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Na De witte stilte verschijnt bij Aspekt De Vallei van de 
Maan (1913) ‘The Valley of the Moon’. Deze roman be-
hoort niet alleen tot het beste wat Jack London schreef, 
maar staat  ook vooraan in de rij van de beste romans die 
ooit in de Verenigde Staten geschreven zijn.
   De Vallei van de Maan schreef Jack London (1876-
1916) uit bezieling. Zijn portret van Saxon, het meisje 
uit de wasserij en Billy, de vrachtrijder, zijn geschreven 
met grote overtuigingskracht. De beschrijving van het 
rumoer van de metselaars tijdens hun picknick in Waesal 
Park, waar Jack London als jongen de cafés op zondag-

middag had aangeveegd, vormt een klas-
siek fragment van  Amerikaanse folklore. 
De tragedie van de spoorwegstaking in 
Oakland is na meer dan tachtig jaar nog 
steeds een voorbeeld van stakingslitera-
tuur in de Verenigde Staten. 
Tevens is  De Vallei van de Maan een eco-
logische roman: terug naar het landleven 
en de natuur. 
Het boek werd ingeleid en vertaald door 
Hans Dütting die een groot bewonderaar 
van Jack Londons leven en werk is.

ISBN-13: 978-90-5911-995-6
Nur 300
Formaat 13,5 x 21,5 cm
Omslag Bernadette Berteloot
Omvang 192 pagina’s
Paperback € 19,95
Verschijnt september 2010
vertaling: Hans Dütting

Jack London LITERATUUR

De vallei van de maan
Ingeleid en vertaald door Hans Dütting
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Jack LondonLITERATUUR

De witte stilte
Samengesteld, ingeleid en vertaald door Hans Dütting

Alle goede boeken hebben met elkaar ge-
meen dat zij levensechter zijn dan wat er 
werkelijk is gebeurd. En als u tijdens het 
lezen het gevoel krijgt dat u al deze avon-
turen zelf heeft meegemaakt, dan is er 
pas een echte schrijver aan het woord ge-
weest. Jack London (1876 - 1916) is zo’n 
schrijver. Hij groeide op aan de Ameri-
kaanse Westkust, waar hij al heel jong 
een avontuurlijk leven leidde, eerst als 
fabrieksarbeider en oesterpiraat, later bij 

de visserijpolitie. Hij was een echte autodidact en werd 
tijdens zijn leven al wereldberoemd. Hij was een van de 
best betaalde schrijvers uit zijn tijd. Veel van zijn boeken 
werden verfilmd, en hij wordt nog altijd veel gelezen en 
zelfs bestudeerd aan de universiteiten van Amerika. De 
hier bijeen gebrachte verhalen zijn enkele hoogtepunten 
uit zijn omvangrijke oeuvre van meer dan veertig boeken 
die hij in slechts twintig jaar tijd schreef.

ISBN-13: 978-90-5911-362-6
Nur 300
Formaat 13,5 x 21,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 204 pagina’s
Paperback € 18,95
Verschijnt september 2010
vertaling: Hans Dütting
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Multimiljonair Jurgen van Haanen is gewend dat hij al-
les in het leven naar zijn hand kan zetten. Het maak-
bare leven is voor hem een kwestie van geld, de juiste 
contacten en doorzettingsvermogen. Toch mist hij één 
ding in zijn leven en dat is precies wat hij per se wil be-
machtigen. Om dit voor elkaar te krijgen knoopt hij een 
relatie aan met de studente Lisette de Wit. Zonder dat 
zij het aanvankelijk door heeft, wordt ze langzaam maar 
zeker meegesleurd in het grootse plan dat door Jurgen zo 
grondig is uitgedacht.

Marit Hofland is journaliste en schrijfster. Zij werkte 
ruim dertig jaar in de regionale journalistiek als kunst-
redacteur bij het Utrechts Nieuwsblad en landelijk voor 
de Gemeenschappelijke Pers Dienst (GPD). Verschillende 
van haar interviews zijn gebundeld in de boeken Moe-
derziel en Mannenziel. 
In 2007 debuteerde Marit Hofland met de literaire thril-
ler Onderbewust, die succesvol werd ontvangen door pu-
bliek en media.

Lezers over Volmaakt;

Ontroerend en spannend boek. Een pageturner, die je 
in één adem uitleest. Vooral de onverwachte plot is een 
klapper…’
Lucia Kranenburg

‘Vanaf het begin boeiend, wat een vaart! Het verhaal 
heeft me dagen erna nog beziggehouden…’
Eva Veltman

‘Het herkenbare intro hield me aan boek gekluisterd, 
kon niet stoppen met lezen. Het boeide tot het einde.’
Manette Zeelenberg

‘Geweldig boek met prachtig, tot nadenken stemmend 
thema! Kon het niet wegleggen, mijn hele huishouden 
liep in de soep.’
Lenie de Ruiter

ISBN-13: 978-90-5911-981-9
Nur 305
Formaat 13,5 x 21,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 240 pagina’s
Paperback € 16,95
Verschijnt augustus 2010

Marit Hofland LITERAIRE THRILLER

Volmaakt

De media over het vorige boek: 
Onderbewust een knap geschreven ver-
haal, dat niet onder doet voor de boeken 
van Nicci French. Ik heb het in één adem 
uitgelezen
Loes den Hollander

Hofland zorgt voor een vlotte verhaal-
voortgang, sterke plot en een doordachte 
spanningsopbouw. Een topper!
Nederlandse Bibliotheek Bond

Geweldig boek! Jammer dat ik het boek 
nu al uit heb…!
Chicklit.nl

Een veelbelovend debuut. Dit boek zit 
goed in elkaar.
Vrij Nederland Thrillergids

ONDERBEWUST is meer dan een li-
teraire thriller en een debuutroman die 
veelbelovend leest.
John Emery
Iedereenleest België
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Marit HoflandLITERAIRE THRILLER

Volmaakt
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Willem Jan Otten (Librisprijswinnaar 2005 met de ro-
man Specht en zoon) herontdekte de gedichten van Wil-
lem de Mérode. Hij typeert ze als ‘dit imposante en zin-
derende oeuvre’.
Samen met hem koos Hans Werkman (de biograaf van 
De Mérode) honderd gedichten. 

Willem de Mérode (1887-1939) doorleefde de tragedie 
van een onmogelijke liefde; hij schreef in de spanning 
van jongensliefde en een mystieke beleving van christe-
lijk geloof.  

Er staat in deze bloemlezing poëzie van 
het verlangen: ‘Altijd verlangen naar een 
zacht gelaafd zijn / en voelen liefde als 
een onweer komen’, en ‘poëzie van het 
verlies’: ‘Ik ben geen vader en ik heb geen 
zoon.’
Er staan bovendien verhalende gedichten 
in: ‘Waar is Vitellus de wafelverkoper’, 
doodsgedichten: ‘De tijd valt lang voor 
hen die waken’ en Chinese gedichten: ‘ 
Mijn hart is een uit ’t nest gevallen vogel’.

Met deze bloemlezing leeft een indruk-
wekkend een veelzijdig dichterschap 
voort in de eenentwintigste eeuw. 

ISBN-13: 978-90-5911-999-4
Nur 306
Formaat 13,5 x 21,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 180pagina’s
Paperback € 19,95
Verschijnt septemeber 2010

Willem Jan Otten / Hans Werkman LITERATUUR

Willem de Mérode 
ik ben geen vader en ik heb geen zoon, 100 gedichten
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Willem Jan Otten / Hans WerkmanLITERATUUR

Willem de Mérode
ik ben geen vader en ik heb geen zoon, 100 gedichten
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Louter genot is het tweede deel van Hans Düttings driede-
lige serie dagboeken. Al is Dütting een workaholic, toch 
heeft hij ook nog tijd over voor de aangename dingen in 
het leven, zoals hij al liet weten in zijn eerste openhartig 
dagboek: Wijn, vrouwen en plezier. De dagboeken van 
Dütting hebben structuur, het is een doorlopend verhaal 
over, vrouwen, lekker eten, wijn, schrijven, schrijvers, 
muziek, ergernissen, film, erotische fantasieën en werke-
lijkheid. Hij noemt de dingen bij de juiste naam, zoals 
het hoort in een dagboek. 

Een fragment: ‘Echt herfstweer, koud 
in huis, dus de verwarming hoger gezet, 
twintig graden in huis is genoeg. Ik denk 
veel aan Japan. Mijn studieboek ‘Quick 
and easy Japanese’ naast mijn bed gelegd, 
neem voor het slapen gaan nog even wat 
lesjes door. Belangrijk bij aankomst is Ry-
oken kensa: paspoort controle, en vooral: 
Nimotsu hikitori: bagage claimen, want 
voor je het weet ben je alles kwijt. Het 
Japanse woord voor kut weet ik al jaren, 
dat was het eerste wat ze mij in Japan 
leerden: Omanko. Een poes heet in het 
Japans: Neko. Dus de Omanko van de 
Neko. Het is me wat.’

Hans Dütting werkt op het ogenblik aan 
een groot epos Everzwijn de Samoerai.

ISBN-13: 978-90-5911-994-9
Nur 300
Formaat 13,5 x 21,5 cm
Omslag Bernadette Berteloot
Omvang 172 pagina’s
Paperback € 18,95
Verschijnt augustus 2010

Hans Dütting LITERAIR

Louter genot
Tweede openhartig dagboek
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Hans DüttingLITERAIR

Het rijk der dromen

Het Rijk der dromen neemt u mee naar de 
wereld van de samoerai, geisha’s, courti-
sanes, erotiek en zen. In deze verzameling 
verhalen en essays komen vele beroemd-
heden uit het rijke Oosterse verleden ter 
sprake, zoals de taoïst Chuang Tsu en de 
T’ang dichters Li Tai Po, Wang Wei en 
Po Tsju I.

Dütting toonde in Zen en de kunst van het zwaard al 
aan dat hij een groot kenner is van de Oosterse traditie. 
Dit boek werd omschreven als een juweeltje van zen- en 
samoeraifilosofie.

Met Het Rijk der dromen is hij er weer in geslaagd een 
boek te schrijven, dat u even uittilt boven die oer-Hol-
landse spruitjeslucht literatuur. Kortom, een onmisbaar 
boek voor al diegenen die belangstelling hebben voor de 
Japanse en Chinese cultuur.

ISBN-13: 978-90-5911-889-8
Nur 300
Formaat 13,5 x 21,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 188 pagina’s
Paperback € 17,95
Verschijnt augustus 2010
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Het waargebeurde verhaal van een talentvolle man en 
vader die grote moeite had om zich te binden aan een 
vrouw. Als hij zich uiteindelijk toch lijkt te binden, ver-
valt hij al snel weer in zijn oude patroon van liegen en 
bedriegen. Tot hij iemand tegenkomt  waar hij wel ver-
der mee wil. Zijn nieuwe keuze brengt hem voor een 
moeilijke beslissing, waardoor wederom leugens op 
zijn pad komen. Het gevolg is dat families worden ont-
wricht. Uiteindelijk komt boontje om zijn loontje. De 
vraag naar gerechtigheid mengt zich met een leven in 

weerwil van de confessionele tegenstel-
lingen tussen het protestantisme en het 
katholicisme. Het gevolg is een aangrij-
pende geschiedenis.

ISBN-13: 978-90-5911-986-4
Nur 300
Formaat 13,5 x 21,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 212 pagina’s
Paperback € 17,95
Verschijnt september 2010

Leendert Lodder LITERAIR

Als tie maar niet wordt als zijn vader
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Jenny DejagerROMAN

Een pauze voor passie

Twee vrouwen komen louter toevallig in 
contact met elkaar via het internet. 
De jonge vrouw, een psychotherapeute, 
verlangt naar een luisterend oor  die haar 
ego opkrikt. De oudere vrouw, die vroeg-
tijdig het onderwijs verliet, neemt de ge-
legenheid te baat om te zien in hoeverre 
zij, die onbekende vrouw, haar ingebeel-
de waarheid kan doen geloven.
Er ontstaat een spontane, weliswaar kor-
te maar frequente correspondentie via 
e-mail. Soms zijn de twee vrouwen een 

gesel voor elkaar, soms een welkome verademing. Beide 
vrouwen schrijven over hun liefdesleven en het keurslijf 
dat hen aangemeten wordt door hun entourage.
Eén ding hebben ze op zijn minst gemeen: ze vallen al-
lebei op foute mannen. 

ISBN-13: 978-90-5911-985-7
Nur 300
Formaat 13,5 x 21,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 188 pagina’s
Paperback € 17,95
Verschijnt oktober 2010
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Is er leven... in de aarde, ondergronds? Ine Veen neemt 
ons in Verloren verleden mee op een even avontuurlijke 
als wonderlijke tocht naar het onderaardse. Naar men 
fluistert floreert het leven ook daar. Mensen zijn op zoek 
naar hun verloren verleden, hetgeen soms met strijd ge-
paard gaat, met een onmenselijke strijd.

Met dit boek voegt Ine Veen, voor velen 
geen onbekende, een nieuwe bijzondere 
titel toe aan haar snel groeiende oeuvre. 
Het gemak waarmee zij verschillende 
stijlen hanteert zal de lezer verbazen en 
verraadt een intrigerend schrijftalent.

ISBN-13: 978-90-5911-998-7
Nur 300
Formaat 15,5 x 23,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 308 pagina’s
Paperback € 19,95
Verschijnt oktober 2010

Ine Veen ROMAN

Verloren verleden
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Ine VeenROMAN

Kasteel Slottania

Het oeroude slot herbergt een flink aan-
tal vreemde wezens en gereïncarneerde 
mensen, die het soms wel, en soms niet 
met elkaar kunnen vinden. Allemaal 
wensen ze veel te leren van de tijd waarin 
ze terecht gekomen zijn. Maar wat als 
je even terugkeert in je ‘oude’ tijd…? 
Enkele van hen beleven zéér opvallende 
avonturen in o.a. het kasteel met zijn 

verborgen onderaardse ruimtes, en het verzonken ‘conti-
nent’ Atlantis. Ze ontdekken de geheimen van het heelal 
en de gruwelen waar mensen op deze aardbodem toe in 
staat zijn. Kasteel Slottania is een boeiend en soms huive-
ringwekkend verhaal, verweven met wetenschappelijke 
gegevens want:

ZIJ DIE WETEN, SPREKEN NIET
ZIJ DIE SPREKEN, WETEN NIET...

ISBN-13: 978-90-5911-607-8
Nur 300
Formaat 15,5 x 23,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 276 pagina’s
Paperback € 24,95
Reeds verschenen
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Nederland zucht onder de crisis. Bedrijven storten in, 
de werkloosheid loopt op. Dan staat er een mysterieuze 
actiegroep op en die eist dat de overheid ingrijpt in de 
economie. De groep weet op ingenieuze wijze het open-
baar vervoer van Nederland lam te leggen. De economie 
kraakt, maar de regering weigert te onderhandelen met 
de actievoerders. Het volk is woedend en eist maatre-
gelen. De media ruiken hun kans op aandacht van het 
publiek. 

Janus Robiwold, gesjeesd journalist, 
drinkebroer en vrouwengek tegen wil en 
dank, is de verbindende schakel tussen 
de regering, de media en de actiegroep. 
Hij voelt zich gedwongen een standpunt 
te kiezen. 
Janus Robiwold is de boodschapper.

ISBN-13: 978-90-5911-991-8
Nur 300
Formaat 13,5 x 21,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 192 pagina’s
Paperback € 18,95
Verschijnt november 2010

Wim van de Louw ROMAN

De Boodschapper
Een eigentijdse roman van Wim van de Louw
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Erwin PasmansPOEZIË

Donderslag bij heldere kemel

In Donderslag bij heldere kemel legt Erwin 
Pasmans de poëzie van zijn ziel bloot. 
Het zijn bespiegelingen van ervaringen 
in het leven. In kort bestek, maar raak, 
soms diep soms luchtig, of een moment 
van overweging. Een dichtbundel dus 
als een afspiegeling van het leven van al-
ledag, afsluitend met een prachtige ode 

aan zijn moeder, en daarmee aan alle moeders. Een ge-
dicht als afscheid, maar ook in het teken van dankbare 
herinnering. Het zijn mooie herkenbare motieven voor 
de lezer.

ISBN-13: 978-90-5911-193-6
Nur 306
Formaat 13,5 x 21,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 216 pagina’s
Paperback € 18,95
Verschijnt september 2010
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Alda van Tongeren – de Kruijf (1954) schreef ruim 20 
jaar terug haar eerste gedicht, De windstille schuur.

Waarom haar belangstelling voor dichten en hoezo deze 
gedichten? Zelf zegt ze daarover:

“Ik mag graag klagen en daarbij behoorlijk overdrijven. 
Gedichten zijn voor mij een compacte vorm waarin ik 
mijn frustraties over deze krankzinnige wereld kwijt kan 
om mij vervolgens te wenden tot en te vluchten in mijn 
‘windstille schuur’. Het resultaat mag er zijn: boeiend, 

rauw, meeslepend, realistisch, eigentijds. 
Uitgeverij Aspekt presenteert niet zonder 
trots deze eerste dichtbundel van Alda 
van Tongeren. 

Recent drong zij door tot de ‘top-
100’ (uit 15.000 inzendingen) van de 
Nationale Gedichtenwedstrijd.

Hier sta ik dan
Mismoedig te wachten
Op de slome rente van het geluk

De teloorgang van een moeder
Die ver voor de geraniumjaren
Herinner ons de aarzelende bewegingen
Over ongeschonden ruggen en prille borsten

Ik wil met je troosten op het brood
Dat we samen zullen smeren
Met uitzicht op een tuin
Waar de natuur zijn gewicht in de schuur 
heeft gelegd

ISBN-13: 978-90-5911-203-2
Nur 300
Formaat 13 x 20 cm
Omslag Marjon van Tongeren
Omvang 86 pagina’s
Paperback € 14,95
Verschijnt mei 2010

Alda van Tongeren POEZIË

De windstille schuur
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Buitenlander in vijandig land (verschenen in 2007 bij 
ASPEKT), maar schreef ook deze gedichten waarin bij 
sommige de buitengewone omstandigheden uit het boek 
te herkennen zijn. De dichter schrijft voor iedereen toe-
gankelijke poëzie.

ISBN-13: 978-90-5911-993-2
Nur 306
Formaat 13 x 20 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 64 pagina’s
Paperback € 16,95
Verschijnt april 2010

Wim JillebaPOEZIË

Het kan zo weer gebeuren

De bundel Het kan zo weer gebeuren 
bevat 44 aan de oorlog gerelateerde ge-
dichten die ontstonden na de Tweede 
Wereldoorlog. De dichter werd op 16 
jarige leeftijd door de bezetter afgevoerd 
naar Duitsland als dwangarbeider en 
zwierf onder erbarmelijke omstandighe-
den, mishandeling, verachting, vreselijke 
bombardementen door de Duitse stad 
Essen. Hij vertelt daarover in zijn boek 



18 UITGEVERIJ ASPEKt

Het werd doodstil in de gelagkamer. Toen klonk er ge-
schuif, gekraak en gerinkel. De andere eters en slapers 
in het logement ontruimden het centrale gedeelte van 
de zaal alsof ze popelden om een leuk gevecht te kunnen 
zien. In een mum van tijd was er een grote ruimte vrij. Pe-
ter liep naar het midden, trok zijn wambuis uit en gooide 
dat naar Jeff. Met gebalde vuisten draaide hij zich naar 
zijn tegenstander, die nu ook in de vrije ruimte was gaan 
staan en Peter spottend aankeek. ‘Wat wil jij met die vuis-
ten? Dacht je dat we een partijtje gaan stoeien? Het gaat 
om een duel man! Pak je mes en vecht als een kerel!’

TIJD VAN HANDELING: 1830 – 1832
Patrick Maloney, de zoon van een krui-
denier in een straatarm Iers dorpje, emi-
greert met zijn ouders en zijn zusje naar 
de Verenigde Staten. Vanuit een ander 
deel van Ierland emigreren met hetzelfde 
schip Ellen O’Brien en haar familie en 
Charles Malleson, de verwende corrupte 
zoon van een Britse landeigenaar. Dan 
volgt er een spannende en ruwe tocht 
dwars door Noord-Amerika…

Gerben Graddesz Hellinga beschrijft met 
veel passie en oog voor detail de avontu-
ren van verschillende jonge mensen die 
allen op zoek zijn naar een eigen plek in 
de Nieuwe Wereld.

ISBN-13: 978-90-5911-988-8
Nur 280
Formaat 13,5 x 21,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 192 pagina’s
Paperback € 14,95
Verschijnt oktober 2010

Gerben Graddesz Hellinga JEUGDROMAN

De weg naar Suckersville
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Gerben Graddesz HellingaJEUGDROMAN

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

In deze rechtszaak ging er veel mis. Roddels werden fei-
ten, angst werd waarheid. Kansloos vocht Lucia tegen 
vooroordelen en beschuldigingen. Aanleiding voor een 
ommekeer in het proces was een simpel telefoontje. Ver-
pleeghuisarts Metta de Noo uit Diepenheim ondernam 

een moeizame speurtocht naar de gebeur-
tenissen rond de haar onbekende Lucia. 
Niets was nog zeker. ‘Als het wel waar is 
waar ik bang voor ben dan zit Lucia voor 
niets in de bak.’ Het was een dilemma 
hoe met deze bange vermoedens om te 
gaan. Een openbare actie had ook voor 
haar eigen familie grote gevolgen. Maar 
zwijgen en de zaak Lucia laten rusten was 
geen optie meer. Na vele onderzoeken en 
juridische procedures blijkt dat Lucia ten 
onrechte in de bak zat.

Maarten ’t Hart schrijft in zijn voor-
woord: ‘Het is alsof zij de zaak bestudeert 
met een vergrootglas. We zitten er bovenop. 
We zien hoe hier vooroordelen en dwalin-
gen als onuitroeibare bramen en brandne-
tels de tuin van het recht overwoekeren.’ 

Metta de Noo werkte als verpleeghuisarts 
in een verpleeghuis en op een somato-
psychiatrische afdeling in een instelling 
voor geestelijke gezondheidszorg. 

ISBN-13: 978-90-5911-974-1
Nur 740
Formaat 13,5 x 21,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 192 pagina’s
Paperback € 16,95
Verschijnt april 2010

Metta de Noo ACTUEEL

Er werd mij verteld, over Lucia de B. 
De klok, de klepel en de klokkenluider, met een voorwoord van Maarten ‘t Hart
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Metta de NooACTUEEL

Er werd mij verteld, over Lucia de B. 
De klok, de klepel en de klokkenluider, met een voorwoord van Maarten ‘t Hart
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Jan S. Maiburg (geb. 1943) werd na het overlijden 
van zijn instructrice Inge Schram- van Kalmthout, 
aangewezen als haar executeur-testamentair. Bij het 
opruimen van haar inboedel kwam hij spullen tegen 
van Géza von Hazslinszky, een bekende naam in de 
internationale paardenwereld en vooral in hippisch 
Nederland in de jaren zestig en zeventig. Inge bleek 
een leerling van Géza geweest te zijn. Tussen deze goe-
deren bevond zich, naast tientallen foto’s,  een oud le-
gerboekje, voorzien van met ballpoint geschreven een-
tjes en tweetjes. Maiburg werd nieuwsgierig en ging 
zich verdiepen in het bijzondere leven dat deze grote 
Hongaarse paardenman,  die op wonderlijke wijze in 
de Hollandse polder terechtkwam. Maiburg stuitte tij-
dens zijn onderzoek op vreemde zaken, die politiek ge-
voelig bleken te liggen. Hij deed een aantal frappante 
ontdekkingen waaruit bleek dat het paardennetwerk, 
waarin onder andere de US Generaal Patton, de Duitse 
spion Reinhard Gehlen en Prins Bernhard een belang-
rijke rol hebben gespeeld, voor, tijdens en na de Twee-
de Wereldoorlog van invloed geweest is op de loop van 
de geschiedenis. 

Wat hebben paarden te maken met een kroon, ver-
raad, collaboratie, vluchtelingen en het Rode Kruis? 
En wat is daarin de rol geweest van Prins Bernhard? 
En wat had de redding van de Lippizaners, één van de 
hoogtepunten uit de carrière van Generaal Patton met 
dit alles te maken? En Greet Hofmans en Lockheed? 
Alexis Pantchoulidzew? In deze geschiedenis, gedra-
peerd rond het bewogen leven van de Hongaarse Rid-
der Géza von Hazslinszky-Krull von Hazslin wordt 
“het geheim van de smid” ontrafelt. 

Maiburg is een paardenman in hart en nieren. Naast 
de paarden heeft hij zich altijd geïnteresseerd in ge-
schiedenis en dan met name op hippisch gebied. Na 
een succesvolle internationale carrière als rij- en men-
instructeur heeft hij zich vol overgave geworpen op het 
schrijven van dit boek, nadat hij op een bijzondere ma-
nier in aanraking kwam met Géza von Hazslinszky. 

Helaas heeft hij de man maar éénmaal  
in levenden lijve ontmoet, maar zoals 
hij zelf zegt; “Ik heb het gevoel dat ik 
de Hongaarse paardenschoolmees-
ter, ruiter en militair Lt. Kolonel von 
Hazslinszky-Krull (1900-1981) bij de 
voorbereidingen van dit boek goed heb 
leren kennen. Daarbij heb ik  een beetje 
het gevoel gekregen, dat hij meer dan 
50 jaar na zijn aankomst in Nederland 
in 1959, een soort oom en mentor van 
mij is geworden”

ISBN-13: 978-90-5911-983-3
Nur 680
Formaat 13,5 x 21,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 192 pagina’s
Paperback € 19,95
Verschijnt augustus 2010

Jan S. Maiburg NONFICTIE

De paardenfluisteraar van Oranje 
Hazslinszky, Bernhard en Juliana en het inlichtingennetwerk voor de Bilderberggroep
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Hazslinszky, Bernhard en Juliana en het inlichtingennetwerk voor de Bilderberggroep
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Er circuleren al jaren geruchten dat de koningin helemaal 
geen recht heeft op de Nederlandse troon en er dus onwet-
tig zit. In 1884 stierf de allerlaatste echte prins van Oranje, 
en nu hebben we ineens een hele familie. Hoe kan dat ei-
genlijk…? Wat is er waar van alle onwettige kinderen van 
prins Hendrik en prins Bernhard? Is Beatrix eigenlijk wel 
het eerste kind van Juliana, want wie is die geheimzinnige 
Marie-Claire?
Hoe kwamen die Oranjes bovendien aan dat enorme for-
tuin dat ze zouden bezitten? Alleen door de Shell-aandelen 
van Wilhelmina? Een zeer ongewoon boek dat ons konings-

huis kritisch tegen het licht houdt. De 
uitkomst is verrassend: misschien is deze 
familie wel even ´koninklijk´ als u en ik.  

Ine Veen, auteur van de bestseller Moord 
namens de ´Kroon?´, het ultieme leven van 
Pim Fortuyn, zette de feiten op een rij.

ISBN-13: 978-90-5911-996-3
Nur 680
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Omvang 192 pagina’s
Paperback € 19,95
Verschijnt augustus 2010
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Bedrog om de kroon
Het geheim van Juliana en Beatrix
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Geen onderwerp zo rijk als ons Huis van Oranje. De 
bekende historicus J.G.Kikkert verzamelde de geheimen 
van Oranje voor een breed publiek. Het gevolg is een 
werkelijk unieke inkijk in het leven van ons vorstenhuis. 
Een kleine greep uit de onderwerpen in deze zesde bun-
del: Anna uit Engeland,  Makelaar van Oranje, Oranje 
en de vrijmetselarij, Alexander bij de muzelmannen, 
Bernhard’s bliksembezoek aan Frankrijk, Wilhelmina’s 
tiendaagse veldtocht, Het Zwaard van Bernhard en nog 
veel meer avontuurlijke episoden.

ISBN-13: 978-90-5911-212-4
Nur 680
Formaat 13,5 x 21,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 205 pagina’s
Paperback € 17,95
Verschijnt juni 2010

J.G. Kikkert GESCHIEDENIS

Geheimen van de Oranjes, deel 6
Minder bekende episoden uit de geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau
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Eerder verscheen van de auteur o.a:

Kikkert, J.G. • Geheimen van de
Oranjes. Minder bekende episoden
uit de geschiedenis van het Huis van
Oranje-Nassau: Deel 1
ISBN 978-90-5911-233-9 • € 16,95
Kikkert, J.G. • Geheimen van de
Oranjes. Minder bekende episoden
uit de geschiedenis van het Huis van
Oranje-Nassau: Deel 2
ISBN 978-90-5911-363-3 • € 16,95

Kikkert, J.G. • Geheimen van de
Oranjes. Minder bekende episoden
uit de geschiedenis van het Huis van
Oranje-Nassau: Deel 3
ISBN 978-90-5911-345-9 • € 22,95
Kikkert, J.G. • Geheimen van de
Oranjes. Minder bekende episoden
uit de geschiedenis van het Huis van
Oranje-Nassau: Deel 4
ISBN 978-90-5911-639-9 • € 16,95

Kikkert, J.G. • Geheimen van de
Oranjes. Minder bekende episoden
uit de geschiedenis van het Huis van
Oranje-Nassau: Deel 5
Kikkert, J.G • De eeuw van Juliana
ISBN 978-90-5911-871-3 • € 19,95
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Dat het Huis van Oranje een  bijzondere rol vervult 
binnen ons land is een gegeven. Maar slechts weinigen 
realiseren zich hoe de vervlechting van staat en konings-
huis precies in elkaar zit. Het beeld van onze vorstin en 
het Kabinet van de Koningin is omkleed met romantiek, 
mystiek en traditie. Maar hoe verhouden zich deze za-
ken ten aanzien van onze parlementaire democratie? De 
auteur legt bloot dat achter dit decorum in feite een zeer 
discutabel systeem schuilgaat. Nederland etaleert zichzelf 
als parlementaire democratie, echter de functie van het 
staatshoofd is voorbehouden aan een lid van een familie 

die daar op basis van erfelijke argumen-
tatie een claim op legt. In Nederland zijn 
de wetten om de Oranjes heen gebouwd. 
Wie trouwt zweert aan onze grondwet, 
zweert trouw aan de koningin. Oranje 
Boven!

ISBN-13: 978-90-5911-100-4
Nur 680
Formaat 13,5 x 21,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 220 pagina’s
Paperback € 19,95
Verschijnt augustus 2010

Arnold Molier GESCHIEDENIS

Oranje boven
De greep van de monarchie op kerk en staat
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Drie massagraven voor de Nederlandse kust
22 september 1914

Op 22 september 1914 gingen tussen 
06.20 en 07.55 vlak voor de Schevening-
se kust drie Britse kruisers ten onder, de 
Aboukir, de Hogue en de Cressy. Met 
hen verdwenen 2300 mannen in de gol-
ven. 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 moker-
slag, De grootste klap ooit toegebracht 
aan de als onoverwinnelijk beschouwde 
Royal Navy. 

De auteur heeft na jarenlang onderzoek een buitenge-
woon toegankelijke reconstructie van dit drama geschre-
ven. Achtereenvolgens beschrijft hij de aanloop, de lot-
gevallen van de bemanningsleden én de gevolgen, zowel 
vanuit Britse als Duitse invalshoek. Wat de bemannin-
gen meemaakten wordt verteld in persoonlijke verhalen 
van overlevenden. Een deel daarvan werd gered door 
Nederlandse koopvaardijschepen en in ons land opge-
vangen. Ook dat maakt deel uit van het verhaal van deze 
aangrijpende en tot nu vergeten ramp.       

ISBN-13: 978-90-5911-990-1
Nur 680
Formaat 15,5 x 23,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 340 pagina’s
Paperback € 21,95
Verschijnt augustus 2010
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Drie massagraven voor de 

Nederlandse kust
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In de nasleep van de Franse Revolutie brak in 1791 de 
vuurnacht op Haïti uit. De honderdduizenden negersla-
ven, die werkten op de rijke plantages, kwamen in op-
stand tegen hun blanke Franse overheersers. Te midden 
van deze chaos kwam de toen vijftigjarige Toussaint 
Louverture op die zich als een zwarte Spartacus ont-
popte. Tot ieders verbazing werden de Franse troepen 
door het slavenleger verslagen. Rond 1800 was Louver-
ture de alleenheerser over Haïti.

Nu de ogen van de wereld wederom op 
Haïti zijn gericht is deze heruitgave meer 
dan ooit noodzakelijk. Een epos van tra-
giek en heldenmoed.

‘Martin Ros heeft in zijn soepel geschre-
ven boek de rehabilitatie van Louverture 
overtuigend tot stand gebracht; en zijn 
bijdrage is des te belangrijker, als wij be-
seffen dat Louverture in de meest biogra-
fieën van Napoleon met geen woord wordt 
genoemd’.

Dr. Perry Pierik in Elsevier

ISBN-13: 978-90-5911-967-3
Nur 680
Formaat 13,5 x 21,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 188 pagina’s
Paperback € 18,95
Verschijnt juni 2010
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Vuurnacht Haïti
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Rob HartmansMAATSCHAPPIJ

Lang leve de Linkse Kerk 
en andere essays over politieke hersenschimmen, misverstanden en illusies

Kapitalistische crisis of niet, links krijgt 
al jaren overal de schuld van. Links is 
verantwoordelijk voor een almaar uit-
dijend en steeds meer geld verslindend 
overheidsapparaat dat het particulier 
initiatief verstikt. Links is veel te soft 
tegen allerlei profiteurs en klaplopers, 
vooral als die van buitenlandse afkomst 
zijn. Links propageert al sinds jaar en 
dag een weg-met-ons-mentaliteit en doet 
niets liever dan het eigen nest bevuilen. 
Door de in de jaren zestig begonnen 
opstand tegen traditionele waarden en 
normen is links verantwoordelijk voor 
hyperindividualisme, egoïsme, hedo-
nisme, de seksualisering van de samen-
leving en de onstuitbare achteruitgang 
van de kwaliteit van het onderwijs. Een 
indrukwekkend strafblad, te meer daar 
links nooit een parlementaire meerder-
heid heeft gehad en in de politiek dus 
heeft moeten samenwerken met andere 
stromingen. Dat zij niettemin een de-
sastreuze invloed heeft kunnen uitoe-
fenen, is de schuld van de zogenaamde 
Linkse Kerk, een schimmig verbond van 
politici, journalisten en wetenschappers 
die onophoudelijk hun verderfelijke en 
ondermijnende denkbeelden uitventen. 
Hoewel in de loop der jaren nogal wat 

linkse politici en intellectuelen het zicht op de werke-
lijkheid zijn kwijtgeraakt, correspondeert de werkelijk-
heid evenmin met dit zwaar overtrokken beeld van 
‘links’. Daarom wordt in deze essays onderzocht in hoe-
verre links schuldig is aan de problemen waarmee Ne-
derland kampt. Bovendien wordt nagegaan in hoeverre 
het rechtse populisme en het intellectuele conservatisme 
werkbare alternatieven zijn, en welke rol linkse intellec-
tuelen zouden kunnen spelen.

ISBN-13: 978-90-5911-939-0
Nur 740
Formaat 13,5 x 21,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 204 pagina’s
Paperback € 16,95
Verschijnt augustus 2010



32 UITGEVERIJ ASPEKt

Aat van Gilst GESCHIEDENIS

De weerwolf door de eeuwen heen

ISBN-13: 978-90-5911-989-5
Nur 680
Formaat 13,5 x 21,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 208 pagina’s
Paperback € 19,95
Verschijnt augustus 2010

Reeds de oudste schriftelijke bronnen spreken van als 
wolven optredende krijgslieden. In de tijd van de hek-
senvervolging vielen weerwolven (= manwolven) ten 
prooi aan de inquisitie en in de tijd van de romantiek 
werden er vele sagen over hen verteld. Het boek Der 
Wehrwolf (1910) van Hermann Löns over boeren die 
tijdens de 30-jarige oorlog zichzelf gingen beschermen 
tegen plunderende en moordende huurlingen, gaf aan-
leiding tot de naam van een terreurorganisatie tijdens 
de republiek van Weimar. Tegen het einde van W.O. II 

trachtte Himmler een weerwolforgani-
satie tot stand te brengen die na de oor-
log in het door de geallieerden bezette 
gebied van Duitsland aanslagen moest 
plegen. Echter zonder succes.
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De weerwolf door de eeuwen heen
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Hertog Willem IX van Aquitanië was een schavuit van het 
zuiverste water. Als volbloed schuinsmarcheerder liet hij 
voor zijn vermaak tijdens een kruistocht zelfs een scheeps-
lading lichtekooien aanvoeren. Vrouwen genoten zijn bij-
zondere belangstelling, niet alleen fysiek, maar ook in zijn 
verzen. Want hertog Willem was een meester in de dicht-
kunst. Willem IX verwierf de eretitel De Troubadour met 
de vele verzen die hij dichtte, van een melodie voorzag en 
ten gehore bracht voor de mannen die aanwezig waren bij 
de uitbundige feesten in zijn paleizen.

Van zijn chansons zijn er elf bewaard gebleven. En die gaan 
voornamelijk over zijn geliefde onderwerp ‘de vrouw’. In 

zijn eerste chansons permitteert Willem 
zich een taalgebruik, dat ook nu nog me-
nig eerzame ziel doet blozen. Na terugkeer 
van een mislukte kruistocht krijgen zijn 
verzen echter een heel andere toon. De 
onbeschaamde wellust waarmee eerder de 
vrouw werd opgevoerd, is verdwenen. In 
plaats daarvan zette hij dit als ‘inferieur’ 
beschouwde wezen nu neer als iemand, 
die respect en verering verdient. De vrouw 
wordt op een voetstuk geplaatst.

Met deze ommezwaai werd Willem de 
Troubadour de grondlegger van de ‘hoofse 
poëzie’. Die had niet alleen een literair-his-
torisch belang. De hoofse ideeën over het 
gedrag van mannen tegenover vrouwen 
hebben de verhouding tussen beide ge-
slachten ingrijpend veranderd en hebben 
zich zelfs tot in onze dagen gehandhaafd. 

De Troubadour is het zevende boek van 
Guus Pikkemaat (1927). Hij is historicus 
en was meer dan twintig jaar hoofdredac-
teur van De Gooi- en Eemlander. In 2007 
verscheen zijn veelgeprezen en vuistdikke 
Eleonore van Aquitanië, waarvan al vijf 
drukken zijn verschenen. Eleonore was 
de kleindochter van Willem IX.
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Paperback € 19,95
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Willem de Troubadour 
Hertog van Aquitanië 1087-1127. Deugniet en dichter
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Eleonore van Aquitanië 
Een bijzondere vrouw in het zomertij der middeleeuwen

ISBN-13: 978-90-5911-984-0
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Omvang 608 pagina’s
Paperback € 19,95
Verschijnt juni 2010

MIDPRICE

Eleonore van Aquitanië leefde in de twaalfde 
eeuw en was tweemaal koningin. Eerst 
van Frankrijk en daarna van Engeland. 
Zij leidde een turbulent leven met weinig 
respect voor de toen geldende gedragsregels 
voor vrouwen. Die waren opgesteld door 
priesters die de vrouw ‘als een valstrik van 
de duivel’ zagen. Met de apostel Paulus 
waren zij daarom van mening dat dit 
verleidelijke schepsel onderdanig moest zijn 
aan de man. 

Eleonore van Aquitanië lapte vooral dit 
laatste aan haar laars. Zo liet ze zich scheiden 
van haar eerste man, koning Lodewijk VII 
van Frankrijk, en kwam in opstand tegen 
haar tweede echtgenoot, koning Hendrik 
II van Engeland. Zij liet zich volstrekt niet 
imponeren door mannelijke ‘superioriteit’. 
Zij nam geen blad voor de mond en las 
bijvoorbeeld paus en keizer ongenadig de 
les. Dit optreden bezorgde haar een slechte 
naam bij veel mannen die haar dan ook 
in een kwaad daglicht stelden. Zij werd 
verguisd en belasterd. 

Toch kreeg Eleonore naast verachting 
ook verering. Die was afkomstig van de 
troubadours die in hoofse minneliederen 
de vrouw bezongen als een bijzonder 
wezen, dat de dienstbaarheid van de man 
verdiende. Door haar schoonheid en 

intelligentie inspireerde zij aan haar hof vele troubadours tot 
prachtige verzen. 

Ook op staatkundig gebied liet Eleonore zich niet 
onbetuigd. Met de schrander tot stand gebrachte huwelijken 
van haar dochters en een kleindochter was zij onbetwist een 
politieke sleutelfiguur van de twaalfde eeuw. Als geen ander 
heeft zij een stempel gedrukt op de gebeurtenissen van 
haar tijd die men wel ‘het zomertij der middeleeuwen’ mag 
noemen. 
 
‘Van mij had het boek nog wat dikker mogen zijn’ 

Jan van Aken NRC-Handelsblad



36 UITGEVERIJ ASPEKt

In de middeleeuwen zal Frankrijk wellicht een paar dui-
zend kasteel- en kloostertuinen hebben gekend. Bijna 
alle zijn verdwenen. De kasteeltuinen zijn vooral na 
1200 tot bloei gekomen. Dit was zowel een gevolg van 
natuurlijke toename als van de invloeden van klooster-
tuinen en Arabische en Moorse voorbeelden. Meer nog 
stimuleerden literaire teksten, waarin tuinen, hoofse 
liefde en ridderidealen werden bezongen, de ontwikke-
ling. Voorbeelden zij de Roman van de roos, het Roelants-
lied en Le remède de Fortune. 
Veel eerder waren de kloostertuinen, de tuinen van 
Eden, aangelegd en tot ontplooiing gekomen. Deze tui-
nen vonden hun bestaansrecht in belangrijke bijbeltek-
sten. Daarnaast was de benedictijner Paus Benedictus 
van Nursia een grote inspirator. Reeds in het begin van 
de zesde eeuw vond zijn oproep gehoor om de tuinen 
aan te leggen in verband met de goddelijke opdracht 
zieken van geneeskruiden en groenten te voorzien.
Na 1970 legden particulieren, stichtingen en overheden 
in Frankrijk nieuwe tuinen met zeer historische ken-
merken aan. Criteria waren: middeleeuwse plaatsen en 
gebouwen, middeleeuwse tuinarchitectuur en middel-
eeuwse plantencollecties. Zij noemen deze tuinen dan 
ook middeleeuwse tuinen. In dit boek is een uitvoerige 
inleiding over de beide soorten tuinen opgenomen en 
het beschrijft in een breed perspectief 29 ervan met aan-
verwante onderwerpen als heksenplanten, de dame en 
de eenhoorn, de betekenis van bijen en de oculus van 
kerkgevels. Ze zijn voor het publiek toegankelijk. Veel 
middeleeuws beeldmateriaal is aangekocht bij diverse 
instellingen en Franse tuineigenaren stelden foto’s be-
schikbaar. In bredere zin kent het boek een Europese 
dimensie. Het is in het Nederlands taalgebied volstrekt 
onvergelijkbaar. 

Een behoorlijk deel van de vrije tijd in 
het leven van Jelle Breuker stond in het 
teken van agrarisch, cultureel en mid-
deleeuws Frankrijk. Hij bereisde gedu-
rende tientallen jaren het land intensief 
om onder andere alle 170 door Redouté 
afgebeelde rozen van Joséphine de Beau-
harnais (1763 – 1814) te vinden en om 
honderden openbare en een aantal be-
sloten tuinen meermalen te bezoeken. 
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Middeleeuwse Franse tuinen
hun geschiedenis, hun hedendaagse staat
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Middeleeuwse Franse tuinen
hun geschiedenis, hun hedendaagse staat
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De Japanse verrassingsaanval op Pearl Harbor op 7 de-
cember 1941 veranderde de Verenigde Staten van het 
ene op het andere moment in een natie van geharnaste 
militaristen. Het Amerikaanse volk wilde wraak. Wraak 
op die achterbakse, niet te vertrouwen dirty little Japs. 
Bloedkoraal gaat over vier jonge mannen en een be-
roepsofficier die vrijwillig kozen voor de snelste en 
meest zekere weg naar het front: het Amerikaanse korps 
mariniers of United States Marine Corps. Hun thuis, 
de 1e mariniersdivisie, was betrokken bij het eerste en 
laatste Amerikaanse offensief in de Pacific: Guadalca-
nal en Okinawa. In 1943 en 1944 vocht de divisie op 
Nieuw-Guinea en de eilanden New Britain en Peleliu. 
De slag om Peleliu is berucht geworden als het meest 
bloedige en zinloze gevecht uit de geschiedenis van het 
korps mariniers.
Dit boek is geen compleet overzicht van de Tweede 
Wereldoorlog in Azië. Na een korte introductie van de 
strijdende partijen en de voorgeschiedenis van het con-
flict, richt het zich slechts op één onderdeel: de opmars 
van de Amerikaanse strijdkrachten door het centrale en 
zuidwestelijke deel van de Stille Oceaan. Strategische 
beslissingen en tactische keuzes vormen het kader, maar 
centraal staan de soldaten aan het front, simpele infan-
teristen wier blik niet verder reikte dan de onmiddel-
lijke omgeving van hun schuttersput. Bloedkoraal volgt 
hen van het beruchte boot camp op Parris Island, South 
Carolina, naar de vrijwel ontoegankelijke regenwouden 
van Guadalcanal en New Britain, van Bloody Nose 
Ridge op Peleliu tot aan de moddervelden voor het kas-
teel van Shuri op Okinawa. Het is boven alles een door-
dringende kijk op wat één van de hoofdpersonen “the 
criminal sickness that is war” noemt.

Over de auteur: Gerard Terwisscha van 
Scheltinga (Slikkerveer, 1961) studeerde 
geschiedenis en polemologie in Gronin-
gen. Na zijn afstuderen werkte hij als 
freelance journalist. Sinds 1997 is hij 
werkzaam voor de RUG, vanaf 2002 als 
studieadviseur en onderwijscoördinator 
voor het Universitair Medisch Centrum 
Groningen (UMCG). In 2008 publi-
ceerde hij Trouw zonder Eer, het geweld-
dadige leven van een SS-officier.
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Bloedkoraal 
Met de 1e mariniersdivisie op Guadalcanal, Cape Gloucester, Peleliu en Okinawa
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Bloedkoraal 
Met de 1e mariniersdivisie op Guadalcanal, Cape Gloucester, Peleliu en Okinawa
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Hoe betrouwbaar zijn onze herinneringen aan oorlog en 
bezetting en zijn zij nog wel van onszelf? En hoe verhou-
den zij zich tot de geschiedschrijving? 
Familieleden en vrienden, filosofen en romanschrijvers, 
sociologen en therapeuten, en ook media, politici, be-
leidsmakers en historici zijn – nog steeds – in levendige 
debatten en bitterre controverses verwikkeld. 
Aan de hand van zulke bronnen èn van zijn eigen verle-
den geeft de auteur een even persoonlijk als afstandelijk 
beeld van de verwerking van individuele belevenissen 
tot gedeelde geschiedenis. Afwisselend vertellend en be-

schouwend komen daarbij actuele the-
ma’s als geheugen en verdringing, identi-
teit en erkenning, geschiedschrijving en 
‘de media’ aan de orde. 

Kees Kolthoff (1936) was werkzaam als 
psycholoog en was acht jaar lid van de 
Tweede Kamer voor de Partij van de Ar-
beid. Hij schrijft artikelen en commenta-
ren in dag-, week- en maandbladen. 

ISBN-13: 978-90-5911-979-6
Nur 680
Formaat 13 x 20,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 192 pagina’s
Paperback € 18,95
Verschijnt april 2010

Kees Kolthoff GESCHIEDENIS

Veilige Afstand
de geschiedenis van oorlogsherinneringen
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Maarten van BommelGESCHIEDENIS

De Verborgen Schaduw
De tabakshandelaar van Nikolajew, een Nederlander in de Oekraine in 1944

1944. In de Oekraïense stad Nikolajew 
wemelt het van de Duitse civiele en mili-
taire instanties. Tevens zitten hier – vrij-
willig en onvrijwillig - mensen van aller-
lei pluimage.

De corruptie grijpt om zich heen terwijl 
het Rode Leger met vliegende vaart op-
rukt. De schijn van een normaal leven 
wordt meer en meer losgelaten en ge-
desillusioneerd geven de personages zich 
over aan drinkgelagen en wilde feesten. 
In die maalstroom vindt Jan in de geta-
lenteerde en mysterieuze theatervrouw 
Lydia de liefde van zijn leven. Terwijl 
de granaten op Nikolajew 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 geba-
seerd op ware gebeurtenissen - komen de grote thema´s 
van de literatuur aan bod; schuld en boete, de keuze tus-
sen het hart en het verstand.

ISBN-13: 978-90-5911-124-0
Nur 680
Formaat 13,5 x 21,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 192 pagina’s
Paperback € 19,95
Verschijnt september 2010
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De oorlog in de meidagen van 1940 werd niet alleen te 
land uitgevochten. Ook de lucht boven ons vaderland 
was onderdeel van de strijd. De luchtoorlog speelde zelfs 
een zeer belangrijke en strategische rol in het aanvalsplan 
van de Duitse strijdkrachten. Niet alleen maakten Duit-
se jagers en bommenwerpers jacht op de Nederlandse 
luchtmacht en vliegvelden alsmede andere strategische 
doelen, er vonden ook grootscheepse luchtlandingen 
plaats. Dit was een nieuw historisch wapenfeit. Dat de 
strijd serieus was toont deze studie van de bekende mili-

taria-kenner E.H.Brongers aan. Hij heeft 
jarenlang minutieus informatie verza-
meld over de luchtstrijd om Nederland. 
In dit boek worden de verliezen van de 
Luftwaffe systematisch in kaart gebracht. 
Het geheel is van foto’s voorzien. Een 
uniek naslagwerk voor de liefhebber.

ISBN-13: 978-90-5911-162-2
Nur 689
Formaat 15,5 x 23,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 248 pagina’s
Paperback € 20,95
Verschijnt augustus 2010

E.H. Brongers GESCHIEDENIS

De gebroken vleugel van de Duitse adelaar
Inventarisatie van de Duitse verliezen in de luchtoorlog van mei 1940 boven Nederland
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E.H. BrongersGESCHIEDENIS

De gebroken vleugel van de Duitse adelaar
Inventarisatie van de Duitse verliezen in de luchtoorlog van mei 1940 boven Nederland
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Aan de vooravond van de Franse Revolutie zaagde 
Rome de poten onder haar tafel vandaan. Onder druk 
van handelsbelangen, de vrijmetselarij en de ideeën van 
de Verlichting dwongen de katholieke kroondragers 
paus Clemens XIV de Sociëteit van Jezus te liquideren. 
Die klap zou de Kerk niet meer te boven komen, en 
voortaan zou zij dansen naar de pijpen van de Staat. 
Van de ene op de andere dag waren de soldaten van de 
heilige ridder Ignatius van Loyola personae non grata. 
Ze werden gearresteerd, in de gevangenis geworpen, te-
rechtgesteld, zo ze niet vluchtten naar Scandinavië of 
Rusland. Volgens een legende zouden ze de stichters zijn 
geweest van het onbereikbare hemelse Himalaya-rijkje 
Shangri La.
Ooit bloeide er in het hart van Zuid Amerika een voor-
tuin van Christus’ koninkrijk op aarde. Honderdvijftig 
jaar lang, bijna de hele zeventiende en achttiende eeuw, 
heeft er een communistische utopie bestaan waar de fel-
ste vijanden van de Kerk, zoals Montesquieu, Voltaire 
en Karl Marx, de grootste bewondering voor hadden. 
Hoe zag die indianenstaat eruit? De beroemde film The 
Mission uit 1986, met Robert de Niro en Jeremy Irons, 
geeft er een ietwat geromantiseerd beeld van.
Tegen de achtergrond van de Europese intriges schetst 
Robert Lemm een stuk geschiedenis dat bepalend is ge-
weest voor de opkomst en ondergang van het christen-
dom als sociale factor.

Van Robert Lemm verscheen vorig jaar 
De autobiografie van Raúl Reyes (de man 
die Ingrid Betancourt gijzelde). Voorts 
is hij de auteur van o.a. een Geschiedenis 
van Spanje(2005), Maria haar geheime 
evangelie (2008), Paus Benedictus XIV en 
de opkomst van Eurabia (2007), Sweden-
borg (2006), De kruisgang van het chris-
tendom (2000). In 1979 ontving hij de 
Martinus Nijhoff Prijs voor zijn vertalin-
gen van Latijns-Amerikaanse literatuur. 
Onlangs verscheen er van zijn hoofd-
werk, De innerlijke biografie van Jorge 
Luis Borges, een vertaling in het Spaans 
onder de titel Borges como filósofo.

ISBN-13: 978-90-5911-139-4
Nur 680
Formaat 13,5 x 21,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 240 pagina’s
Paperback € 19,95
Verschijnt oktober 2010

Robert Lemm GESCHIEDENIS

De Jezuïten
hun opkomst en ondergang
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Robert LemmGESCHIEDENIS

De Jezuïten
hun opkomst en ondergang
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Friedrich Knolle was een van de meest geheimzinnige 
figuren uit de top van de Duitse overheid in bezet Ne-
derland 1940-1945. Als topman bij de Sicherheitsdienst 
waren er maar weinig zaken waar hij niet vanaf wist. 
Na 1945 slaagde hij er vakkundig in zijn sporen uit te 
wissen. Midden jaren zeventig heeft hij echter alsnog 
een tip van de sluier opgelicht. De bandopnamen die 
toen gemaakt werden zijn nu weer opgedoken en wor-
den met annotaties nu bij het publiek geïntroduceerd. 
Knolle komt met opmerkelijke bekentenissen. Sommige 

van zijn uitspraken klonken in de jaren 
zeventig grotesk, maar zijn inmiddels 
door vrijgekomen feiten onderbouwd. 
Dit geeft ook zijn andere bekentenissen 
meer gewicht, zoals in de zaak de rond de 
vlucht van Rudolf Hess en de politicus 
Colijn. De historicus/uitgever Perry Pie-
rik annoteerde de tekst, Evert van Leer-
dam zorgde voor de vertaling.

ISBN-13: 978-90-5911-912-3
Nur 680
Formaat 13,5 x 21,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 208 pagina’s
Paperback € 19,95
Verschijnt augustus 2010

Perry Pierik GESCHIEDENIS

Friedrich Knolle
bekentenissen van een SD -officier
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Gerbrand Kip / Perry PierikGESCHIEDENIS

Hellehonden en ander dierenleed 1914-1945
een ode aan het dier in oorlogstijd

Dit boek is een ode aan het dier in oor-
logstijd. 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 oor-
logstijd. Paarden, honden, duiven en 
kamelen komen aan bod, in de periode 
1914 - 1945. Het is indrukwekkend te 
zien hoe soldaten hun gesneuvelde paar-

den 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; 
oorlog of geen oorlog. 

ISBN-13: 978-90-5911-837-9
Nur 680
Formaat 13,5 x 21,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 212 pagina’s
Paperback € 19,95
Verschijnt juni 2010
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In Nieuw optimisme vertelt Jan Marijnissen hoe hij werd 
wie hij nu is. Gelijk op met zijn eigen verhaal vertelt hij 
hoe de SP zich stap voor stap ontwikkelde van kleine, 
vooral lokaal actieve partij tot serieuze en populaire uit-
dager van de oude politiek van CDA, VVD en PvdA.

In Nieuw optimisme analyseert Marijnissen politieke fe-
nomenen als het neoliberalisme, Paars en Pimpelpaars. 
Hij geeft zijn visie op solidariteit, integratie, de Europese 
eenwording, de globalisering. Hij daagt zijn opponenten 
uit om te kiezen: wordt het nog liberaler of weer socialer 

in dit land? Hij gaat in op vooroordelen 
over hemzelf en zijn partij - en hij komt 
met zijn alternatieven voor de oude poli-
tiek, met zijn pleidooi voor ‘nieuw opti-
misme’. Daarmee geeft hij tegengas aan 
het cynisme, pessimisme en negativisme 
in de huidige politiek. Voor de voorma-
lige SP-voorman staat vast dat de over-
heid mensen niet gelukkig kan maken, 
dat moeten ze zelf doen. Een beschaafde 
samenleving hoort er echter wel voor te 
zorgen dat eenieder een eerlijke en ge-
lijke kans op geluk krijgt. Precies daar 
mankeert het aan en dat motiveert Ma-
rijnissen in zijn politieke optreden.

Nieuw optimisme is - in de typische Ma-
rijnissen-stijl - helder en recht voor zijn 
raap in zijn analyses, hard en onthullend 
in zijn oordelen maar bovenal hoopge-
vend in zijn perspectieven. Wie realist is 
in het heden mag optimist zijn voor de 
toekomst.

Jan Marijnissen (1952, Oss) was van 
1994 tot 2008 fractievoorzitter van de 
SP in de Tweede Kamer. 

ISBN-13: 978-90-5911-196-7
Nur 740
Formaat 13,5 x 21,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 140 pagina’s
Paperback € 12,50
Al verschenen

Jan Marijnissen POLITIEK

Nieuw Optimisme
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Ronald van Raak en Sjaak van der Velden (red.)POLITIEK

Socialisten 
Mensen achter de idealen

Socialisme is een ideaal, voor een betere 
wereld. Idealen zijn ideeën van mensen 
en mensen zijn allemaal verschillend. Dit 
boek gaat over socialisten in alle soorten 
en maten. Arm en rijk, bestuurlijk en ac-
tivistisch, gematigd en radicaal. Weten-
schappers en politici vertellen over een 
socialist die hen heeft geïnspireerd. Dat 
heeft een divers gezelschap opgeleverd: 
Pieter Jelles Troelstra, Henri Polak en 
Joop den Uyl, maar ook Herman Gor-
ter, Anton Constandse en Karel Glastra 
van Loon. Deze diversiteit weerspiegelt 
de veelkleurigheid van het socialisme in 
Nederland.

Met bijdragen van Paul de Beer, Ron 
Blom, Sadet Karabulut, Tiny Kox, Bert 
Middel, Diederik Olders, Bouwe Olij, 
Leo Platvoet, Margreet Schrevel, Kees 
Slager, Bart van der Steen, Jan Willem 
Stutje, Ed van Thijn, Arjan Vliegenthart 
en Gerrit Voerman.

Ronald van Raak is lid van de Tweede Kamer voor de SP 
en voorzitter van het Wetenschappelijk Bureau van deze 
partij. Sjaak van der Velden is hoofdredacteur van Span-
ning, het maandblad van het Wetenschappelijk Bureau 
van de SP.

ISBN-13: 978-90-5911-781-5
Nur 680
Formaat 13,5 x 21,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 158 pagina’s
Paperback € 14,95
Al verschenen
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Onder de naam ‘De Protocollen van de Wijzen van Zion’ 
waart al sinds het begin van de 20e eeuw een vervalst 
document door de wereld, dat als bewijs moet dienen 
dat er een complot bestaat voor een Joodse wereldheer-
schappij. 
Hoewel het sinds lang duidelijk is dat het om een verval-
sing gaat, steken de Protocollen tot in de huidige tijd in 
steeds nieuwe vorm de kop op.
In De zeven levens van de Protocollen van de Wijzen van 
Zion volgt Prof. Klaas Smelik het spoor terug. Over het 
ontstaan van de Protocollen, waarvan sommigen nog 

steeds beweren dat ze echt zijn,  over de 
motieven van de makers en verspreiders, 
en over de steeds wisselende historische 
rol die de Protocollen speelden. Zijn re-
laas volgt de zeven levens van de Proto-
collen, van het Rusland vóór de revolutie 
via het Derde Rijk en het Midden Oos-
ten tot in de New Age. Een verhaal dat 
leest als een trein op basis van gedegen 
onderzoek.

Klaas A.D. Smelik, (1950) studeerde the-
ologie, semitische talen, oude geschiede-
nis en archeologie. In 1977 promoveerde 
hij aan de Universiteit van Amsterdam. 
Sinds 1 oktober 2005 is hij voltijds ver-
bonden aan de vakgroep Talen en Cul-
turen van het Nabije Oosten en Noord-
Afrika van de Faculteit Letteren en Wijs-
begeerte van de Universiteit Gent voor 
de vakken Hebreeuws en Jodendom.

ISBN-13: 978-90-5911-403 6
Nur 680/740
Formaat 13,5 x 21,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 192 pagina’s
Paperback € 18,95
Verschijnt november 2010

Klaas A.D. Smelik NONFICTIE

De zeven levens van de Protocollen van de Wijzen van Zion
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CIDINONFICTIE

Reeds verschenen of binnenkort verschijnt
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Tegen interlandelijke adoptie wordt dikwijls nogal zorgelijk 
aangekeken. Algemeen heerst het idee dat er in adoptiege-
zinnen meer fout dan goed gaat, dat hulpverleners er kind 
aan huis zijn, dat adoptieouders halve heiligen zijn die over 
bovenmenselijke opvoedingsgaven moeten beschikken en 
dat de geadopteerden zelf het leven niet of nauwelijks aan-
kunnen. Is dat beeld terecht? Hoe denken geadopteerden 
die al een half leven achter de rug hebben er zelf eigenlijk 
over? Het wordt tijd hun het woord te geven.

De schrijver heeft vijfentwintig geadop-
teerden van dertig jaar en ouder gevraagd 
of ze hun leven geslaagd vinden en welke 
rol adoptie daarbij speelt. Ook hun adop-
tieouders krijgen uitgebreid het woord. 
Vele zaken die voor elk adoptiegezin van 
groot belang zijn, komen aan de orde: her-
inneringen, hechting, puberteit, afkomst, 
biologische en adoptiefamilie, overlevings-
drang, gunstige en ongunstige factoren en 
succesadopties. 

De schrijver wisselt forse citaten van de 
geadopteerden en hun ouders af met eigen 
bespiegeling, samenvatting en commen-
taar. Op persoonlijke en empathische wij-
ze traceert hij langs welke simpele of juist 
moeizame wegen adoptiegezinnen hun 
doel - een geslaagde adoptie – proberen te 
bereiken. Ook is hij erop uit om onder die 
veelheid aan ervaringen een fundament te 
leggen dat al die adopties schragen kan.

Hans Walenkamp (1943, Amsterdam) is 
getrouwd en vader van drie adoptiekin-
deren uit respectievelijk Suriname, Korea 
en Colombia. Sinds 1970 houdt hij zich 
intensief bezig met adoptie en hij kan dan 
ook zeker als een ervaringsdeskundige van 
het eerste uur beschouwd worden.

ISBN-13: 978-90-5911-997-0
Nur 770
Formaat 13,5 x 21,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 192 pagina’s
Paperback € 18,95
Verschijnt augustus 2010

Hans Walenkamp ADOPTIE

Wat heet geslaagd? 
Adopties zoals ze bedoeld zijn



53ZOMER 2010

ADOPTIE

Reeds verschenen

Het adoptieboek Stap voor stap
ISBN-13: 978-90-5911-460-9 € 19,95

Vertraagde start
ISBN-13: 978-90-5911-224-7 € 19,95

Afgestaan Begrip voor het geadopteerde kind
ISBN-13: 978-90-5911-544-6 € 18,95

Een gemiste kans Het verhaal van een 
afstand moeder
ISBN-13: 978-90-5911-578-1 € 17,95
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Vertrouwen is de basis voor kwaliteit. De schooldirectie, 
het team en de medezeggenschapsraad blijken uitstekend 
in staat om goede onderwijsresultaten voor hun school te 
waarborgen. Geef hen de ruimte en maak het bestuur en de 
managers in de organisatie dienstbaar aan de school. In dit 
boek wordt een onderwijsorganisatie met 39 basisscholen 
beschreven die er in is geslaagd om op een verantwoorde 
wijze een omslag te maken. De omslag van centrale aan-
sturing naar een hoge mate van beleidsvrijheid voor de 
scholen. Met alle betrokkenen is onderwijskwaliteit ver-
taald naar een viertal meetbare criteria die maatgevend 

zijn voor de kwaliteit van onderwijs van 
de scholen en de organisatie als geheel. De 
keuze om de school weer centraal te stel-
len heeft grote gevolgen voor de taken en 
verantwoordelijkheden van een bestuur, 
de stafafdelingen, de schooldirectie en de 
medezeggenschapsraad. In dit boek wordt 
beschreven hoe deze verandering tot stand 
kwam en tot welke grote aanpassingen dit 
in de organisatie heeft geleid. De eerste 
effecten tekenen zich af, de onderwijsre-
sultaten liggen ruim boven het landelijk 
gemiddelde, het ziekteverzuim is laag en 
de arbeidsvoldoening is sterk toegenomen. 
De tekst van het boek wordt begeleid door 
commentaren en kanttekeningen die de 
keuzes van de organisatie in een breder 
en dieper perspectief plaatsen. Een boek 
waarin reflectie op de tekst meegegeven 
wordt. Een grote stimulans voor bestuur-
ders, onderwijsadviseurs, directieleden en 
leden van medezeggenschapsraden.

Arnoud Mantingh (1962) was tot 1 april 
2010 werkzaam als algemeen directeur van 
de beschreven organisatie, de SKPO Eind-
hoven e.o. Ad Maas (1941) was onder meer 
werkzaam in het onderwijs en in het orga-
nisatie-advieswerk, en schreef en schrijft 
als onafhankelijk publicist vele artikelen en 
boeken; zie www.bureaupubliciteit.nl

ISBN-13: 978-90-5911-976-5
Nur 780
Formaat 13,5 x 21,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 162 pagina’s
Paperback € 19,95
Reeds verschenen

Arnoud Mantingh/Ad Maas ONDERWIJS

Management in het onderwijs
Integraal Management:vertrouwen in onderwijskwaliteit
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ONDERWIJS

Reeds verschenen

Het nieuwe leren van de keizer
ISBN-13: 978-90-5911-737-2 € 18,95

Leraren doen het niet voor het geld
ISBN-13: 978-90-5911-888-1 € 14,95

De laatste bel
ISBN-13: 978-90-5911-863-8 € 19,95
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“The answer, I think, is that we’re living in a Dark Age 
of macroeconomics. Remember, what defined the Dark 
Ages wasn’t the fact that they were primitive — the 
Bronze Age was primitive, too. What made the Dark 
Ages dark was the fact that so much knowledge had been 
lost, that so much known to the Greeks and Romans 
had been forgotten by the barbarian kingdoms that fol-
lowed” (Paul Krugman, 27 januari 2008 in The New 
York Times).

Deze toegankelijke verzameling opstellen voorziet in 
deze leemte. Aan de hand van de bespreking van werk 
van een tiental economen wordt een reeks vergeten in-
zichten opgediept uit het archief van de economische 
wetenschappen die licht werpen op de huidige malaise.

Enkele van deze economen zijn nog nog altijd bekend. 
Wie kent Keynes niet? Weinigen zijn echter werkelijk 
op de hoogte van zijn boodschap, en realiseren zich dat 
ook George W. Bush een keynesiaan was. Velen kennen 
de naam Friedman, maar wie weet nog dat deze valse 
profeet van het marktdenken daarnaast glashelder heeft 
uitgewerkt waarom economische voorspellingen vrijwel 
altijd de plank spectaculair zullen misslaan? De naam 
van de profeet van het liberalisme Von Hayek klinkt ve-
len nog wel enigszins bekend in de oren, maar wie weet 
dat hij een fel tegenstander van marktderegulering was? 
IVan Schumpeter kennen velen zijn “creative destruc-
tion”, maar weinigen kennen zijn argumenten om bij-
voorbeeld “Tante Post” een stille dood te laten sterven.

Economen als Jensen (nota bene de stiefvader van de bo-
nuscultuur), Sen, Williamson, Kornai, Olson en Lange 
zijn buiten academische kring grotendeels onbekend. 
Dat is jammer. Aan de hand van Kornai kan worden 
voorspeld dat de door minister Klink voorgestane orde-
ning van de gezondheidszorg niet zal werken. Aan de 
hand van Jensen en Williamson kan worden duidelijk 
gemaakt dat versterking van het toezicht van de Neder-
landse Bank de financiële sector niet gezond zal maken. 

Aan de hand van Olson wordt het be-
grijpelijk dat juist in moeilijke tijden 
de minderheid vaak zal winnen van de 
meerderheid.

Huigh van der Mandele is publicist. Hij 
was in het verleden raadgevend econoom 
op het gebied van ontwikkelingssamen-
werking en nutsvoorziening. Arjen van 
Witteloostuijn is hoogleraar economie in 
Antwerpen en Utrecht. Daarnaast treedt 
hij regelmatig op als adviseur van bedrij-
ven en overheden. Hij was bijvoorbeeld 
lid van de voormalige Raad van Econo-
mische Adviseurs van het Nederlandse 
parlement.

ISBN-13: 978-90-5911-971-0
Nur 160
Formaat 13,5 x 21,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 216 pagina’s
Paperback € 20,95
Verschijnt juni 2010

Huigh van der Mandele / prof. Arjen van Witteloostuijn ECONOMIE

Economen uit het verleden over de crisis van het heden
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Economen uit het verleden over de crisis van het heden
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Vandaag Geen Koud Water is het boeiende verslag van de 
dagelijkse persoonlijke ervaringen en overpeinzingen tij-
dens het verblijf en werk van de auteur in Guiné-Bissau 
tussen 2004 en 2009. Hij geeft daarbij ruim aandacht 
aan de politieke en sociale alledaagse werkelijkheid, 
waaraan niet te ontkomen is in dat land, dat sinds haar 
onafhankelijkheid geplaagd wordt door binnenlandse 
onrust en politiek geïnspireerd geweld. Hij beschrijft 
daarnaast niet alleen zijn ervaringen als ontwikkelings-
werker en meelevende stad- en buurtbewoner maar ook 
zijn gevoelens van bewondering, vriendschap en liefde  

voor enkele Guiné-Bissause jongens, en 
voor  één jongen in het bijzonder. Zijn 
beschrijvingen in dagboekvorm zijn in-
formatief, soms onthutsend en dikwijls 
hilarisch. Op een manier die het plezier 
in het vertellen verraadt gunt hij de lezer 
een verrassende en persoonlijke kijk op 
een deel van Afrika waarover in Neder-
land weinig vernomen wordt en op de 
dagelijkse praktijk van ontwikkelingssa-
menwerking.

René Gussenhoven (Den Haag, 1950) 
studeerde Psychologie en Portugese Taal 
- en Letterkunde aan de Universiteit van 
Amsterdam. Het  grootste deel van zijn 
leven werkte hij in het speciaal onder-
wijs als leraar, psycholoog en directeur. 
In 2004 vertrekt hij voor zes jaren naar 
Afrika, eerst Guiné-Bissau, later Zambia. 
Hij werkt in beide landen als onderwijs-
adviseur voor de Nederlandse Ontwik-
kelingsorganisatie SNV.
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Vandaag geen koud water
Dagboek Guiné-Bissau 2004-2009



59ZOMER 2010

Arend Jan BoekestijnNONFICTIE

De prijs van een slecht geweten
Waarom hulp in haar huidige vorm niet werkt

Lange tijd bestond er in de Haagse poli-
tiek een consensus dat ons land hulp zou 
moeten geven aan arme landen. Buiten 
de Haagse vierkante kilometer werden er 
kritische kanttekeningen gemaakt maar 
daarbinnen klonken alleen politiek cor-
recte klaroenstoten. De laatste jaren lijkt er 
echter ook in de politiek een kritische her-
waardering van ontwikkelingssamenwer-
king plaats te vinden. Dat debat is vooral 
aangezwengeld door het oud-Kamerlid 
Arend Jan Boekestijn. 
In dit boek betoogt Boekestijn dat de hulp 
in zijn huidige vorm arme landen meer 
schaadt dan goed doet. Het Nederlandse 
beleid, en dat geldt helaas a fortiori voor 
dat van de  EU, stimuleert helaas hulpver-
slaving en bestendiging van dubieuze regi-
mes. Politici, ambtenaren en werknemers 
in de ontwikkelingsindustrie weten dit heel 
goed maar houden hun mond. Voor deze 
houding hebben zij verschillende redenen. 
Veel mensen verdienen hun boterham in 
de ontwikkelingsindustrie en hebben er 
geen belang bij om de vuile was buiten te 
hangen. Anderen zwelgen in politiek cor-
rect denken. En nog weer anderen kopen 
met de hulp een slecht geweten af. Helaas 
betalen de allerarmsten daar een prijs voor.
Veel zinniger zou het zijn om de hulp te 

vervangen door investeringen op basis van wederzijds be-
lang. In plaats van geld over te hevelen van arme mensen 
in rijke landen naar rijke in arme landen stelt Boekestijn 
voor om daadwerkelijk zelfredzaamheid van burgers te be-
vorderen. De auteur doet in zijn boek een hele reeks van 
voorstellen om de hulp effectiever te maken.
Arend Jan Boekestijn (1959) is historicus en verbonden 
aan de Universiteit Utrecht. Hij was Tweede Kamerlid 
van de VVD fractie van november 2006 tot november 
2009.Vanaf januari 2010 is hij als columnist verbonden 
aan het weekblad Elsevier.

4e druk
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Ofschoon het erop lijkt dat in een door publiciteit over-
spoelde wereld de bomen tot in de hemel groeien, ofschoon 
het lijkt dat huidige keuzemogelijkheden ons volledige 
vrijheid en onafhankelijkheid verschaffen, zijn wij door 
de ontwikkeling van productie- en communicatietech-
nieken meer dan ooit van economische besluitvorming 
afhankelijk geworden. Wereldwijd zijn markten geopend, 
arbeid is verplaatst naar landen met de laagste lonen, door 
internet staan we real-time op hetzelfde dorpsplein, mul-
tinationale ondernemingen putten bodemschatten uit en 
geld stroomt naar vrijplaatsen. In het kielzog van die ont-

wikkelingen wordt wereldwijd de open-
baarheid geweld aan gedaan door media-
tycoons die sleutelposities in de openbare 
meningsvorming bezetten en worden we 
gebrainwashed door een mediageweld dat 
onze beeldvorming bepaalt. 
De Spaanse filosoof Ortega y Gasset ver-
geleek dit soort van cultuuromslagen met 
een schipbreuk, maar schipbreuk leiden 
wil nog niet zeggen verzuipen.
Om overleven veilig te stellen hebben we 
elkaar nodig. Zeker in een wereld waarop 
in toenemende mate krachten als versnel-
ling en massaliteit inwerken. 

Prof. dr.dr. Heinz Kimmerle schreef over 
dit sociaal-filosofisch essay: ´De mensvisie 
benadrukt de gevoelskant van de mens, die 
op een precieze en gedifferentieerde manier 
wordt beschreven. Aan actuele vraagstuk-
ken zoals het multiculturalisme, de rol van 
de vrouw in de maatschappij en de bete-
kenis van internet op het gebied van com-
municatieve interactie wordt uitgebreid 
aandacht besteed. Het boek is in het kader 
van de in Nederland gangbare filosofische 
literatuur bijzonder omdat het auteurs aan 
de orde stelt die veelal niet in andere boeken 
worden behandeld.́
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Omslag Aspekt Graphics
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Verschijnt augustus 2010

Wil Heeffer MAATSCHAPPIJ

Tot elkaar veroordeeld
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Het vergeten vak
Waarom sociaal-emotionele vaardigheidstraining een vaste plek verdient in het onderwijs

Dit boek is belangrijk voor elke opvoe-
der, docent of coach die kinderen be-
geleidt naar een zelfstandig en gelukkig 
leven. 
Maar wat is geluk eigenlijk, en hoeveel 
zeggenschap hebben we over het geluk 
dat we in ons leven ervaren? Dit zijn vra-
gen die de auteur door systematisch on-
derzoek, talloze interviews en via de rode 
draad van zijn eigen leven, beantwoordt.
Het is een feit, dat naast de fysieke en so-
ciaal-emotionele omstandigheden waar-
binnen een mens ter wereld komt, men 
ook nog eens wordt geboren met een 
uniek pakket aan persoonlijke gereed-
schappen, die in potentie vastliggen in 
de genen, zoals verstandelijke en fysieke 
vermogens, uiterlijk en karakter. Maar 
die pakketten, in welke veelbelovende 
combinatie dan ook, zijn absoluut geen 
garantie voor geluk, persoonlijk succes 
en innerlijke rust in ons leven. 

Rudsel Cameron’s ervaringen als muzikant, sporter, dan-
ser, choreograaf, coach, techneut (ingenieur), werknemer 
en uiteindelijk inspirator stelden hem in staat een visie 
te ontwikkelen over algemeen geldende principes in het 
leven. Psycholoog Anneke Panhuis heeft het hele proces 
vakkundig ondersteund. 

In dit boek doet de auteur een belangrijk voorstel om 
waardevolle principes in onze maatschappij te veranke-
ren in ons onderwijssysteem, zodat ieder kind de kans 
krijgt het beste uit het leven te halen.

ISBN-13: 978-90-5911-969-7
Nur 740
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Al het goede is kwetsbaar in deze wereld. Zo ook onze 
vrijheid. Met deze vrijheid is het wonderlijk gesteld. Ve-
len realiseren zich nauwelijks het bijzondere er aan, het 
geschenk dat het vormt. Door anderen wordt de vrijheid 
vooral gebruikt om anderen te krenken. Paul A. J. Jahn 
roept in dit betrokken boek op tot een stuk bewustwor-
ding. Vrijheid is geen op zichzelf staand begrip, maar een 
onderdeel van een complex maatschappelijk spel. Een 
uiting die andere mensen kwetst is niet de vrijheid die 
hier bedoeld wordt. Jahn breekt een lans voor vrijheid 
in gebondenheid, de gebondenheid van verantwoorde-

lijkheden richting onze huidige samen-
leving met haar specifieke problemen: de 
haast, de toename van de technologie, 
het gebrek aan persoonlijke betrokken-
heid en de verharding van de maatschap-
pij. Tegenover deze problemen plaatst de 
auteur een positieve levensvisie, waarbin-
nen geloof, idealisme en harmonie cen-
traal staan.
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De bewuste samenleving 
Een nieuwe visie om vanuit bewustwording en passie voor de medemens te komen tot een harmonieuze 
ideale en zorgzame samenleving
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Hetty MiddendorpHUMANINTEREST

De sprong 
10 mensen die hun hart durfden te volgen

Ken je het gevoel? Je hebt het niet meer 
naar je zin op het werk, je voelt je onge-
lukkig maar je durft je leven niet te ver-
anderen. Je staat voor een drempel waar 
je maar niet overheen springt. Dus ga je 
door en doe je alsof er niets aan de hand 
is. Wat zou je anders moeten? Je hebt nu 
in ieder geval nog ‘zekerheid’.  Totdat er 
iets gebeurt. Plotseling word je gedwon-
gen om naar jezelf in de spiegel kijken.
Als mens heb je de keuze: kies je voor 
zekerheid - met de kans om langzaam uit 
te doven - of durf je te springen, risico’s 
te nemen en je vleugels uit te slaan?
Hetty Middendorp - van het bureau 
Hetty Middendorp Consultancy -  heeft 
een tiental mensen uit haar praktijk ge-
vraagd om terug te blikken op hun loop-
baan en met haar in gesprek te gaan over 
de sprong die ze maakten. Het resultaat: 
tien boeiende verhalen van mensen die 
de moed hadden om te worden wie ze nu 
zijn. Van planner tot pensionhouder en 
van jurist tot misdaadanalist. Tien verha-

len van mensen die dreigden vast te lopen in hun loop-
baan, maar die de tijd namen zichzelf en hun wensen te 
leren kennen. En die vervolgens hun pad volgden.
 Is het werkelijk waar, dat als je ontdekt wat jouw droom 
is, het hele universum samenspant om dit te realiseren? 
De Sprong is voor alle mensen die op zoek zijn. Maar 
ook voor mensen die de sprong in hun leven of werk al 
maakten en daarin bevestigd willen worden.
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Krav Maga (Hebreeuws voor ‘contactgevecht’) is het be-
faamde Israëlische zelfverdedigings- en gevechtssysteem, 
ontwikkeld door grootmeester Imi Lichtenfeld. Dit tot 
nog relatief kort geleden geheime zelfverdedigingsy-
steem, was exclusief voorbehouden aan het operatio-
nele personeel van de Mossad (Israëlische inlichtingen 
dienst), Shabak (Israëlische binnenlandse veiligheids-
dienst), Aman (Israëlische militaire inlichtingen dienst) 
en leden van de elite commando eenheden binnen het 
Israëlische leger. Op dit moment is Krav Maga, mede 

door de eenvoud en effectiviteit, een waar 
fenomeen binnen de vechtsportwereld 
geworden. KRAV MAGA for LIFE is het 
eerste boek over Krav Maga dat zich niet 
bezig houdt met de fysieke technieken 
van het systeem, maar dat op unieke en 
verfrissende wijze Krav Maga gebruikt 
als metafoor voor het (dagelijks) leven. 
Daarmee is het een wereldwijde primeur. 
Elke Krav Maga training reflecteert (in 
microvorm) in feite verschillende com-
plexe levensmomenten en levenssituaties 
en biedt hiervoor de mogelijke positieve 
oplossingen en constructieve omgangs-
strategieën. KRAV MAGA for LIFE 
is het verhaal van Branimir Tudjan’s 
boeiende en fascinerende Krav Maga 
(levens)zoektocht. Geschreven uit het 
hart en met een gezonde dosis humor, 
relativeringsvermogen en persoonlijke 
anekdotes. Confronterend en direct. Dit 
boek biedt zo iedere lezer de mogelijk-
heid om zijn leven te verijken met de 
KRAV MAGA for LIFE strategieën tool-
box. Leer jezelf te “bewapenen” met be-
proefde, praktische en effectieve levens-
strategieën en word competenter.

ISBN-13: 978-90-5911-928-4
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Branimir Tudjan HUMANINTEREST

Krav Maga for Life
Een geheim recept voor een gelukkig en succesvol leven 
met een voorwoord van Fred Royers en Zvi Morik 
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Carol WinkelmanHUMANINTEREST

Zwanger na je dertigste 
De complete gids

Steeds meer vrouwen krijgen een kind na 
hun dertigste of zelfs na hun vijfender-
tigste. Die vrouwen hebben specifieke 
vragen rond hun zwangerschap: over hun 
gezondheid, over werk en moederschap, 
over het kiezen van een gynaecoloog of 
een vroedvrouw. 

Deze uitputtende, goed gedocumen-
teerde gids geeft een antwoord op al die 
vragen. Door de meest recente medische 
inzichten te combineren met ware verha-
len van moeders, doktoren en vroedvrou-
wen geeft dit boek een beter begrip over 
mythe en werkelijkheid van een van de 
mooiste periodes in een vrouwenleven. 

Carol Winkelman:
“Mijn hoofdpersonen in het boek zijn voornamelijk 
vrouwen en hun partners die ik heb geïnterviewd. Deze 
vrouwen zijn in de leeftijd van 33 tot 37 jaar en in ver-
wachting van hun eerste of tweede kind. De meeste 
hadden het krijgen van een kind uitgesteld om diverse 
redenen, zoals het eerst willen volgen van een opleiding, 
het starten van een carrière of het vinden van de juiste 
partner. Zwanger na je 30-ste biedt praktische strategie-
en om zwanger te raken, gezond te blijven, te bevallen 
en de balans te vinden tussen het moederschap, relatie 
en carrière”. 

ISBN-13: 978-90-5911-251-3
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Dit is het inspirerende verhaal van een motorrijder die 
door een ongeluk op de snelweg onder een vangrail 
terecht komt en afscheid moet nemen van zijn 
onderbeen. Tijdens de revalidatie schildert hij zich 
een weg door de emoties heen en vindt hij de vrijheid 
van het motorrijden in zichzelf terug; zijn innerlijke 
vrijheid. Daarmee weet hij zijn ongeluk om te zetten in 
geluk. Dat doet hij niet door de strijd aan te gaan en zijn 
handicap te overwinnen, maar door zich over te geven 
aan het leven en er vrede mee te sluiten. 

De fantoompijn, die hij na de amputatie 
te voelen krijgt, blijkt afkomstig te 
zijn van een eeuwenoude wond; de 
fantoompijn van de ziel. Franciscus 
van Assisi, Dionysus en farao Achnaton 
helpen hem om dat verloren zielendeel 
terug te vinden en weer heel te maken. 
Met één voet stevig op de aarde 
verankerd en de andere verbonden met 
een geheel nieuwe wereld leert hij weer 
op eigen benen te gaan staan en weet hij 
met zijn kwetsbaarheid zijn allergrootste 
kracht te tonen.
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De koning van de kwetsbare kracht
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De Braziliaanse bruid 
Over regels en liefde

De Braziliaanse bruid is een aangrijpende 
weergave van een bijna zeven jaar durend 
gevecht dat de auteur heeft moeten leve-
ren om voor zijn vrouw een verblijfsver-
gunning in Nederland te bemachtigen. 
Het verhaal begint op straat in Salvador 
de Bahia (Brazilië) en eindigt na om-
zwervingen langs Rio de Janeiro, Buenos 
Aires, Amsterdam, Ermelo en de Belgi-
sche kust (Oostende) uiteindelijk op de 
Veluwe.

De Nederlandse eisen met betrekking tot 
toelating van buitenlandse partners tot 
ons land zijn in strijd met hogere, Euro-
pese wetgeving. Dit boek laat nauwgezet 
zien hoe de overheid in het eerste decen-
nium van de 21e eeuw haar eigen bevol-
king discrimineerde en ernstig hinderde 
om een relatie te onderhouden met een 
geliefde van buiten de Europese Unie. 
Door een jaar in België te gaan wonen 
en werken (de België-route) omzeilden 
de auteur en zijn partner uiteindelijk de 
strenge regels.

De Braziliaanse bruid is niet te plaatsen in een bepaald 
genre; het is literaire non-fictie, een politieke aanklacht, 
een reisverhaal, een handleiding, en een moderne lief-
desgeschiedenis.

Sipco Poortinga (1965) is oud columnist van de Metro. 
De auteur woont in Ermelo en maakt met dit boek zijn 
debuut.
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Zonnige schaduw - MS in mijn leven, bestaat uit een bun-
deling van 55 columns. De columns belichten vele facet-
ten van het proces dat de schrijver doorliep om te leren 
leven met fysieke beperkingen ten gevolge van de chro-
nische ziekte Multiple Sclerose. Het omvat een scala aan 
gebeurtenissen, variërend van grappig en ontroerend tot 
verdrietig en confronterend, welke op indringende wijze 
worden beschreven. En hoewel het verdriet soms bijna 
tastbaar is, blijkt de auteur in staat om het geheel op een 
positieve manier te belichten. Al lezend wordt duidelijk 
dat de schaduw niet zonder de zon kan bestaan.
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Paperback € 17,95
Verschijnt juni 2010

Marijke Franssen HUMANINTEREST

Zonnige schaduw - MS in mijn leven 
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Hoe is het met je boek?
Belevenissen van een debuterende schrijver

Naast geluk in de liefde had Ron Moeren-
hout (1959) twee grote wensen: werken in 
het buitenland én voor zijn vijftigste een 
boek op zijn naam hebben. Beide wensen 
werden vervuld. Hij kreeg de kans om ge-
durende een jaar in Caïro te werken en te 
leven. Bovendien heeft hij in die periode 
een groot deel kunnen schrijven van zijn 
eerste boek Gevlogen Paradijsvogels dat in 
juni 2009 uitkwam. 

In Hoe is het met je boek? wordt, aan de 
hand van korte luchtig geschreven stuk-
jes, een periode van twee jaar beschreven. 
Vanaf zijn eerste dag in Caïro tot aan zijn 
vijftigste verjaardag. De veelal humoris-
tisch geschreven schetsjes geven een beeld 
van het afwisselende leven van een schrij-

vende vader van drie kinderen op zijn zoektocht door het 
leven. 

De rode draad in Hoe is het met je boek? blijkt het proces 
rond het uitkomen van zijn eerste boek: het schrijven, het 
vinden van een uitgever, het verschijnen, de publiciteit 
op radio en tv, de reacties en de (moeizame) weg naar 
boekhandel en koper. ‘Hoe is het met je boek?’ is een ver-
makelijk en vlot geschreven boek met een uniek karak-
ter omdat het de belevenissen vertelt van een debuterend 
schrijver.
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‘Sterven doe je niet ineens ...’ Deze ooit populaire tekst 
boven rouwadvertenties lijkt op z’n retour en maakt 
plaats voor Slauerhoff, vadertje Cats, de goede oude 
Joost van den Vondel, Jan Luyken en De Genestet. Onze 
‘klassieken’ worden herontdekt bij het laatste afscheid. 
En natuurlijk is onze ‘Vlaamse buur’ Guido Gezelle ook 
steeds meer present boven rouwannonces. Immers “mij 
spreekt die blomme een tale’ en “Het leven is de kruis-
banier tot in Gods handen dragen’, maar ook “Vaarwel, 
vaarwel tot wederziens’. En ook onze dichters van ‘min-
der veraf ’ komen weer in zicht: Vasalis, Ida Gerhardt, 

Achterberg, Bloem. Maar ook Albert 
Schweitzer is weer geliefd met zijn uit-
spraken. Kortom: We nemen steeds poe-
tischer afscheid van onze dierbaren. 

Bert van Nieuwenhuizen, oud-redacteur 
Opinie van het Utrechts Nieuwsblad, 
stelde met plezier en liefde een bloem-
lezing samen van de fraaiste, meest ont-
roerende en soms verrassende teksten bij 
een laatste afscheid. Soms goed voor een 
weemoedige traan en soms ook simpel-
weg een feest der herkenning!
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‘Vaarwel, vaarwel tot wederziens’
Mooie woorden bij het laatste afscheid
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Carin GiesenHUMANINTEREST / MAATSCHAPPIJ

Sonnevanck
Bruisende ontmoetingen in Wijk aan Zee

In dit boek beschrijft de auteur het in-
spirerende verhaal van Sonnevanck in 
Wijk aan Zee. Een familiehotel dat na 
een periode van verval vanaf 1985 door 
de nieuwe uitbater wordt omgevormd tot 
een bruisende ontmoetingsplek voor ie-
dereen, van zwerver tot zakenman. Een 
ruimte waar gasten met elkaar muziek 
maken, eten, schaken, iets vieren en plan-
nen maken, waar hotelgasten zich thuis 
voelen en internationale uitwisselingen 
tot stand komen. Steeds meer mensen ra-
ken betrokken. Sonnevanck heet al gauw 
de huiskamer van Wijk aan Zee en krijgt 
meer dan een lokale betekenis. 
Schrijfster schetst de ontwikkeling van 
dit openbaar lokaal tot eind 2000, wan-
neer Sonnevanck door anderen wordt 
voortgezet. Ook komen de ideeën van de 
uitbater aan bod over het horecavak en 

de onorthodoxe manier waarop hij de ontmoetingsplek 
realiseert. Ondanks zijn afwijkende aanpak weet deze 
ondernemer er ook financieel een bloeiende gelegenheid 
van te maken. 
Sonnevanck gaat over vijftien jaar verrijking van levens, 
activering van mensen en versterking van sociale cohesie. 
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Nur 680
Formaat 13,5 x 21,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 204 pagina’s
Paperback € 18,95
Verschijnt augustus 2010



72 UITGEVERIJ ASPEKt

Dit schrijven is bedoeld voor zangers van klassieke en 
lichte muziek, beroeps en amateur, solist en koorzanger. 

Niet alleen voor de zanger van klassieke muziek, maar 
ook voor de zanger van  lichte muziek is het van groot 
belang om de basis van de zangtechniek te beheersen. 

De techniek van het zingen wordt op een duidelijke 
manier uitgelegd en er wordt inzicht in het stemorgaan 
gegeven.

Er wordt uitgebreid aandacht besteedt 
aan de ademhaling en de juiste adem-
steun, want dit is de basis voor een na-
tuurlijk stemgebruik.
Verder wordt uitleg gegeven over de re-
gisters en de resonans.

Omdat de meeste klachten op het KNO- 
spreekuur worden veroorzaakt door ver-
keerd stemgebruik bij spreken en zingen, 
worden de meest voorkomende stempro-
blemen  besproken.

De toonvorming van klassieke en lichte 
muziek komt aan de orde, maar ook de 
techniek van het studeren, de interpre-
tatie en het voorbereiden voor een op-
treden.

ISBN-13: 978-90-5911-311-4
Nur 660
Formaat 13,5 x 21,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 106 pagina’s
Paperback € 18,95
Verschijnt september 2010

Willemke van Claerbergen NONFICTIE

Natuurlijk zingen
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Theo Arosius studeerde geschiedenis en sociologie en 
schreef zowel een aantal historische studies en verhalen 
als ook een paar leerboeken over statistiek en marketing. 
Met die dubbelzijdige belangstelling onderzocht hij de 
wiskunde van het oude Egypte in een poging de gehei-
men van Gizeh te ontraadselen. De verrassende resulta-
ten van zijn zoektocht worden nu gepresenteerd in een 
leesbaar verhaal met vele onthullingen. Ook de lezer 
zonder wiskundige scholing kan zijn betoog eenvoudig 
volgen. Het boek eindigt met de stelling dat de Egypti-
sche priesters vertrouwd waren met een belangrijke vari-

ant van de rij van Fibonacci. Zo werden 
op basis van een aantal heilige getallen 
met een goddelijke afkomst de beroemde 
piramiden van Gizeh gebouwd.

ISBN-13: 978-90-5911-973-4
Nur 720
Formaat 13,5 x 21,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 192 pagina’s
Paperback € 18,95
Verschijnt augustus 2010

Theo Arosius NONFICTIE

De geheimen van Gizeh
De mysterieuze betekenis van getallen
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Antoon HoutNONFICTIE

Warmtedeeltjes
Nieuwe inzichten in de natuurfilosofie

Tijdens de studie aan de Natuur Filosofi-
sche Faculteit te Amsterdam was er wei-
nig tijd voor vragen. Al helemaal niet als 
het ging om de wat en waarom vragen. 
Filosoferen...dat doe je maar thuis! Een 
lading elektriciteit was een lading elek-
triciteit, punt uit. In de drukte van het 
bestaan zakten de vragen naar de achter-
grond, maar met het verglijden der jaren 
dienden de vragen zich toch weer aan. 
Dit boek laat zich lezen als een span-
nende zoektocht naar de wereld ‘achter’ 
de natuurfilosofie. 

Hierbij brengt de auteur de lezer in aanraking met het 
denken van Mendel, Newton en Coulomb. Dit boek is 
geschreven niet als een aanklacht maar juist uit passie 
voor een vakgebied en een must voor de liefhebber.

ISBN-13: 978-90-5911-975-8
Nur 730
Formaat 13,5 x 21,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 204 pagina’s
Paperback € 16,95
Verschijnt augustus 2010
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De belangstelling voor Jan Toorop stijgt snel: ieder jaar 
verschijnen nieuwe studies over hem, en zijn werk komt 
uit de kelders van onze musea weer naar de tentoonstel-
lingszalen. Alleen al daarom is dit nieuwe boek welkom.
Maar het biedt iets extra’s: het overstijgt de grenzen van 
de kunstgeschiedenis. De schrijver kent Toorops tijd als 
de buurt waar hij is opgegroeid, hij houdt zich al een 
halve eeuw met de schilder bezig en beschrijft zijn leven 
van heel dichtbij. 

Vaktermen worden vermeden: het boek 
is eerder een wandeling door Toorops 
kinderjaren in Oost-Indië, zijn vor-
mingstijd in de Pijp in Amsterdam, zijn 
wilde periode in Brussel… zijn wisseling 
van impressionisme naar symbolisme, 
van schuimende Jugendstil naar strakke 
Art Déco… en de jaren dat de moege-
streden meester, half verlamd door syfi-
lis, bij voorkeur Madonna’s tekende. 
Door dat alles van nabij te volgen, ziet de 
lezer in Toorops schilderijen zoveel méér 
dan alleen mooie plaatjes. Hij ondergaat 
dit boek als een ontdekkingsreis.

ISBN-13: 978-90-5911-155-4
Nur 681
Formaat 13,5 x 21,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 192 pagina’s
Paperback € 19,95
Verschijnt augustus 2010

Wim Zaal BIOGRAFIE

Jan Toorop 
Zijn leven, zijn werk, zijn tijd
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Alfred KransBIOGRAFIE

Walther Rathenau

Walther Rathenau behoort ontegenzeg-
gelijk tot de meest flamboyante figuren 
uit de eerste helft van de 20ste eeuw. Ge-
boren in 1867 ontwikkelde deze zoon 
van een groot-industrieel (AEG: Allge-
meine Elektricitaets-Gesellschaft) zich 
tot een vooraanstaand politicus (Minis-
ter van Buitenlaandse Zaken), cultuurfi-
losoof, schrijver, publicist en humanist. 
Zijn Duits-joodse achtergrond en uitge-
sproken karakter zorgde  voor de nodige 
politieke consternatie, welke uiteindelijk 
ook zijn dood tot gevolg had. 

In 1922 kwam Rathenau in Berlijn bij een aanslag om 
het leven. De kogel kwam van rechts, dit vormde in 
feite het voorspel voor de latere dramatische ontwik-
kelingen in Duitsland en de opkomst van het natio-
naal-socialisme.

ISBN-13: 978-90-5911-700-6
Nur 681
Formaat 13,5 x 21,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 154 pagina’s
Paperback € 17,95
Verschijnt juni 2010
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‘Levenslang ongeschikt voor elke vorm van intellectuele 
arbeid’, luidde het oordeel van een van Lessing’s docen-
ten op de middelbare school! Hij zou het slechts schop-
pen tot ‘hondenvanger’, meende een ander. Desalniet-
temin werd deze artsenzoon uit Hannover later een be-
kend politiek publicist. Grote bekendheid verkreeg hij 
met het portret van serie-moordenaar Fritz Haarmann. 
Hoe machtig zijn pen was, bewezen zijn moordenaars 
toen de nazi’s hem op 30 augustus 1933 doodschoten. 
Rob de Ruig schetst het leven van deze bijzondere fi-
guur die kleur gaf aan het interbellum.

ISBN-13: 978-90-5911-820-1
Nur 681
Formaat 13,5 x 21,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 172 pagina’s
Paperback € 17,95
Verschijnt juni 2010

Rob de Ruig BIOGRAFIE

Theodor Lessing
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Jaap Jan BrouwerBIOGRAFIE

Heinz Guderian
Opkomst en ondergang van de Duitse Panzerwaffe

Heinz Guderian is een van de grondleg-
gers 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 Rusland-
veldtocht in 1941. Na zijn gedwongen 
vertrek uit het leger keerde Guderian in 
1943 verrassenderwijs weer terug in de 
belangrijke positie van Inspecteur-Ge-
neraal van de Panzerwaffe. Samen met 
Speer stond hij aan de basis van de we-
deropstanding van de Panzerwaffe in de 
laatste oorlogsjaren. Naast aandacht voor 
de persoon Guderian staat de opkomst 
en ondergang van de Panzerwaffe cen-
traal. Er wordt ingegaan op de Duitse 
tactische doctrine, de organisatie van de 
Panzerwaffe, de verschillende tanktypes, 

de tanktactieken en de lessen die we daar nog steeds uit 
kunnen leren. Jaap Jan Brouwer (1957) studeerde medi-
cijnen en rechten in Groningen. In het dagelijks leven is 
hij managing partner van CinC Management Consul-
tants. Daarnaast schrijft hij boeken over militaire histo-
rie. 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 Het oostfront, een verrassend nieuwe kijk 
op de strijd tussen Duitsland en de Sovjet-Unie.

ISBN-13: 978-90-5911-615-3
Nur 689/681
Formaat 13,5 x 21,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 240 pagina’s
Paperback € 17,95
Verschijnt juni 2010
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NONFICTIE BIOGRAFIE REEKS

Onder redactie van Dr. Perry Pierik
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