolga trok de Duitse troepen aan als een magneet. Hitler had officieel al verklaard dat de stad ‘gevallen was’, tot
het Rode Leger het Duitse 6e leger omsingelde. Vervolgens tekende
zich een grote menselijke tragedie af. Honderdduizenden zaten klem in
de stad. Voedsel en munitie werden schaars en een ontzettingspoging
vanuit het zuiden faalde. De Duitse troepen waren aangewezen op een
luchtbrug. Door sneeuw en ijs vlogen dagelijks de luchttransporten af en
aan. Piloten die weigerden te landen op de provisorische landingsbanen
werden gedreigd met de krijgsraad. Het mocht allemaal niet baten. In
februari 1943 klonken de laatste schoten. De luchtbrug was een luchtbrug naar de dood geworden.
Naast de luchtbrug staan ook de gevechten op de grond centraal.
Het is verrassend te zien hoe Stalingrad in feite het hoogtepunt was van
een reeks zeer bloedige krachtmetingen. Alleen al in de aanloop naar
de slag verloor het Rode Leger 1,1 Miljoen soldaten aan dit zuidelijke
deel van het oostfront.

Albert Plesman
Jan Plesman

Een vliegende Hollander

isbn 9789059115095 | nur 680
15.5 x 23.5 cm | ca 316 pagina’s
Paperback | prijs €22.95
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De naam Plesman is onlosmakelijk verbonden aan de prachtige geschiedenis van onze luchtvaart. Wat minder bekend is, is dat een telg uit het
geslacht viel als piloot in de Tweede Wereldoorlog. Na het einde van
de oorlog was er op de 6de juni 1946 een Victory-parade in Londen
waaran ook een paar vliegers van het 322 escadrille deelnamen. Maar
Jan Plesman, zoals zovelen anderen, was niet onder de marcherende
troepen. Zij hadden gezaaid, maar de zoete vruchten van hun opoffering waren niet voor hun om geoogst te worden... Voor de menseheid lieten zij een erfenis van vrijheid achter, die zij voor hen hadden
bevochten, om van te genieten. Postuum, werd Jan gedecoreerd met
het Croix de Guerre door het Franse regering. Zijn vader ontving de
Franse ambassadeur bij hem thuis die hem de decoratie overhandigde
in een emotionele sfeer. Toen St. Omer, laat in 1944, door de geallieerde strijdkrachten werd bevrijd, heeft er een summier onderzoek plaats
gehad om de plaats te lokaliseren waar Jans Spitfire was verdwenen.
Maar, zonder enig restultaat. Ook Jans vader heeft, nadat hij PresidentDirecteur van de KLM was geworden, tevergeefs getracht de plaats te
laten vinden: om zijn geliefde zoon een laatste, welverdiende rustplaats
te geven. Hij heeft geprobeerd om de ongeluksplaats te laten indentificeren. Tot nu toe, heeft niemand het ooit ontdekt, noch het wrak van Jans
Spitfire, genaamd Prinses Beatrix, nog zijn lichaam. Hij verdween zoals
De Vliegende Hollander, om niet meer terug te keren.

Prof. Dr. H.M. van Praag
Joden-haat en Zion’s-haat
Een drama in vijf bedrijven

Joden-haat is een eeuwenoud verschijnsel. De inhoud ervan is tamelijk
stabiel: afkeer van, tot aan pathologische haat jegens het judaïsme en
zijn exponenten: de Joden. De verpakking van het verschijnsel is tijdgebonden en varieert dus. Aanvankelijk werd het verschijnsel voornamelijk theologisch gemotiveerd, later “genetisch” (racistisch), terwijl in onze
dagen Joden-haat zich presenteert als Zion’s-haat. Onder dit laatste
begrip wordt verstaan: ongemotiveerde, kritiekloze kritiek op handel en
wandel van de staat Israel, met als ultieme boodschap twijfel aan, c.q.
ontkenning van de legitimiteit van die staat. Bespreking van Joden-haat
in zijn hedendaagse uitrusting vormt het hoofdthema van dit boek. Het is
een urgent thema. Joden-haat, zo is gebleken, kan tot een massavernietigingswapen worden. Zion’s-haat bezit dezelfde potentie.
isbn 9789059117952 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 217 pagina’s
Paperback | prijs €18.95

Dr. Jacques Presser
Ondergang 1 en 2

De vervolging en verdelging van het
Nederlandse Jodendom 1940-1945

isbn 9789059112919 | nur 680
15.5 x 23.5 cm | ca 1067 pagina’s
Paperback | prijs €49.95

Dit boek behelst de geschiedenis van een
moord. Een moord, tevens massa-moord, op
nimmer gekende schaal, met voorbedachten
rade en in koele bloede gepleegd. Het werden bekende woorden van een belangwekkend boek. Er is namelijk geen werk in de
moderne Nederlandse geschiedenis dat zo’n
indruk maakte als het in 1965 verschenen
mammoetwerk van Jacques Presser. Het behelst dan ook een hartverscheurend onderwerp, de vervolging en verdelging van de
Nederlandse joden in de tragische oorlogsjaren.
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George Puchinger. Hij was een originele en markante figuur in de christelijke publicistiek. Punchinger heeft een geweldig oeuvre opgebouwd.
Zijn in 1996 verschenen bibliografie telt maar liefst 1296 publicaties
op het gebied van politiek, theologie, literatuur en geschiedenis. Aan
hem herinneren prachtige studies over Abraham Kuyper, H. Colijn, K.
Schilder, F.C. Gerretson, H. Dooyeweerd, J. H. Newman en Karl Barth.
In de jaren zestig was hij vermaard om zijn interviewbundels, o.a. met
de minister-presidenten J. Zijlstra, W. Schermerhorn en W. Drees. In zijn
nagelaten autobiografie beschrijft Punchinger op indringende wijze zijn
jeugdjaren, als zoon van een uit Bohemen afkomstige (ongehuwde) moeder die reeds vijf jaar na zijn geboorte overleed. Hij werd opgevoed
in een gereformeerd pleeggezin, bezocht het Christelijk Lyceum te Zeist
en ontwikkelde al vroeg een passie voor literatuur en theologie. In de
oorlog was hij zeer actief in het Utrechtse studentenverzet en zat hij
enige tijd gevangen in Leeuwarder strafgevangenis. Na de bevrijding
nam hij als vurig calvinist met zijn Blad Polemios stelling in allerlei actuele
kwesties, zoals de Doorbraak, de Indonesische kwestie, de zuivering en
de Vrijmaking.

Joop Quint
Kind in de oorlog
Angst en avontuur

De oorlog. Dat is voor bijna iedereen de Tweede Wereldoorlog. Maar
wie herinnert zich het nog? Dat zijn steeds minder mensen. En het lijkt
wel of ze steeds meer herinneringen hebben. En de herinneringen aan
de oorlog zijn bijna altijd de meest bepalende. Joop Quint is geboren in
februari 1942. Zijn herinneringen aan de oorlog zijn niet meer dan een
paar flarden. Voor echte herinneringen heeft hij met mensen gesproken
die nu ongeveer vijfenzeventig zijn. Hij heeft hun herinneringen opgeschreven. Zij geven een beeld van ons land in die tijd, maar vooral hoe
een kind die tijd beleefde.

isbn 9789461531629 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 103 pagina’s
Paperback | prijs €14.95
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Trevor Ravenscroft
De lans van het lot

De occulte macht achter de lans, die de zijde van Christus
doorstak, en hoe Hitler de kracht misbruikte om de wereld
aan zijn voeten te krijgen
De speer welke de zijde van Christus doorboorde wordt al eeuwenlang
omgeven door een diepe mystiek. Was het waar dat wereldleiders die
de speer in het bezit hadden inderdaad over wonderlijke krachten beschikten? Zeker is dat de wereldleiders er geloof aan hechtten. Of het
nu ging om Friedrich Barbarossa of Adolf Hitler, allen geloofden in de
mystieke kracht van het wapen dat gedrenkt was in het bloed van de
Messias. Trevor Ravenscroft is een onbekommerd ingewijde in de occulte
wereld die schuil gaat achter dit historische fenomeen. Dit boek werd
internationaal geprezen om zijn unieke visie op belangrijke sleutelmomenten uit de geschiedenis.
isbn 9789461531551 | nur 720
13.5 21.5 cm | ca 400 pagina’s
Paperback | prijs €19.95

Hans Renders & Paul Arnoldussen
Jong in de jaren dertig

isbn 9789059112469 | nur 680
12.5 x 20 cm | ca 191 pagina’s
Paperback | prijs €16.95

De jongste is van 1916 (Journalist Max Nord), de oudste zijn van 1899
(schrijver Siegfried van Praag) en 1897 (kunsthistoricus Hammacher en
schrijfster Willy Corsari). Paul Arnoldussen en Hans Renders ondervroegen twaalf vitale en toch stokoude cultuurdragers: schrijvers, beeldende
kunstenaars, een boekverkoper, een uitgever, een indoloog, enzovoort.
Hun vooroorlogse verhalen leverden verbazingwekkende teksten op.
Het laatste interview dat Willy Corsari gaf handelde over haar roerige
jaren in Wenen en de verliefdheid van Godfried Bomans. Gisèle van
Waterschoot vertelde hoe Du Perron in haar armen stierf en boekverkoper Hans Jacoby beleefde de mislukte putch van Hitler in München.
Dadaïst Michel Seuphor ergerde zich aan Piet Mondriaan en pinkte een
traan weg bij de herinnering aan Charley Toorop. Zo had een ieder
een verrassend verhaal: Rico Buithuis, Rob Nieuwenhuis, Reinold Kuipers,
mode-ontwerper Montaigne, en aan elk werden aan het slot van hun
verhaal vier vaste vragen gesteld: - Wanneer hoorde u voor het eerst
van Freud? - Wanneer las u uw eerste Engelstalige boek? - Waarom
vocht u niet mee in de Spaanse Burgeroorlog? - Wie is de oudste figuur
die u als kind heeft meegemaakt?
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Jos Rondas
Vlamingen in de Kriegsmarine
De geschiedenis van de Vlamingen die dienst namen in de ‘Kriegsmarine’ is altijd onderbelicht gebleven. Waren zij zich bewust dat zij hun
jonge levens op het spel zetten en dat zij een misdadig regime dienden?
Jos Rondas, die verschillende veteranen sprak, brengt hun verhaal en
legt het naast het strafdossier. Aan de lezer zijn conclusie te trekken.
Over hun wedervaren als matroos bij de ‘Kriegsmarine’ heeft ieder van
hen, zo’n 700 tal, wel een eigen verhaal. Deze vrijwilligers die zich in
1943 lieten ronselen hebben een eigentijdse geschiedenis, een verzwegen geschiedenis.

isbn 9789461533029 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 144 pagina’s
hardcover | prijs €19.95

Hans Sakkers
Enigma en de strijd om de Westerschelde
Het falen van de geallieerde opmars in september 1944

isbn 9789461530011 | nur 680
15.5 x 23.5 cm | ca 432 pagina’s
Paperback | prijs €24.95

Enigma was de codeermachine van de Duitse strijdkrachten in de Tweede Wereldoorlog. Het kraken van deze machine was een keerpunt in de
oorlog. Bletchley Park was de plek in Engeland waar men de code brak
en de informatie beschikbaar stelde aan de geallieerde legerstaven.
Deze plaats kreeg als bijnaam het schaduwopperbevel van de Duitse
strijdkrachten. Dit boek maakt duidelijk dat deze kwalificatie niet onterecht was. Bletchley Park gaf in 1944 voortdurend een minutieus beeld
van de actuele Duitse krijgsverrichtingen aan de geallieerde legerleiding. Hiermee waren inschattingsfouten over de Duitse strijdkrachten op
strategisch niveau nauwelijks mogelijk. Desondanks werd de kans om
de oorlog in 1944 te beëindigen aan de Westerschelde verspeeld. De
auteur is één van de eerste historici die de unieke informatie van Enigma
heeft verwerkt in dit belangrijke stuk geschiedschrijving.
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Hans Sakkers
Duitse militaire standrechtelijke
executies in Zeeland
september - december 1944

isbn 9789461532770| nur 680
16 x 23.5 cm | ca 422 pagina’s
Hardcover | prijs €34.95

Het standrecht accentueert het ongenadige oorlogsgeweld. Overwogen
in een vonnis besloten militairen het leven van een individu te beëindigen. Het is de confrontatie tussen het zakelijke standrecht en de levenslange traumatische gevolgen voor de nabestaanden. Dit boek richt zich
op de standrechtelijke executies in Zeeland. Hierin worden zowel de
burgers als de militairen die standrechtelijk ter dood zijn gebracht beschreven. Tevens wordt de dood van burgers beschreven die in de laatste fase van de oorlog doelgericht door Duitse militairen of politie zijn
gedood, zonder dat hier sprake was van een voorafgaand standrecht.
In hoeverre waren de verantwoordelijken na de Tweede Wereldoorlog
door de Nederlandse justitie vervolgbaar? Gekozen is voor een zakelijke benadering van deze geschiedenis die de emoties zo diep treft.

Hans Sakkers/ Hans Houterman
Strijd om Dishoek November 1944

Hans
Sakkers

Slotfase in de slag om de Westerschelde

Hans
Houterman

Slotfase in de slag om de Westerschelde

Strijd om Dishoek november 1944

Strijd om Dishoek
november 1944

Slotfase in de slag om de Westerschelde
Hans Sakkers

ASPEKT

Hans Houterman

ASPEKT

isbn 9789461534415| nur 680
16 x 23.5 cm | ca 504 pagina’s
Hardcover | prijs €29.95

Walcheren vormde in het najaar van 1944 de laatste hoeksteen van de
Duitse verdediging van West-Europa buiten het eigen grondgebied. De geallieerde opmars liep vast nadat operatie Market-Garden was mislukt. In
deze fase van de Tweede Wereldoorlog was Walcheren als de ‘sleutel’
van Antwerpen van beslissend belang om Duitsland te kunnen verslaan. De
geallieerden moesten in een moeizame strijd de toegang tot Antwerpen
veroveren om zo hun logistieke problemen op te kunnen lossen. De Duitse
verdedigers waren doordrongen van het gevaar dat dit betekende voor
hun vaderland. De slotfase van deze ruim twee maanden durende strijd
die begon in Zeeuws-Vlaanderen en Noord-Brabant, vond plaats in de duinen van Valkenisse en Dishoek. Voorafgaande aan het strijdgewoel vonden
luchtbombardementen plaats, werd Walcheren onder water gezet en werden de duinen bestookt met artillerie vanaf zowel land als zee. Beslissend
was een bloedig gevecht van Britse en Nederlandse commando’s tegen
Duitse soldaten, waarbij tientallen doden vielen. Internationaal galmt de
dood van twee Duitse officieren tot op de dag van vandaag door. Het
slagveld is nog altijd nagenoeg onaangeroerd in de duinen aanwezig. Dit
maakt dat deze geschiedenis tot op heden sterk beleefbaar is, waarbij dit
boek een gids biedt langs de gebeurtenissen en de persoonlijke lotgevallen.
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Iedereen kent Mallorca als het zonovergoten eiland, waar toeristen van
hun vakantie genieten. Wat velen niet weten is wat er op de stranden
en in de binnenlanden van Malloraca heeft afgespeeld toen de troepen
van Franco voet aan wal zetten. De oorlog toonde hier z’n zwartste
bladzijde, want van een eiland kan je niet vluchten. Duizenden mensen
lieten het leven in dit conflict dat de prelude vormde tot de Tweede
Wereldoorlog. Voor hen heeft schrijver/vertaler Jean Schalekamp een
monument opgericht.
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Maja Schermerhorn-Bendeler
Oorlog vanaf de zijlijn
Herinneringen van een jong meisje

isbn 9789059115927| nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 139 pagina’s
Paperback | prijs €14.95

Voor mij, als vijfjarige, begon de Tweede Wereldoorlog toen op 10 mei
1940 een grote hoeveelheid buitenaardse wezentjes aan parachuutjes
uit de bewolkte hemel boven de duinen neerdaalde. Tijdens de eerste
oorlogsdagen sliep de hele buurt in de kelders van een garage even
verderop in de straat. Mannen, vrouwen, kinderen, alles door elkaar op
strozakken. Overdag konden wij kinderen zomaar in de duinen spelen.
De Duitsers hadden het prikkeldraad neergesabeld en dat was voor
een deel onder het zand verdwenen. Op een keer bleef een roestig stuk
draad in mijn kuit hangen en veroorzaakte een diepe, decimeterlange
wond. Het dagelijks verschonen van het verband was een pijnlijke aangelegenheid.’ Maja Schermerhorn-Bendeler werd in 1934 geboren in
Scheveningen. Haar vader belandde tijdens de Tweede Wereldoorlog
in de illegaliteit. Dit kwam hem duur te staan: bijna een jaar heeft hij
in het ‘Oranje Hotel’ in Scheveningen en in het concentratiekamp Vught
gevangen gezeten. In het gezin Bendeler werd veel aan muziek gedaan, maar ondanks haar muzikale aanleg moest Maja na de HBS naar
de huishoudschool en werd ze lerares huishoudelijke vakken. Pas op
30-jarige leeftijd begon ze haar zangstudie aan het Maastrichts Conservatorium. Met onderscheiding behaalde ze daar de diploma’s voor
opera- en concertzangeres, waarna ze een niet onaanzienlijke carrière
als soliste opbouwde.
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Freek Schlingmann
Oostfront vesting Holland
Het nationaal bolwerk

isbn 9789461532756 | nur 680
15 x 23 cm | ca 362 pagina’s
Paperback | prijs €22.95

Dit boek handelt over de vrijwel vergeten geschiedenis van het Oostfront Vesting Holland. Op basis van nauwelijks bekende documenten,
schildert Freek Schlingmann een fascinerende geschiedenis. Hoewel de
slag om de Grebbeberg terecht beeldbepalend is, was het aanvankelijk
de toenmalige Minister van Defensie Dyxhoorn die het oostfront van de
Vesting Holland “Het Nationaal Bolwerk” noemde. Dit verwaarloosde
“Bolwerk” met ruim 60 forten, zes vestigingsteden uit de 16e en 17e
eeuw en de ca. 90 km lange Nieuwe Hollandse Waterlinie, moest een
modern onneembaar Bolwerk worden. Een Bolwerk dat grote stedelijke
gebieden, industrie, het goud en de kroon tot het uiterste moest verdedigen. Als deze vesting - zo voorspelde de regering in Den Haag - werd
gemoderniseerd dan zou in geval van een Duitse aanval, het leger in
de Vesting Holland zich staande kunnen houden. Aanvankelijk ging dit
geloof en vertrouwen zover dat geld geen rol mocht spelen. Rond dit
Bolwerk zet de auteur mythe en werkelijkheid op een rij, en nam en passant de speciale rol van de vader van prof. mr. Pieter van Vollenhoven
mee, die in het betreffende gebied als reserve officier het commando
voerde over het detachement Vaartuigendienst. Naast de vele opmerkelijke militair-technische en -politieke voorvallen, komen ook verschillende maatschappelijke gebeurtenissen waaronder leed en angst onder
de bevolking, ruim aan bod.

Stefan van der Schueren &
Jan C. van Ingen
Van herkenning tot erkenning

Een praktijkhandboek over het decoratiestelsel

isbn 9789461531810 | nur 400
21 x 29 cm | ca 268 pagina’s
Hardcover | prijs €34.95

Dit boek gaat over een spannend en samenbindend overheidsproduct
met een vrolijke uitstraling. In een maatschappij waarin ‘iedereen’ slechts
aan zichzelf zou denken, wordt er vanzelfsprekend niet aan ‘iedereen’
gedacht. Daarom is het essentieel dat mensen omzien naar elkaar. Het
leven wordt er mooier, beter, schoner en leefbaarder van. De maatschappij wordt een samenleving. Het Nederlandse decoratiestelsel levert een bijdrage aan dit doel door maatschappelijk waardevolle mensen en activiteiten te stimuleren, te traceren en Koninklijk te waarderen.
Ondanks de dagelijkse besognes zijn er binnen álle lagen van de bevolking mensen die ‘meer’ doen. Dat kan zó bijzonder zijn dat zij voor een
‘herkenner’ de aanleiding vormen om een Koninklijke onderscheiding
aan te vragen, waarna een bestuurlijke erkenningsfase start. Dit boek
wil op een begrijpelijke manier het totale decoratietraject beschrijven
dat voorafgaat aan de uitreiking van een Koninklijke onderscheiding.
Bijzondere aandacht wordt geschonken aan het herkennen van bijzondere, persoonlijke verdiensten voor de samenleving. De auteurs spreken
de hoop uit dat dit handboek een bijdrage levert aan het nog dichterbij
brengen van het Nederlandse decoratiestelsel.
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Peter Schumacher
De zaak Aernout

Hardnekkige mythes rond een Indische moord ontrafeld
De zaak Aernout behoort tot de meest spraakmakende geschiedenissen
van Nederlands-Indië. Onlangs werd wijlen vaandrig Rob Aernout na
meer dan 60 jaar (!) na zijn moord op 28 februari 1948 te Lembang,
een stadje op West-Java, gerehabiliteerd. Dit opmerkelijke feit was
reden voor oud NRC-Handelsblad journalist Peter Schumacher, ondersteund door Indië-kenner Gerard de Boer, zich in deze zaak te verdiepen en het definitieve woord hierover te spreken. Een ‘true-crime’ een
historische achtergrond, die veel stof deed opwaaien.

isbn 9789059118973 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 134 pagina’s
Paperback | prijs €18.95

Uwe Soukup
Ik ben eenmaal Duitser
Sebastiaan Haffner een biografie

isbn 9789059110885 | nur 680
13 x 23 cm | ca 299 pagina’s
Paperback | prijs €26.00

Met de persoon Sebastian Haffner heeft biograaf Uwe Soukup zich
over een van de meest markante Duitsers uit de twintigste eeuw gebogen. Sebastian Haffner kreeg wereldwijd erkenning voor zijn geschriften. Vooral zijn dunne maar bijzonder invloedrijke boeken over Hitler en
Churchill maakten hem een beroemd man. Zijn werk wordt nog dagelijks
door studenten wereldwijd bestudeerd. Maar Haffner was niet alleen
een journalist-historicus, hij maakte zijn tijd ook mee, was oog- en oorgetuige. In 1939 vetrok hij in exil naar Groot-Brittannië en bleef vanuit
daar een belangrijk opiniemaker over de historie maar ook over onze
actuele kijk op de gang van zaken. Uwe Soukup laat in dit opmerkelijke
boek zien dat Haffner ook de spindoctor was achter menig politiek
debat, en dat hij in zijn polemiek ook vijandschappen opriep. De een
noemde hem een overtuigde Europeaan, de ander een patriot, de een
beschuldigde hem van communistische sympathieën, de ander noemde
hem een reactionair. Dit alles werd veroorzaakt door het verleden dat
hij met zich mee droeg: ‘Ich bin nun mal Deutscher’. Het boek is vertaald
door. Henk Verschuur, die eerder voor Aspekt Walkuren van het Derde
Rijk (Anna Maria Sigmund) vertaalde.
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Adrian Stahlecker
Nederlandse acteurs in de
Weimarrepubliek en Nazi-Duitsland

isbn 9789059116658 | nur 680
15.5 x 23.5 cm | ca 240 pagina’s
Paperback | prijs €22.95

In 1925 vond in Wenen de première plaats van de film Die Nibelungen.
Op de daarop volgende receptie deelde de beroemde filmregisseur
Fritz Lang foto’s uit met zijn handtekening. Bij die gelegenheid vroeg
de Nederlandse tiener Lien Deijers hem: ‘Wilt U mij niet ontdekken?’
De ontmoeting met Lang zou voor Lien een succesvolle carrière in Duitse
films betekenen. Truus van Aalten, een zestienjarig verkoopstertje bij
Peek & Cloppenburg in Amsterdam, won een door de Berlijnse UFA uitgeschreven wedstrijd en kreeg een filmcontract. De in Utrecht geboren
Jaap Vuerhard reisde op de bonnefooi naar Berlijn waar hij als Roland
Varno een rol wist te bemachtigen in Der blaue Engel. Hein van Niet, een
Scheveningse schoenmaker, werd als Fritz van Dongen een grote ster in
Duitse films. Ook danseres Ery Bos maakte er carrière als filmactrice en
de Rotterdamse Adele Sandrock werkte mee aan 150 films. Bij de komst
van het Hitlerregime verlieten de meesten Duitsland.

Adrian Stahlecker
Franco en de Spaanse monarchie

isbn 9789059118010 | nur 680
15.5 x 23.5 cm | ca 318 pagina’s
Paperback | prijs €19.95

El Ferrol was tegen het einde van de 19e eeuw een kleine havenstad
in Galicië met zo’n tweeëntwintigduizend inwoners, waarvan de meeste
mannen dienden bij de marine. Filips V, de eerste Spaanse koning uit
het huis Bourbon, had het vissersplaatsje in 1724 gekozen om er een
marinebasis aan te leggen. Koning Carlos III liet er de scheepswerven
en de vestingmuren bouwen. Sinds 1871 bevond zich in het stadje ook
de zeevaartschool. In de calle María de Ferrol werd op 4 december
1892 Francisco Franco de Bahamonde geboren. Dit was de eerste connectie tussen Franco en het Spaanse vorstenhuis. Maar de stormachtige
opkomst van Franco, gedragen door een verschrikkelijke burgeroorlog,
bracht Franco in het centrum van de macht. Een ingewikkelde machtsverhouding met het koningshuis was het gevolg. Adrian Stahlecker legt
in dit boek deze wonderlijke relatie bloot. Stahlecker schreef eerder
o.a. een biografie over Roman Polanski en Romy Schneider, alsmede vele
andere boeken.
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de Kunstacademie
werd hij ‘broodschilder’. Hitler was geen begenadigd schilder, kunstenaar was hij wel. Zo ontwierp hij de partijsymboliek, maakte de bouwtekening voor de Berghof- zijn huis in de Beierse Alpen creëerde decors
voor opera’s, en maakte met grote precisie schetsen voor bouwwerken
en monumenten. Hitlers smaak op gebied van kunst was aartsconservatief. In zijn ogen waren moderne kunstenaars ‘kladschilders’ en had de
degeneratie van de kunst in 1910 ingezet. Eenmaal aan de macht liet hij
honderden werken van progressieve kunstenaars uit musea verwijderen.
Aanvankelijk kocht hij werk van Duitse schilders uit de 19e eeuw aan,
later ook van oude meesters. Hij wilde zijn collectie onderbrengen in het
nog te bouwen Führermuseum in Linz. Zijn verzamelwoede kende letterlijk en figuurlijk geen grenzen. Na de bezetting van een groot deel van
Europa liet hij beslag leggen op privé- en museumcollecties. Het zou de
grootste kunstroof van de twintigste eeuw worden.

Adrian Stahlecker
Duitse film na Hitler
Bij de machtsovername van 1933 had Hitler Joseph Goebbels tot Minister van Propaganda benoemd, waardoor ook filmproductie resulteerde.
Ondanks dat Joods prominenten uit de filmwereld het land ontvlucht
waren, wist Goebbels de filmproductie nieuw leven in te blazen en organiseerde hij een starsysteem naar Hollywood model. Zowel Hitler als
Goebbels waren fervente filmfans en op de Berghof werden iedere
avond twee speelfilms vertoond. Bij de capitulatie in mei lagen filmstudio’s gedeeltelijk in puin of waren leeggeroofd. Na de stichting in 1949
van de Bondsrepubliek kwam de filmindustrie langzaam op gang. Gedurende de vijftigerjaren ontstonden er een aantal opmerkelijke goede
film. Veel acteurs zouden internationaal doorbreken, waaronder: Curd
Jürgens, Horst Buchholz, Hildegard Knef, Romy Schneider, Karl-Heinz
Böhm, Hardy Krüger, Maria Schell, Maximilian Schell, Klaus Kinski en
Elke Sommer.
isbn 9789461533531 | nur 680
15.5 x 23.5 cm | ca 298 pagina’s
Paperback | prijs €24.95
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Adrian Stahlecker
Goebbels’ droomfabrieken
Filmverhalen uit nazi-Duitsland

isbn 9789059112988 | nur 680
15.5 x 23.5 cm | ca 348 pagina’s
Paperback | prijs €25.50

Indringend en aangrijpend verhaal over het duistere filmwereldje van
de Nazi’s. De auteur en schilder Adrian Stahlecker is een groot kenner
van kunst, film en cultuur van het Derde Rijk. Recent verscheen een prachtige biografie van zijn hand van Hildegard Knef. Hij overleefde de hongerwinter in Den Haag, werkte in hotels en in het sjieke Parijs, waar
hij prins Bernhard leerde kennen en Oranje-schilder werd. Stahlecker
drong door tot de intieme wereld van de kunst, raakte intiem bevriend
met de in 1977 tragisch omgekomen Mathilde maar volgde bovenal
zijn eindeloze bewondering voor de film. Juist ten tijde van het Derde
Rijk, onder de ijzeren regie van Joseph Goebbels, was er een apart
filmwereld ontstaan. Goebbels ging hierbij zeer ver, door plagiaat te
plegen door de internationale bestseller Jud Süss van Lion Feuchtwanger te benutten voor een vileine film. Het is een typisch voorbeeld van
de soms duistere producten van het semi-artistieke nazi-filmwereldje.
Stahlecker vertelt de dramatische levens van Zara Leander en Henny
Poten, Hitlers’ favoriet, die haar joodse man trouw bleef. Stahlecker
doet hiervan indringend en aangrijpend verslag, in een verhaal voorbij
goed en kwaad.

George H. Stein
De Waffen-SS

Vice President van Acedemic Affairs aan de
State University van New York
Prof. George H. Stein is een autoriteit op het gebied van de contemporaine geschiedenis. Verbonden aan de universiteit van New York schreef
hij dit standaardwerk over de geschiedenis van de Waffen-SS. Dit waren Hitlers politieke soldaten, die in de loop van de Tweede Wereldoorlog een steeds belangrijkere rol op het slagveld gingen spelen. Vanaf
de zomer van 1943, na Stalingrad, was de Waffen-SS bij praktisch
iedere slag betrokken. Stein legt uit waar de behoefte aan deze 4de
legertak vandaan kwam, hoe de organisatie was opgebouwd, wat de
relatie was met de Holocaust en hoe de Waffen-SS tot bijna een miljoen
man kon uitgroeien.
isbn 9789059117051 | nur 680
15.5 x 23.5 cm | ca 410 pagina’s
Paperback | prijs €26.95
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Gerard Terwisscha van Scheltinga
Trouw zonder eer
Het gewelddadige leven van een SS-officier

isbn 9789059116641 | nur 680
15.5 x 23.5 cm | ca 410 pagina’s
Paperback | prijs €29.95

Op de avond van 12 mei 1940 kreeg een 39-jarige Obersturmbahnführer van de Waffen-SS bevel om met delen van zijn bataljon door
de Nederlandse verdedigingslinies op de Grebbeberg te breken en op
te rukken in de richting van een spoorwegviaduct even ten oosten van
Rhenen. De opdracht was een kolfje naar de hand van deze officier die,
als we de Nederlandse historicus NKCA in ‘t Veld moeten geloven, een
ware zoon van Mars was: ‘Agressief, draufgängerisch; een fanatieke
noch zichzelf noch anderen ontziende stoottroeper (...) een branieachtig
type dat de oorlog niet als plicht, of zelfs roeping, maar als levensvervulling zag; onverschillig ten opzichte van eigen of andermans leven,
onverschillig ook ten opzichte van de bestaande militaire tradities en
militaire code, onmiddellijk bereid zonder dringende noodzaak zichzelf
en eigen ondergeschikten op te offeren, onmiddellijk bereid ook de
oorlogsregelementen met voeten te treden.’ Dit boek handelt over het
leven van Hilmar Wäckerle. Een officier van de Waffen-SS wiens leven
meermaals het pad van Nederland kruiste. Het boek is geen biografie
in traditionele zin, maar een tijdsdocument waarin Wäckerle een centrale rol speelt.

Jean Thomassen
Kanttekeningen bij de Holocaust
De geschiedenis van de Holocaust is goed gedocumenteerd. Anderzijds
vond veel van het nazi-programma in het diepste geheim plaats. Het gevolg is dat veel zaken toch nog onduidelijk zijn of ronduit anders waren
dan we tot nu toe dachten. Jean Thomassen, bekend van ander baanbrekend werk, snijdt een groot aantal vraagstukken aan met betrekking
tot de Holocaust. Hij komt tot enkele opzienbarende conclusies. Eén er
van is dat het aantal slachtoffers van deze massamoord aanzienlijk groter was dan men tot nu toe dacht, en dat er hele groepen slachtoffers
min of meer vergeten zijn. Auteur Jean Thomassen (1949) is de zoon van
een voormalig concentratiekampgevangene.

isbn 9789059116962 | nur 680
15.5 x 23.5 cm | ca 382 pagina’s
Paperback | prijs €24.95
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Martijn van Tiggelen
De bevrijding van Steenbergen of
Scherven van een spiegel

isbn 9789059115965 | nur 300
13.5 x 21.5 cm | ca 219 pagina’s
Paperback | prijs €16.95

Een bejaarde man vindt de ziek geworden vriend van zijn jeugd terug
en leert diens dochter kennen. Hij ziet hem sterven en weer tot leven
komen in de jonge vrouw met wie hij een extatische liefde beleeft. Zij
bezorgt hem nagelaten papieren die hij leest als scherven van een spiegel waarin hij zijn eigen verleden herkent. Dat verleden blijkt niet alleen
een verhaal over knapen die op weg zijn man te worden in een landelijk
stadje dat wordt aangeraakt door de geweldige wereldoorlog rondom.
Volgens Martien J.C. de Jong kan men de roman van Martijn van Tiggelen
ook lezen als een documentaire van de bezettingstijd en als het werkschrift
van een schrijver die, tegelijk met zijn verhaal, zijn historisch materiaal inlevert. De bevrijding van Steenbergen of Scherven van een spiegel lijkt vooral
een ontroerende verbeelding van de genadeloze vergankelijkheid en van
het onvermijdelijk echec van het schrijvend geheugen. De Janus: ‘Ik heb voor
niks geprobeerd me van Steenbergen los te maken: het werd geen bevrijding
maar gewoon de klassieke kringloop. Maar wat wou je; de klok is rond.’
Silvia: ‘Laten we er af en toe aan denken, maar er nooit over praten of schrijven. Het zou zoiets worden als een onderbelichte of misschien wel een overbelichte foto. In ieder geval fout en vals.’ De Tinus: “Waar moet ik nou naartoe
mee al m’n kinders?”. klaagde vrouw Melis. De gewonde Duitser keek niet alleen naar haar maar naar het puin en het bloed en naar alle mensen tegelijk.
En hij zei, alsof iedereen schuldig was: “Dàs ist die Befreiung”.

Elbert Toonen
Josef Stalin
Stalin was zonder meer een van de mensen die de twintigste eeuw vormden tot wat het is. Onder zijn ijzeren leiding bouwde hij na de mislukte
wereldrevolutie de Sovjet-Unie uit als het boegbeeld van de communistische internationale. Inderdaad waren zijn prestaties even indrukwekkend als meedogenloos. Elbert Toonen, die voor deze serie zijn licht ook
over Poetin en het huidige Rusland laat schijnen en van wie recent ‘De
Russische tragedie’ verscheen, toont zich hier wederom een gedreven
kenner van de geschiedenis van Rusland. De Stalinperiode vormt een
van de meest duistere hoofdstukken van de moderne Russische geschiedenis. Op basis van zijn jarenlange fascinatie geeft Toonen hier zijn
definitieve kijk op dit tijdperk.

isbn 9789059114418 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 159 pagina’s
Paperback | prijs €16.95
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Jacob Topper
Het IJsselmeerflottielje

De verdediging van het IJsselmeer in de meidagen van 1940

isbn 9789461531223 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 145 pagina’s
Paperback | prijs €16.95

Met aanvankelijk slechts acht gevorderde motorsleepboten moest de
Koninklijke Marine in oktober 1939 voorkomen dat Duitse troepen vanuit oostelijke IJsselmeerhavens een landing zouden kunnen uitvoeren op
de Noord-Hollandse IJsselmeerkust. Na de Duitse invasie in Noorwegen
op 9 april 1940 werd de strijdmacht uitgebreid met enkele kanonneerboten en een torpedoboot. Gedurende de oorlogsdagen werd ook nog
de commandostructuur veranderd. Na de afkondiging van de capitulatie heerste er grote verwarring onder de kapiteins. Door orders en
tegenorders slaagde er slechts één schip in om naar Engeland uit te
wijken. De overige marineschepen werden door hun eigen bemanning in
het IJsselmeer tot zinken gebracht om te voorkomen dat deze in Duitse
handen zouden vallen. Aan de hand van vele authentieke verslagen,
waarbij ook het originele Duitse aanvalsplan voor de oversteek over
het IJsselmeer, heeft de auteur een levendig beeld geschetst van de
gebeurtenissen op en rond het IJselmeer.

Paul van Tongeren
Jacoba van Tongeren en de verzetsgroep
‘Groep 2000’

Paul van Tongeren

Jacoba van Tongeren en de
verzetsgroep 'Groep 2000'

isbn 9789461534835 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 378 pagina’s
Paperback | prijs €19.95

Jacoba van Tongeren is waarschijnlijk de enige vrouw die een verzetsgroep, Groep 2000, heeft geleid. Jacoba was maatschappelijk werkster bij de Bijzondere Kerkelijke Gezinszorg. Deze ‘camouflage’ maakte
dat ze overal heen kon reizen en een goede dekmantel had, terwijl ze
hulp voor onderduikers zocht, kontakten met andere groepen legde of
voedselbonnen vervoerde- ze werd de ‘Bonnenkoningin’ genoemd, omdat ze een corset had waarin ze duizenden voedselbonnen kon vervoeren. Zij en haar groep waren meteen al in 40 gestart; de eerste nummers
van Vrij Nederland zijn op de familie typemachine getypt. Groep 2000
had twee machtige beschermers op de achtergrond: de Hervormde Kerk
en de Orde van de Vrijmetselarij. Haar levensgeschiedenis is bijzonder
en dwingt grote bewondering af. Ook is er in het boek aandacht voor
de interne machtsstrijd binnen de groep en de rol van Van Randwijk.

116
Coen van Tricht
De Ondergrondse

Landelijke Organisatie onderduikers (LO) Knokploegen (KP)

isbn 9789059116627 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 248 pagina’s
Paperback | prijs €19.95

Tijdens de Duitse bezetting bestond er voor veel Nederlanders reden om
‘onder te duiken’. Spoedig ontstond voor hen de Landelijke Organisatie
voor Hulp aan Onderduikers, oftewel de LO. De meer dan twintigduizend ondergedoken joden, de illegale werkers, duizenden ondergedoken studenten en oud-millitairen moesten echter ook gevoed worden. De
Landelijke Knokploegen (LKP) gingen distributiekantoren en transporten
overvallen om aan bonkaarten voor voedsel voor al die onderduikers te
komen. De LKP waren bijvoorbeeld in staat om de LO in de eerste helft
van 1944 elke maand ongeveer 100.000 ‘gekraakte’ bonkaarten te
leveren. Over het functioneren van LO en LKP en dus over vervalsing van
persoonsbewijzen, kraakwerk, bevrijdingen, droppings, wapentransporten en de vrouw in het verzet gaat deze boeiende uitgave. Coen van
Tricht had tijdens de oorlog de leiding over KP en was aan het eind
van de bezetting plaatselijk commandant bij de Binnenlandse Strijdkrijdkrachten.

Coen van Tricht
Het schimmenrijk van W.F. Hermans

isbn 9789059115606 | nur 300
13.5 x 21.5 cm | ca 70 pagina’s
Paperback | prijs €12.95

Hoewel Hermans aanvankelijk met een zekere wrevel werd ontvangen,
groeide hij uit tot een gevierd schrijver. Zijn afstotelijkheid viel op, maar
hij viel in de smaak bij een nieuwe generatie die geen boodschap meer
had aan wellevendheid. Een fijnzinnige literaire smaak paste niet in het
naoorlogse tijdperk. Hermans ging in de Nederlandse literatuur als een
vandaal tekeer en daarmee leidde hij de literaire verruwing in. De
onthutste Nederlandse samenleving werd in het naoorlogse decennium
vertegen-woordigd door middelbare scholieren die, eenmaal leraar geworden, pas goed de kans kregen de leer van Hermans te verkondigen.
De jonge generatie werd opgevoed met het geloof in W.F. Hermans als
zijnde de vertegenwoordiger van het nihilistische ideaal in Nederland.
In de jaren van toenemend succes is het gegaan als met de kleren van
de keizer; niemand durfde te zeggen dat Hermans eigenlijk een slechte
schrijver was met een houterige stijl, een onbeholpen zinsbouw en een
onmogelijke psychologie. De oorlog is een aardig alibi als je je destructieve neigingen wilt botvieren. Dat de mensen daar na al die jaren nog
intuinden kwam omdat Hermans inmiddels gecanoniseerd was door de
Neerlandici.
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Hulya Uslu (red.)
Jonkheer De Geer
De melaatse uit Londen

De terugkeer van oud-premier De Geer uit Londen in Nederland midden
in de Tweede Wereldoorlog was één van de meest bijzondere gebeurtenissen uit de oorlogsjaren. Koningin Wilhelmina en de nieuwe premier
Gerbrandy waren des duivels. De Geer had ‘landverraad gepleegd’ en
was een ‘Petain’. Maar was het beeld werkelijk zo zwart-wit? In deze
bundel staan drie auteurs stil bij de bijzondere positie van De Geer.
Hulya Uslu laat de waterscheiding zien tussen De Geers succesvolle carièrre tot de meidagen en zijn val daarna en staat stil bij het religieus gemotiveerde pacifisme van De Geer. Bert van Nieuwenhuizen interviewde
de kleinzoon van De Geer, en Perry Pierik staat stil bij het inlichtingennetwerk rond de premier in Portugal.
isbn 9789461534804 | nur 680
13.5 x 19 cm | ca 112 pagina’s
Paperback | prijs €14.95

Bart Vandamme
Messerschmitt Me 163 ‘Komet’
De Messerschmitt Me 163 ‘Komet’ was het enige door een raket aangedreven jachtvliegtuig dat tijdens een oorlog operationeel werd ingezet.
In de ogen van zijn ontwerper Alexander Lippisch, was zijn raketvliegtuig, een van de laatste redmiddels om de geallieerde bommenwerpers
boven Duitsland tegen te houden. Het ‘Kraft-Ei’, een andere bijnaam
van de Me 163, werd vooral ingezet om de Duitse olieraffinaderijen te
beschermen tegen vijandelijke aanvallen. Voor de Amerikaanse bommenwerpers werden de raids naar de olie installaties in midden Duitsland gekoppeld aan zware verliezen. Toen het bericht binnenkwam dat
Amerikaanse jachtvliegers de eerste successen hadden geboekt op het
raketvliegtuig, werden ze als helden ontvangen. Dit boek verteld het
verhaal van 6 jachtpiloten die de kans hadden om elk één overwinning
te boeken op het snelste vliegtuig van Nazi-Duitsland.
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De snelste mens ter wereld

Het verhaal van 21 piloten die, door hun jacht op snelheidsrecords, de grenzen van de luchtvaarttechnologie
hielpen verleggen

isbn 9789059118607 | nur 480
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Dit boek vertelt de geschiedenis van het absolute wereldsnelheidsrecord
en van de eenentwintig piloten die met hun vliegtuigen tot het uiterste
gingen om dit te bereiken. Het is een geschiedenis van vindingrijkheid,
moed, doorzettingsvermogen en nationale trots. Het eerste naoorlogse
snelheidsrecord, een gemiddelde snelheid van 975 km/u, werd gevestigd op 7 november 1945, het laatste op 28 juli 1976. Op die dag
vloog Kapitein Eldon Joersz aan boord van een spionagetoestel ruim
3500 km/u. De SR- 71 Blackbird vloog toen een kilometer per seconde
of vijfentachtig keer sneller dan de eerste recordhouder, luchtvaartpionier Alberto Santos Dumont, in 1906. Het boek bevat veel tot nog
toe onuitgegeven fotomateriaal uit de privécollecties van de beschreven
piloten en prachtige kleuren vliegtuigprofielen.

Anton Verhey
Van Babylon tot Bagdad

De infanterist door de eeuwen heen
Anton Verhey (1938) koesterde vanaf zijn jeugd een grote belangstelling voor Militaire zaken en geschiedenis in het algemeen. Na zijn
diensttijd bij het Regiment Infanterie ‘Chassé’ volgde hij een opleiding
op de Koninklijke Academie te Den Haag. Met Van ‘Babylon tot Bagdad’ hoopt Verhey de lezer meer inzicht te geven in de lange roemvolle
geschiedenis van het wapen der infanterie
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C.E.H.J. Verhoef
De slag om de Ginkelse heide
17 en 18 september 1944

Dit is de nieuwste druk van het boek De slag om de Ginkelse Heide van
de Edese historicus Carl Verhoef. Met dit boek brengt hij een eerbetoon
aan hen die deelnamen aan de operaties rond de Ginkelse Heide, als
onderdeel van de belangrijke slag om Arnhem. Over de laatste plaats
is een kleine bibliotheek vol geschreven, maar de Ginkelse Heide bleef
lang in de schaduw. In dit boek zijn de belangrijke historische gebeurtenissen van de 17de en de 18de september 1944 nu definitief op papier
gezet. Deze druk zal zeker zijn weg vinden naar hen die het onderzoek
over de slag om Arnhem met belangstelling blijven volgen.
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Dick Verkijk
Die slappe Nederlanders

Of viel het toch wel mee In 1940 - 1945?
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Het debat over de Tweede Wereldoorlog lijkt meer dan ooit te leven. Auteurs van rang en reputatie, zoals Chris van de Heijden Grijs verleden en
Nanda van der Zee Om erger te voorkomen namen geducht stelling in een
aantal heikele kwesties. Dick Verkijk (1929) heeft de bezettingsperiode
zeer bewust mee gemaakt en neemt in dit boek stelling tegen de wijze
waarop historici de houding van het Nederlandse volk beoordelen. Zijn
toenemende irritatie bracht Dick Verkijk er toe het in zijn boek op te nemen
voor de 6, 5 miljoen Nederlanders die zich niet meer kunnen verdedigen
en tot troost van de 1,7 miljoen 79 tot 80 jarigen en de ongeveer een half
miljoen ouderen die de oorlog zeer bewust meemaakten. Verkijk rekent in
zijn geheel eigen en directe stijl op mathematische wijze af met de stelling
dat ‘de Nederlanders’ tot 1942 maar zo’n beetje hebben aangelummeld
en pas tot enig verzet kwam toen de geallieerden eind dat jaar en begin
1943 overwinningen begonnen te boeken. Dick Verkijk toont onweerlegbaar aan dat er geen sprake van was dat ‘de Nederlanders’ hun joodse
landgenoten in de steek hebben gelaten. Dit is een pamflet in de waarachtige betekenis van het woord, een discussie van grote impact! Vanuit deze
visie is het volgens Verkijk onwaardig het oorlogverleden als ‘grijs’ te betitelen, ook daar waar het de jodenvervolging aangaat. Dick Verkijk toont
onweerlegbaar aan dat er geen sprake van was dat ‘de Nederlanders’
hun joodse landgenoten in de steek hebben gelaten. Dit is een pamflet in
de waarachtige betekenis van het woord, een discussie van grote impact!

Dick Verkijk
‘‘Bertje was zo’n lief jongetje’’

De tragische ondergang van de familie Sanders

isbn 9789059115705 | nur 680
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Jarenlang had de echtgenote van Dick Verkijk, Tini Buis, zich afgevraagd wat er toch precies met de familie Sanders was gebeurd. Haar
ouders hadden die familie leren kennen als geloofsgenoten: alle vier
waren ze lid van de “Vereeniging van Vrijzinnig Hervormden”. De twee
families woonden niet ver bij elkaar vandaan en gingen elke zondag
naar dezelfde kerk in Haarlem. Dochter Tini was toen negen jaar. Het
bijzondere van de familie Sanders was dat ze ondanks hun joodse afkomst lid waren van een christelijke geloofsgemeenschap. Tijdens de
bezetting zouden ze tot ‘voljoden’ respectievelijk ‘christenjoden’ worden
bestempeld. De familie Sanders, vader, moeder en de drie kinderen,
zijn op 10 september 1943 in Auschwitz vergast. Dick Verkijk heeft voor
hen met dit boek een monument willen oprichten - en toch ook tegelijkertijd voor de zes miljoen anderen waarvan we niet veel meer weten dan
het dodelijke eindresultaat.

Dick Verkijk
De Sinterklaas razzia van 1944
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In de winter van 1944/45 hield de Duitse bezetter razzia’s in tal van
steden in her westen van Nederland. In wezen waren alle mannen tussen
zeventien en veertig jaar vogelvrij. Wehrmacht en Grüne Polizei stroopten huizen en straten af en wisten tienduizenden mannen te pakken;
alleen al bij de eerste razzia in Rotterdam in november 1944 waren
dat er niet minder dan vijftigduizend. Haarlem en omgeving waren op
6 december aan de beurt. Met opzet hadden de Duitsers die datum
gekozen, omdat veel mannen, die elders waren ondergedoken, voor de
sinterklaasavond even naar huis waren gekomen. Omstreeks dertienhonderd man kregen ze te pakken. Samen met opgepakte Hagenaars,
Delftenaren en Apeldoorners kwamen ze in kampen vlak bij Emmerich
terecht: Rees, Bienen en Praest. Hier moesten ze bij de Rijn verdedigingswerken voor de Wehrmacht aanleggen. Dick Verkijk (1929), wiens
vader bij die Sinterklaasrazzia werd opgepikt, volgt de lotgevallen van
die dertienhonderd man van minuut tot minuut en toont aan dat Rees en
Bienen in werkelijkheid geen werkkampen maar vernietigingskampen
waren. Van de in totaal drieduizend Nederlanders die in die kampen
verbleven, zijn er naar Verkijks berekening in een paar maanden tijd
minstens 320 omgekomen door mishandeling, ziekte en moedwillige uithongering.
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wilde Nederland geheel inlijven, Mussert wilde ‘minister-president’ van
een min of meer onafhankelijk Nederland worden. Hij droomde van een
‘Groot-Nederland’, een verenigd Nederland en Vlaanderen onder zijn
leiding. Maar in Berlijn trof de auteur een document aan waaruit bleek
dat Himmler persoonlijk bevel gaf om NSB’ers die in Vlaanderen politieke activiteiten ontplooiden, terug te sturen naar Nederland. Himmler
en de SS waren voor een harde aanpak van de kerken die tegen de
maatregelen van de bezetter protesteerden. Mussert kwam daarentegen voor de godsdienstvrijheid op, onder meer in een gesprek met Hitler
in 1943. Himmler was daar niet van gediend. Ook redde Mussert een
beperkt aantal Joden. Toch is de rol van Mussert in bezet Nederland
uiterst bedenkelijk geweest. Zo eiste hij in een gesprek met Himmler een
deel van het Joodse vermogen op. Ook stelde hij NSB’ers beschikbaar
voor het oostfront waar ze in de SS-gelederen vochten. Vaak zwichtte
hij uiteindelijk toch voor de eisen van de SS. Aan het eind van zijn boek
gaat de auteur in op de actuele vraag of men de huidige politicus
Geert Wilders wel kan vergelijken met Mussert.

Emerson Vermaat
Het Ribbentrop-Molotov Pact 1939
Prelude tot de Tweede Wereldoorlog
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In 1933 kwam in Duitsland de fanatieke anticommunist en antisemiet
Adolf Hitler aan de macht. Dit gebeurde na de grootste economische crisis van de vorige eeuw. Deze man beloofde voorspoed, maar bracht de
Tweede Wereldoorlog. Al in 1926 kondigde Hitler aan dat hij het communistische Rusland zou veroveren. Zeventig jaar geleden - in augustus
1939 - sloten Hitler en de Russische dictator Josef Stalin desondanks een
niet-aanvalsverdrag, het Ribbentrop-Molotov Pact. Daarna instrueerde
Stalin de communistische partijen om al hun kritiek op Nazi-Duitsland in
te slikken. Zelfs werden Duitse communisten en Joden die naar Rusland
waren gevlucht, naar Nazi-Duitsland teruggestuurd. In september 1939
bezetten Duitsland en Rusland het militair zwakke Polen. Dat was zo afgesproken in het Ribbentrop-Molotov Pact. Als gevolg van die afspraak
brak de Tweede Wereldoorlog uit. Tussen 1939 en 1941 hielp Stalin
zijn nieuwe bondgenoot Hitler aan olie en grondstoffen om de oorlog
voort te kunnen zetten. In Polen vergrepen communisten en nazi’s zich
massaal aan de bevolking. De nazi’s troffen daar in 1939/40 de eerste
voorbereidingen voor de Holocaust. Zo bezocht de fanatieke Jodenhater Adolf Eichmann Polen al in oktober 1939. Stalins veiligheidsdienst
deporteerde niet alleen tal van Poolse burgers, maar vermoordde ook
nog eens 15.000 Poolse officieren.
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Emerson Vermaat
Nazi’s, Communisten en Islamisten
Opmerkelijke allianties tussen extremisten
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In dit boek wordt stilgestaan bij een van de wonderlijkste maar ook
meest destructieve allianties van het politieke extremisme: het duivelspact tussen nazi’s, communisten en islamisten. Naast verschillen bestaan er ook grote overeenkomsten tussen de uiterste krachten in het
politieke en religieuze veld. Reeds de nazi’s werkten samen met extremistische moslims. Tussen 1923 en 1933 reikten ook Duitse communisten
de hand naar Hitler en niet naar de gematigde sociaaldemocraten. Op
kritieke momenten sloten nazi’s en communisten een monsterverbond.
Gedurende enkele jaren stemden zij in het parlement in 70 procent van
de gevallen gelijk. In 1939 sloten Stalin en Hitler een niet-aanvalsverdrag. Kort daarna volgde er een vriendschapsverdrag. Communistische
partijen werden door Stalin geïnstrueerd hun kritiek op Nazi-Duitsland
in te slikken. Tussen 1939 en 1941 hielp Stalin zijn nieuwe bondgenoot
Hitler aan olie en grondstoffen om de oorlog voort te kunnen zetten.
Ook nu sluiten extremisten over de politieke en religieuze grenzen heen
bondgenootschappen. Illustratief is de hedendaagse politiek van de
ultraconservatieve Iraanse president Ahmadinejad en zijn marxistische
vriend Hugo Chávez.

Emerson Vermaat
Auschwitz
Eindstation van de dood
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In oktober 1943 pakte een Joodse vrouw het revolver van een SS-officier en schoot hem vlakbij de gaskamer dood. Niet alle Joden lieten
zich in Auschwitz weerloos afmaken. De Nederlandse Jood Ernst Verduin
was bij aankomst al voor de gaskamer ‘geselecteerd’, maar wist nog net
op tijd uit de ten dode opgeschreven groep weg te komen. Auschwitz
was het eindstation van de dood. Uit heel bezet Europa kwamen er
bijna dagelijks primitieve goederentreinen aan. Die brachten in totaal
meer dan één miljoen Joden naar dit vernietigingskamp. Aangekomen
Joden die niet direct werden vergast, wachtte ‘vernietiging door (slaven)
arbeid’, honger, ziekte of uitputting. Over de vergassing van de Joden
in Auschwitz was er al vroeg vrij veel bekend. Anne Frank schreef er in
oktober 1942 over. Ernst Verduin had al in kamp Vught gehoord wat
er in Auschwitz gebeurde. Leden van de Poolse ondergrondse die in
Auschwitz zaten, rapporteerden er uitvoerig over. Deze alarmerende
berichten werden onvoldoende serieus genomen. In dit boek worden
twee Nederlandse Joden geïnterviewd die Auschwitz overleefden. De
auteur verrichtte bovendien zelf onderzoek in Auschwitz. Hij schreef eerder goed beoordeelde biografieën van Himmler, Mussert en Eichmann.
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Heinrich Himmler
En de cultus van dood
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Heinrich Himmler, een van de grootste massamoordenaars aller tijden,
was afkomstig uit een conservatief katholiek Beiers gezin. Later brak hij
radicaal met de kerk. Himmler en zijn SS waen verantwoordelijk voor
de moord op 6 miljoen Joden. Daarover wisten de geallieerden tijdens
de oorlog meer dan zij wilden toegeven. De Britten hadden de geheime
communicatiecodes van de SS gebroken. Himmler was zeer betrokken bij
wat er in Nederland en België gebeurde. Maar hij botste met NSB-leider Mussert en een aantal Vlaamse collaborateurs. Anders dan Himmler
wilden zij niet dat Nederland en Vlaanderen helemaal werden ingelijfd bij het Duitse Rijk. Een minder bekend aspect van de ReichsführerSS was diens fascinatie voor oosterse religies en de islam. Ook de
astrologie en het occultisme spraken hem aan. Wat Himmler in de islam
bewonderde was de doodsverachting waarmee sommige moslims ten
strijde trekken om als martelaren te sterven. Zijn beste vriend was Haj
Amin Al-Husseini, de grootmoefti van Jeruzalem. Tegen het eind van de
oorlog probeerde Himmler bij de geallieerden in een goed blaadje te
komen. Hij ontmoette in het diepste geheim zelfs een vertegenwoordiger
van het Joods Wereldcongres.

Emerson Vermaat
Moordenaars achter het front
De einsatzgruppen van de SS
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Achter de nazilegers die in juni 1941 de Sovjet-Unie binnenvielen, opereerden de ‘Einsatzgruppen’ en de ‘Einsatzcommando’s’ – moorddadige
eenheden van de SS. Alleen al in het bezette Litouwen werden er tussen
begin juli en eind november 1941 137.346 Joden vermoord. En na de
bezetting van Kiev in september 1941 werden er in Babi Jar 33.771
Joden geëxecuteerd – in slechts twee dagen tijd! Zeer weinigen hebben
de massaslachting van Babi Jar overleefd. Toch slaagde de auteur erin
één van de overlevenden, Vasili Michailovski-Kats, te interviewen. ‘Het
was een lange voettocht daar naartoe. We moesten veel kleding en kostbaarheden meenemen. Mijn Oekraïense kindermeisje, Anastasia Fomina,
ging met me mee. Maar op een gegeven moment voelde ze dat er iets
niet klopte. We waren niet ver meer af van de plek waar de executies
plaatsvonden. Anastasia haalde plotseling haar Oekraïense paspoort te
voorschijn en liet dit aan een soldaat zien. Ik weet niet of het een Duitse
soldaat of een SS’er was, maar gelukkig dacht hij wél dat er een vergissing was gemaakt en dat ik haar zoontje was. Die soldaat heeft ons toen
uit de menigte gehaald en zó werd ik op het nippertje gered.’

124
Emerson Vermaat
Adolf Eichmann

Technocraat van de holocaust
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‘Wanneer wij 50 Eichmannen zouden hebben gehad, dan zouden we de
oorlog hebben gewonnen.’ Dit zei Gestapochef Heinrich Müller, de baas
van Adolf Eichmann, tegen de man die medeverantwoordelijk was voor
de dood van 6 miljoen Joden. Naar eigen zeggen was Eichmann er nog
trots op ook. Eichmann gaf in augustus 1944 inderdaad toe dat er 6
miljoen Joden waren gedood: 4 miljoen in de vernietigingskampen en 2
miljoen door massa-executies in de door de nazi’s bezette delen van de
Sovjet-Unie. De auteur stelt dat Eichmann een uitstekend organisator en
coördinator was en legt tevens de nadruk op Eichmanns vroege belangstelling voor het jodendom. Al in de jaren dertig van de vorige eeuw
verdiepte Eichmann zich in het ‘zionisme’ en in 1937 maakte hij een
reis naar Egypte en ‘Palestina’, alwaar hij grote bewondering koesterde
voor radicale moslims. Nieuw is dat Vermaat ook stil staat bij Hitlers
plannen ter bezetting van Palestina. Emerson Vermaat schreef eerder
de boeken Heinrich Himmler en de cultus van de dood (2010) en Anton
Mussert en zijn conflict met de SS (2011).

Marc Vermeeren
De jeugd van Adolf Hitler 1889-1907
En zijn familie en voorouders
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De Amerikaanse historicus John Toland schreef terecht dat Adolf Hitler
waarschijnlijk de man is geweest die in de twintigste eeuw de meeste
levens heeft ontwricht, de grootste impact op de wereldgeschiedenis
heeft gehad, de meeste haat heeft gezaaid en de meeste beroering
en opschudding heeft verwekt. Deze man werd op 20 april 1889 in het
Opperoostenrijkse stadje Braunau am Inn geboren als zoon van Alois
Hitler en Klara Pölzl. Adolf Hitler zou het feit dat zijn geboortestad juist
op de grens van twee Duitstalige staten lag, Duitsland en Oostenrijk,
later als een teken van het lot beschouwen. In de eerste alinea van Mein
Kampf schrijft hij: ‘Ik zie het thans als een vingerwijzing van de Voorzienigheid dat het lot Braunau am Inn als mijn geboorteplaats aanwees.
Want deze kleine stad ligt aan de grens tussen twee Duitse staten die
wij van de jongere generatie met alle ons ten dienste staande middelen weer willen verenigen. Deze kleine stad aan de grens is naar mijn
gevoel het symbool van een grote missie’. Hitlers jeugd was van grote
betekenis. In De jeugd van Adolf Hitler heeft de auteur Marc Vermeeren
alle feiten, mythen en legenden, archieven en dossiers tot op de bodem
doorgenomen en het definitieve boek over deze periode geschreven.
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Zwerver, Soldaat, Politicus (1908-1923)
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Dit boek is het tweede deel over Adolf Hitler, waarvan eerder deel één,
De jeugd van Adolf Hitler 1889-1907 en zijn familie en voorouders, bij
Aspekt verscheen. In dit tweede boek schetst de auteur een boeiend portret van Hitler vanaf zijn vertrek uit Linz naar Wenen (1908), zijn verhuizing naar München (1913), zijn belevenissen in de Eerste Wereldoorlog
(1914-1918) en zijn bliksemcarrière als politicus in de bittere naoorlogse
jaren van de Duitse Weimarrepubliek (1919-1923). Wie was toch deze
buitenissige, eenzame man die tot zijn dertigste een anonieme kunstschilder was, maar die zich nauwelijks twintig jaar later zou ontwikkelen tot
megalomane Führer en gewetenloze massamoordenaar? Voor historici is
het antwoord op die vraag niet eenvoudig. Wie waren zijn oudste handlangers en door wie werden de nazi’s in de beginperiode gefinancierd?
Hoe, wanneer en waarom werd Hitler na 1918 de felle jodenhater waardoor uiteindelijk zes miljoen joden zouden sterven voordat zijn schrikbewind ten einde was? In deze nieuwe biografie wordt deze periode in
Hitlers leven niet alleen uiterst gedetailleerd onderzocht, maar tracht de
auteur ook nieuwe antwoorden te formuleren op bovengenoemde vragen.
De boeken van Vermeeren zijn gebaseerd op exclusief bronnenmateriaal
en minutieus onderzoek in Duitse en Oostenrijkse archieven.

Pieter Jan Verstraete
Joris van Severen
Pieter Jan Verstraete, een van de grote kenners van Vlaanderen in het
interbellum en de oorlog, schetst hier een indringend portret van een
van de meest besproken Vlamingen uit deze periode: Joris van Severen. Van Severen was een van de grote mannen achter het Vlaamse
nationalisme. Later verschoof zijn politiek inzicht enigszins, maar in de
meidagen van 1940 werd hij toch gearresteerd en omgebracht in het
zogenaamde bloedbad van Abbeville. Verstraete werpt licht op het
intrigerende leven van deze man, die vrienden en vijanden had maar
bovenal een markant figuur van een tijdvak was
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Pieter Jan Verstraete
Le Beau Léon
Léon Degrelle

Léon Degrelle (1906-1994) was en is zonder twijfel de meest bekende
Belgische collaborateur tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook op Europees vlak geniet deze roemruchte oorlogsveteraan enige vermaardheid. In maart 1944 kreeg hij uit handen van Führer Hitler het Ridderkruis overhandigd. Al voor de oorlog deed Degrelle op politiek vlak
van zich spreken. Met zijn Rex-partij, een afscheuring van de Belgische
katholieke partij, wist hij bij de parlementsverkiezingen van mei 1936
uit het niets in eenmaal 21 kamerzetels te behalen. Na de oorlog slaagde hij erin om uit handen van justitie te blijven. In dit boek schetst Pieter
Jan Verstraete een indringend portret van het avontuurlijke leven van le
chef.
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Pieter Jan Verstraete
Trouw en Dietsch

Vlaamse leiders en hun collaboratie
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Na de voor Vlaanderen en Belgi eroerde jaren van de Eerste Wereldoorlog ontstond er binnen de Vlaamse Beweging een nieuwe politieke
stroming; het Vlaams nationalisme. Aan de hand van de bewogen levensloop van twee prominente Vlaams-nationale leidersfiguren, namelijk
Staf de Clercq (1884-1942) en Hendrik Jozef Elias (1902-1973) wordt
in het boek de evolutie van het Vlaams nationa-lisme van een democratische naar een autoritaire beweging geschetst. Na de oprichting in 1933
van het Vlaams Nationaal Verbond (VNV) evolueerde een kern van de
nieuwe partij, hierin geruggensteund door leider De Clercq, naar het
toen succesrijke nationaal-socialisme. Een zekere deutschfreundlichkeit
maakte vanaf het ontstaan van de Vlaamse Beweging rond 1830 steeds
deel ervan uit. Na de bezetting van België in mei 1940 was VNV-leider
De Clercq voorstander van een onvoorwaardelijke collaboratie. Slechts
hierdoor, verzekerde hij, zou Vlaanderen een eigen plaats onder de
Germaanse zon bekomen. Na zijn overlijden meende zijn opvolger Elias
deze collaboratie te kunnen terugschroeven. Het werd echter een bittere ontgoocheling. Het engagement van zijn voorganger was al te ver
gevorderd. Wel liet Elias het tot een open breuk met de SS komen wat
een unicum in de Europese collaboratie was. Speciaal ook voor het Nederlandse lezerspubliek schreef Pieter Jan Verstraete zijn boek over
een van de donkerste hoofdstukken uit de geschiedenis van de Vlaamse
Beweging.
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Reinold Vugs
Operatie ‘sneeuwvlok’
De razzia van Den Haag

Operatie ‘sneeuwvlok’ was de codenaam voor de Duitse razzia van 21
november 1944 in Den Haag. Na Rotterdam was de residentiestad als
tweede grote stad in het westan aan de beurt om beroofd te worden
van haar mannen van zeventien tot veertig jaar. In Operatie ‘sneeuwvlok’
beschrijft Reinold Vugs wat de mannen uit Den Haag moesten doorstaan,
onzeker over hun eigen lot en dat van de achterblijvers. De Haagse
oorlogsjaren, de razzia’s elders, de mannenroof in Den Haag, de barre
tocht naar het oosten, het verblijf in de kampen en de ontvangst na de
bevrijding. Aan de hand van archiefmateriaal en indringende gesprekken met mannen die het hebben meegemaakt en kunnen navertellen,
wordt de geschiedenis van de Haagse razzia tot leven gewekt.
isbn 9789059112704 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 141 pagina’s
Paperback | prijs €14.95

Haks Walburgh Schmidt
Het Dertiende Peloton

Levensverhalen Rond Zweefvliegtuig Horsa 166
Slag Bij Arnhem 1944
Het Dertiende Peloton, Levensverhalen rond zweefvliegtuig Horsa 166 vertelt over de speurtocht naar de inzittenden van het Horsa-zweefvliegtuig
166 dat op 18 september 1944 bij Arnhem landt. De Slag bij Arnhem
is nog in zijn eerste fase als de Britse piloten en ongeveer 25 airbornes
afscheid van elkaar nemen en hun orders uitvoeren. Een ruim vier jaar
durende speurtocht, die uiteindelijk leidt tot een nieuw en aangrijpend
beeld van de Slag bij Arnhem. In de boeiende verhalen van voor, tijdens
en na de strijd staan het menselijke aspect en de persoonlijke beleving
van de airbornes centraal.

isbn 9789059113404 | nur 680
15.5 x 23.5 cm | ca 266 pagina’s
Paperback | prijs €24.95
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Hugo Wapperom
De spinvlieg

roman

In de jaren voor, in, en na de Tweede Wereldoorlog blijkt dat Henk en
zijn vrouw in liefde, geëngageerdheid en verdriet, slechts schuifelend
hun weg vinden over het dunne laagje van de rede, het verstand. Om
hen heen is het verval. Dichtbij is de dood. Zo weten ze zich uitgedaagd
tot doden. Gaandeweg verbazen ze zich over de massamens, over zijn
wonderbaarlijke invloed op het doen en laten van het individu, en ook
op dat van hen beiden. Het ongelofelijke verhaal van Henk en zijn vrouw
voltrekt zich tegen de achtergrond van intriges, waarin bekende historische figuren hun geheime agenda najagen. Meestal vanuit een strategische positie binnen de staat, maar ook binnen de politieke partij,
het gerechtelijk instituut en de politieke politie. Onder hen zijn ministers,
ministers-presidenten, prins Bernhard en koningin Wilhelmina. Deze roman gaat over de zintuigen, de gevoeligheden en het denken van zowel
de mens als de maatschappij.
isbn 9789059116764 | nur 300
15.5 x 23.5 cm | ca 480 pagina’s
Paperback | prijs €24.95

Arjan Witte
Oswald Spengler
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.

isbn 9789059116672 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 108 pagina’s
Paperback | prijs €16.95
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Wolfgang Zdral
De Hitlers

De onbekende familie van de Führer

isbn 9789059114326 | nur 680
15.5 x 23.5 cm | ca 220 pagina’s
Paperback | prijs €19.95

Zijn leven lang heeft Adolf Hitler een geheim gemaakt van zijn afkomst.
Veel sporen die naar zijn verleden leiden laat hij systematisch uitwissen.
‘Ik heb geen flauw benul van familiegeschiedenis. Op dat gebied ben
ik uiterst beperkt’, zei de dictator eens. ‘Ik ben een compleet onfamiliaal, een unsippisch aangelegd wezen.’ Afkomst en afstamming blijven
ver-borgen achter de voor propagandadoeleinden opgeworpen facade van een hoog boven het volk verkerende Führer van een ‘Volksgemeinschaft’. ‘Het verbergen en het verheerlijken van de eigen persoon
was een van de belangrijkste opgaven van Hitlers leven. Welke andere
figuur in de geschiedenis heeft zichzelf met zoveel geweld, zo consequent, op het pedante af, gestileerd en al het persoonlijke uit weten te
vlakken’, schrijft historicus Joachim Fest. ‘Hij was er altijd op bedacht
sporen te verwarren, identiteiten onherkenbaar te maken, de al weinig
transparante achtergrond van afkomst en familie nog troebeler te maken.’

Nanda van der Zee
De Trein
De Trein gaat over het ontstaan en de tragische geschiedenis van het
Doorgangskamp van het Nederlandse Jodendom in Westerbork in de
jaren 1939-1945 met als centrale figuur de Kampcommandant, Albert
Konrad Gemmeker. Centraal eveneens staat diens naoorlogse strafmaat, afgewogen tegen de vraag of hij heeft geweten naar welk einddoel hij de mensen deporteerde. Een apart hoofdstuk is gewijd aan het
type mens Gemmeker en Eichman. In De Trein wordt een historisch drama
vanuit een geheel nieuwe invalshoek belicht. Het boek heeft bovendien
een onthutsend einde waarin de geschiedenis als het ware door de geschiedenis zelf wordt ingehaald.

isbn 9789059113473 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 128 pagina’s
Paperback | prijs €12.95

130
Nanda van der Zee
Westerbork

Het doorgangskamp en zijn commandant
Westerbork, Het doorgangskamp en zijn commandant, gaat over het ontstaan en de tragische geschiedenis van het doorgangskamp van het
Nederlandse Jodendom in Westerbork in de jaren 1939-1945 met
als centrale figuur de kamp commandant Albert Konrad Gemmeker.
Centraal staat eveneens, gebaseerd op zijn duimdikke procesverbaal,
Gemmekers’ strafmaat, afgewogen tegen de vraag of hij heeft geweten
naar welk einddoel hij de mensen deporteerde. Een apart hoofdstuk is
gewijd aan het type mens Gemmeker en Eichman. In Westerbork wordt
een historisch drama vanuit een geheel nieuwe invalshoek belicht. Het
boek heeft bovendien een onthutsend einde waarin de geschiedenis als
het ware door de geschiedenis zelf wordt ingehaald.
isbn 9789059112254 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 128 pagina’s
Paperback | prijs €14.95

Nanda van der Zee
Om erger te voorkomen

isbn 9789059114654 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 416 pagina’s
Paperback | prijs €22.95

In dit taboedoorbrekende boek staat de vraag centraal hoe het mogelijk is geweest dat juist uit Nederland zo veel joodse mensen tijdens de
Tweede Wereldoorlog naar de Duitse vernietigingskampen afgevoerd
zijn. Cruciaal daarbij is de vlucht van koningin Wilhelmina naar Engeland geweest, met in haar voetsporen het kabinet, zodat de regeringszetel buiten Nederlands grondgebied kwam te liggen. Hierdoor was
de bezetter gehouden het aanvankelijk ingestelde, niet antisemitische
militaire, volgens landoorlogreglement, te vervangen door een Duits civiel gezag met vier felle antisemieten aan de top. Uiteraard ontbreekt
in deze studie een diepgaande analyse van de Joodse Raad niet, net
zomin als de collaborerende rol van vele hogere ambtenaren, zoals die
onder de secretarissen-generaal, de Hoge Raad, de politie en spoorwegen met alle verschrikkelijke consequenties voor het joodse volksdeel
vandien. Ook eer dan een halve eeuw na de Tweede Wereldoorlog
blijft het lezen van dit boek een verontrustende ervaringen, want de
kern is universeel, de mythes die we tegen beter weten in, in stand proberen te houden, omdat de waarheid te beschamend is.
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Nanda van der Zee
Jacques Presser
Het gelijk van de twijfel

Het begon zo kalm, kleinburgerlijk, als men wil. Het eindigde rusteloos
en juist onburgerlijk, dat verwoeste leven van de historicus Jacques Presser wiens naam, samen met de geschiedschrijver Lou de Jong, genoemd
en geciteerd blijven zal. Nanda van der Zee heeft niet alleen de betekenis van de historicus Presser, maar ook de literator die hij had willen
zijn en daarmee de mens die Presser - als ingehaald en aangetast door
de eigen tijd - zou worden, in een veelzijdige biografie ineen laten
vloeien.

isbn 9789059110557 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 302 pagina’s
Paperback | prijs €24.95

Nanda van der Zee
De kamergenoot van Anne Frank
De geschiedenis van dit boek begon op avontuurlijke wijze toen in het
najaar van 1987 op het Waterlooplein in Amsterdam een unieke vondst
werd gedaan: de rieven en foto’s van ‘Dussel’, Fritz Pfeffer, die we allemaal kennen uit het wereldberoemde Dagboek van Anne Frank. Aan de
hand van dit unieke materiaal en met medewerking van Peter Pepper,
de zoon van ‘Dussel’, reconstrueerde Nanda van der Zee diens verblijf
in het Achterhuis en constateerde hierbij dat die Anne Frank in haar
dagboek schilderde.

isbn 9789059110250 | nur 680
12.5 x 20.5 cm | ca 94 pagina’s
Paperback | prijs €12.45
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P.J. Zwart
Het kwaad straft zichzelf

Waarom Duitsland de Tweede Wereldoorlog verloor

isbn 9789059118034 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 128 pagina’s
Paperback | prijs €15.95

Jarenlang hebben vele mensen zich het hoofd gebroken over de vraag
hoe het mogelijk was dat Duitsland zich in 1940 de overwinning in de
Tweede Wereldoorlog liet ontglippen, hoewel die eigenlijk voor het
grijpen lag. Het is zonneklaar dat het nazibewind beslissende fouten
heeft gemaakt. Over de vraag welke foute beslissingen tot de Duitse nederlaag geleid hebben en waarom deze beslissingen werden genomen,
zijn de meningen echter verdeeld. Het is nu wel duidelijk dat het Duitse
beleid vrijwel helemaal door Hitler bepaald werd. Ook na 1940 zijn
er door de Duitsers ernstige fouten gemaakt, die grotendeels aan Hitler
zelf te wijten waren. In dit boek voeren de (fictieve) natuurwetenschapper Herman Verburgt en de historicus Rudolf Klein Jebbink een gesprek
over deze zaken. Dit leidt tot interessante gezichtspunten. Hun discussie
mondt uit in een schets van de wereld zoals die eruit had kunnen zien als
het nationaal-socialisme had gewonnen.
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isbn 9789461533265 | nur 680
13 x 21 cm | ca 272 pagina’s
Paperback | prijs €17.95

David Cohen was tien jaar toen hij in september 1942 met zijn ouders,
broer en zusje, ooms en tantes Nederland verliet. De Duitse rijksminister
Hermann Göring wilde Hitler een schilderij van Rembrandt cadeau doen
dat in het bezit was van Davids ooms Benjamin en Nathan Katz, die in
de kunsthandel zaten. In ruil daarvoor mocht de familie vertrekken. Hoe
de jongen het angstige avontuur van de uitreis beleefde en zijn verblijf
in het Caraïbisch gebied, vormen de eerste hoofdstukken van een kort
relaas over de redding van vijfentwintig mensen. Een van de redders
stierf kort na 1945, de andere raakte verwikkeld in procedures rond de
restitutie van kunstwerken die door de Duitsers waren geroofd. Ondertussen moest de opgroeiende David in de naoorlogse periode zijn draai
zien te vinden. Later pas wordt hem meer duidelijk over de toenmalige
transactie met de Duitsers. Hoe vrij was de handelwijze van zijn ooms
destijds geweest? De reddende Rembrandt daargelaten, bestaat er tot
op heden onenigheid over vele schilderijen die de Katzen verkochten
aan de bezetter: vrijwillig, of door de omstandigheden gedwongen?
Davids bedoeling is echter geen andere dan zijn ooms recht te doen
en eer te verschaffen. Zonder hen was hij er waarschijnlijk niet geweest.
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De Ondergang van

Hitlers Pantserelite
Tussen Boedapest
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isbn 9789461534231 | nur 680
13.5 x 19 cm | ca. 184 pagina’s
Paperback | prijs € 12.50

Perry Pierik
De ondergang van Hitlers pantserelite
Tussen Boedapest en Wenen 1945

In maart 1945 startte het Duitse wanhoopsoffensief aan de Donau.
Terwijl het zesde SS pantserleger uit de stellingen kwam om bruggenhoofden over de rivier te slaan, maakte de STAVKA, het Russische opperbevel, reeds plannen voor de aanval op Wenen. Tien dagen lang
ploeterde het Duitse leger oostwaarts, tot het uitgeput bleef liggen. De
grote doorbaak bleef uit. Op 16 maart startte de Weense operatie.
De aanvaller werd verdediger, en tussen Boedapest en Wenen streed
het Duitse leger voor het leven. Dit boek behandelt een dramatische
gebeurtenis die te weinig aandacht heeft gehad binnen de geschiedschrijving.

English Editions

Lieutenant Colonel E.H. Brongers
The Battle for The Hague 1940

isbn 9789059113077 | nur 680
15.5 x 23.5 cm | ca 293 pagina’s
Paperback | prijs €25.95

This is the story of the first great air landing operation in history. The plan
conceived by Adolf Hitler to capture The Hague by surprise, was carried
out as part of the Blitzkrieg offensive in western Europe in May 1940. It
became a dismal failure. It also became the only defeat of importance
the Germans suffered during their campaign. The so successful course
of their offensive, crowned by the surrender of France, enabled them
initially to keep silent about the set-back or to present it as a side show.
Only after the Second World War it was possible to throw more light on
the fighting that took place in the Dutch polders. The defeat of the only
German air landing division had not been without consequences. Hitler’s
enthusiasm for this new arm had diminished, so that its development was
slowed down, an advantage for the Allies. Even greater than the heavy
losses in air landing troops and paratroopers, were the gaps blown in
the ranks of the German air transport fleet. According to authoritative
German sources, the Germans never recovered from this blow during the
Second World War. An invasion in England thus became a hazardous
and difficult to carry out operation; the plans to attack Gibraltar and
Malta underwent important changes and were finally cancelled.
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Andries J. Kursietis
The Wehrmacht at War 1939 - 1945

The Units and Commanders of the German Ground Forces
during World War II
The Wehrmacht at War 1939-1945 is the culmination of twenty five
years of research and three years of writing, and is a unique, in-depth
presentation of the order of battle and commanders of the German
Army ground forces during World War II. Although there are numerous
other books that have been published on the order of battle of the German Army, none contain the depth of detail concerning the commanders
of the units and the biographies of the Generals that are included in this
work. Indeed, it was with the express purpose of filling this gap in information that existed on the subject that this book was written.

isbn 9789075323382 | nur 680
15 x 24 cm | ca 400 pagina’s
Paperback | prijs €27.95

Jan A.F.M. Luijten
Canada and Noord-Brabant
An eternal bond

isbn 9789059110717 | nur 680
15.5 x 23.5 cm | ca 260 pagina’s
Paperback | prijs €14.95

Dr. Jan Luijten (1932), a neurologist and psychiatrist by profession, was
living in Bergen op Zoom during the Second World War. He describes
the battles of the Canadian forces for the liberation of the Dutch province of Noord-Brabant in this well documented and finely illustrated
book. Publications on contemporary history have not payed much attention to the very important battles in this area. Jan Luijten not only
describes these battles, but also offers interesting new insights into the
fighting and the decisions made by the Allied Commanders and by their
German counterparts. The fighting in this province created an emotional bond between Canada and Noord-Brabant which is still very much
alive. The liberation by the Canadian forces was a central experience
in the life of the author, and he has studied in detail the events of those
days. He has visited the sites of the battles and has travelled to Canada
to interview war veterans. He also researched German sources which
relate to the hostilities.

136
Perry Pierik
Hungary 1944-1945 The forgotten tragedy
Germany’s final offensives during World War II, The
destruction of Europe’s last remaining Jewish community

Using documents from German, American, and Hungarian archives, and
previously unpublished photographs, the author describes Hitler’s obsession with the Hungarian oilfields near Nagykanisza and how it influenced
his military and political actions. He also discusses the tragic extradition
of the Hungarian Jews by SS-commander Eichmann.

isbn 9789075323108 | nur 680
14.5 x 21.5 cm | ca 300 pagina’s
Paperback | prijs €22.95

Perry Pierik
From Leningrad to Berlin

Dutch Volunteers in the Service of the German Waffen-SS
1941-1945
In February 1945 the German front at Stettin made one final offensive.
What make this extraordinary is the fact that the last desperate push
was mounted by non-German volunteers serving in the Waffen-SS. The
main body of the division was composed of Scandinavian volunteers,
Belgians and Dutchmen. This text presents a history of the Dutch volunteers of the Waffen-SS from 1941 to 1945.

isbn 9789059110045 | nur 680
15.5 x 23.5 cm | ca 287 pagina’s
Paperback | prijs €27.95
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Arthur Stam
The Diplomacy of the New Order
Dr. Arthur Stam sheds a light upon the diplomacy of the New Order. It is
the account of the difficult process of the Axis powers to agree on their
targets of war as well as their anti-western and anti-Communist points
of view. A fascinating look at the political struggles behind the scenes.

isbn 9789059114364 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 112 pagina’s
Paperback | prijs €12.50

Haks Walburgh Schmidt
No Return Flight
13 Platoon at Arnhem 1944

isbn 9789059118812 | nur 680
15.5 x 23.5 cm | ca 260 pagina’s
Paperback | prijs €24.95

This book tells the story of the search for the men aboard a huge Horsa
glider that sailed into the Battle at Arnhem on 18 September 1944. In
the early phase of the battle the pilots of the British engineless plane
wish their passengers good luck in their race for the Arnhem bridges,
probably never to see them again. 54 years later one of the pilots, Sergeant Morley ‘Taffy’ Williams, visiting the Netherlands for the annual
commemorations of the battle, meets a Dutch journalist and expresses his
deep wish to find out what happened to his passengers of that fateful
flight to Arnhem. Together they decide to start a search for them. Over
six years later this investigation has resulted in a moving personal story
of the Battle at Arnhem. The captivating stories of the airbornes give the
reader a surprising and gripping view on the events. As a fascinating
consequence the search has led to several unexpected renewed personal contacts between the pilot and some of his passengers and their
relatives. It also rekindled the search for some of Morley’s passengers
that are still missing.
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Henk Vaessen
The Silent Final
Could the twin brothers be considered lucky, being the only concentration camp survivors from the Jewish community in Elburg. And what about
the few dozen out of 660 men deported from Putten who returned after
the war, were they lucky? In the Silent Final Henk Vaessen shows that for
those who survived the war camps the suffering did not stop when they
were liberated. For the spectator the war lasts from the beginning till the
end... for the victim it lasts the rest of his life. And even then it is not over...
The story confronts the reader with controversial subjects like the ‘second
and third generation syndrome’, the relationship Judaism-Christianity
and anti-semitism. At the same time the author interweaves humour and
gravity in the daily life of the main characters.

isbn 9789059118393 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | ca 94 pagina’s
Paperback | prijs €19.95

C.E.H.J. Verhoef
The Battle for Ginkel Heath near Ede
17 and 18 September 1944

Even fifty-nine years after the actual fighting the Battle of Arnhem still
represents a most telling defeat for a great many people. The fierce
and bloody fighting for the bridge across the river Rhine near the capital
of the Dutch province of Gelderland is perhaps one of the best-known
episodes in the historyof the Second World War. Scoresof books, newspaper articles, documentary and even some feature films have been
dedicated to the planning and execution of Field Marshal Montgomery’s
plan of attack. As the liberation of the part of Holland above the great
rivers only seemed a matter of time, its tragic outcome had traumatic
consequences for all who participated in the fighting. Tragically, the
crossing of the Rhine appeared to be ‘a bridge too far’.
isbn 9789059113862 | nur 689
13.5 x 21.5 cm | ca 124 pagina’s
Paperback | prijs €14.95
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Nanda van der Zee
The Roommate of Anne Frank

isbn 9789059110960 | nur 680
12.5 x 20 cm | ca 94 pagina’s
Paperback | prijs €13.50

Van Der Zee re-creates the life story of Fritz Pfeffer, a German born
Jewish dentist, who under the name of ‘Dussel’ -- which means ‘daydreamer’ or even ‘dullard’ -- prominently appears in the diary of Anne
Frank. In Het Achterhuis, Anne Frank describes this man, who was her
roommate in hiding for almost two years, as a narrow minded, irritating
and gloomy figure. This material, including Pfeffer’s last letter to Kaletta, his lover, dated 15 November 1942, came into the hands of the
well-known Dutch historian Nanda van der Zee. With the help of Pfeffer’s son, who gave her a wealth of unpublished photographs, as well
as friends and acquaintances of Kaletta and Pfeffer from Germany,
Holland, Belgium and South Africa and the Pfeffer archives of the Anne
Frank Foundation, she re-created the story of his life. This book, which
was published in the Netherlands in 1990, is the merit of Nanda van der
Zee that she corrects the image that Anne Frank gave of Pfeffer and
in essence rehabilitates him. He emerges as an affectionate man and a
caring, warm lover. This new image proves to be a correction to the ‘Diary’ and may alter some of the hagiography surrounding Anne Frank.
The testimony this book provides will penetrate deeper than a more empirical, historical account. It is a valuable supplement to the ‘Diary’. The
most significant value however lies in the author’s underlying message:
that war has a total, senseless and destructive effect on everybody.
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15.5 x 23.5 cm | ca 346 pagina’s
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Wim Meulenkamp

Totalitair naakt
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