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ISBN: 9789461534309 
Prijs: € 29,95

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.

Ger van Aalst

Grondlegger van het verenigd Duitsland

Bismarck

ISBN: 9789461535580 
Prijs: € 21,95

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd voor het eerst op grote schaal gifgas 
gebruikt. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak beschikten beide kampen 
over enorme voorraden gifgassen en biowapens. De technieken om de do-
delijke wapens naar hun doel te geleiden waren bovendien spectaculair 
verbeterd Afgezien van Japan, dat gas- én biowapens (pest en cholera) te-
gen China inzette, hebben de andere oorlogvoerende landen geen gifgas 
of biologische wapens gebruikt. De intrigerende vraag is: waarom niet? 
Waarom chemische en biologische wapens wel in de Eerste maar niet in 
de Tweede Wereldoorlog werden gebruikt. Tegenwoordig hebben vrijwel 
alle  landen het Verdrag van Genève uit 1972 geratificeerd dat het gebruik, 
ontwikkeling en opslag van gif- en biowapens verbiedt. Gifgas, Ziektekie-
men en Oorlog biedt een blik op de geschiedenis van ruim vierduizend 
jaar ‘sluip- en gluipwapens’.

Gerard Aalders

Waarom chemische en biologische wapens 
wel in de Eerste maar niet in de Tweede 

Wereldoorlog werden gebruikt

Gifgas, Ziektekiemen &  
Oorlog



3

ISBN: 9789059111974 
Prijs: € 27,00

Dit boek is een uniek tijdsdocument over de Eerste Wereldoorlog. Gean-
noteerd 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 beleve-
nissen 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 Nas-
sau. Zijn soms bijna klinische beschrijvingen van dood en verderf gaat tot 
op het bot, maar steeds blijft de mens, het menszijn, voorop staan.

J.H.J. Andriessen

Geschreven tijdens  
de Eerste Wereldoorlog

De oorlogsbrieven van  
Unteroffizier Carl Heller

ISBN: 9789059113770 
Prijs: € 18,95

De strijd onder water in de Eerste Wereldoorlog vormt een van de aangrij-
pendste 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. 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 discus-
sie daarover bij het Duitse opperbevel, de reactie hierop van de geallieer-
den en vooral de Verenigde Staten, die uiteindelijk in de oorlog zouden 
ingrijpen.

J.H.J. Andriessen, Gerbrand Kip,  
Perry Pierik & Arthur Stam

Het onderzeebootwapen  
in de Eerste Wereldoorlog

IJzeren doodskisten
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Nadat Duitsland in 1918 de wapenen moest neerleggen, week de Duitse 
keizer Wilhelm II, op advies van zijn generaals, uit naar Nederland al-
waar 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 ge-
durende 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 concur-
rent 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 ontke-
tend werd.

J.H.J. Andriessen

Mythe en werkelijkheid

Keizer Wilhelm II

ISBN: 9789059114982 
Prijs: € 23,95

De werkelijkheid over de laatste  
honderd dagen van de Eerste Wereldoorlog

De mythe van 1918

J.H.J. Andriessen

Hans Andriessen, Eerste-Wereldoorlogkenner en auteur van een zes-tal 
belangrijke boeken, waaronder het baanbrekende werk De andere waar-
heid, 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 daarop-volgende fa-
tale vredesverdrag. Vandaag de dag kijken we met een zekere vanzelfspre-
kendheid terug op deze periode als de eindfase en afsluiting van de Eerste 
Wereldoorlog. Andriessen laat echter zien dat de situatie in 1918 veel ge-
compliceerder 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.

ISBN: 9789059111189 
Prijs: € 11,95
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ISBN: 9789461531919 
Prijs: € 22,95

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog trokken Franse troepen, 
overeenkomstig het befaamde Plan XVII, op in de richting van Elzas-Lo-
tharingen. 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 Schlieffen-
plan voorzag in een tactisch terugtrekken, ja, mogelijk zelfs het tijdelijk 
opgeven van gebied om zelf snel de grens bij Luxemburg en België te over-
schrijden 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 tiendui-
zenden soldaten zouden sneuvelen terwijl er uiteindelijk van belangrijke 
terreinwinst geen sprake zou zijn. Dit fotoboek is een unieke reproductie.

J.H.J. Andriessen & Perry Pierik (red.)

1914 - 1915

Tussen Maas en Moezel

ISBN: 9789059114999 
Prijs: € 26,95

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, Oosten-
rijk-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.

J.H.J. Andriessen

Een andere visie op het ontstaan van de 
Eerste Wereldoorlog

De andere waarheid
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ISBN: 9789059115675 
Prijs: € 26,95

Elke oorlog is verschrikkelijk. In Europa markeerde de oorlog van 1914-
1918 daarbij echter een wel heel macaber dieptepunt. Hoe kon het gebeu-
ren 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 car-
rousel 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. 

Feiko R.S. van Asperen de Boer

Een tragedie in drie bedrijven
Over oorzaken, achtergronden en 

onvermijdelijkheid

De Frans-Duitse oorlogen

ISBN: 9789461532848 
Prijs: € 18,95

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.

J.H.J. Andriessen

Historici en hun  
hardnekkige mythes over  
de Eerste Wereldoorlog
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ISBN: 9789059114678 
Prijs: € 55,00

Ron Blom en Theunis Stelling analyseren het moreel van soldaten en mat-
rozen (ook in Nederlands-Indië) gedurende de mobilisatie. Tevens onder-
zoeken zij de invloed van linkse politieke stromingen. Daarvan waren er 
indertijd veel. Sociaal-democraten, communisten, anarchisten, syndicalis-
ten, christen-socialisten, allen hielden zich bezig met het vraagstuk ‘mili-
tairisme’. Sommigen waren voor dienstweigering, maar anderen probeer-
den de militairen aan te zetten tot het oprichten van soldatenorganisaties 
en in de laatste jaren naar Russisch voorbeeld tot het stichten van solda-
tenraden. 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 geschiedschrij-
ving geen aandacht besteed.

Ron Blom & Theunis Stelling

Linkse soldaten, matrozen en hun  
organisaties tijdens de mobilisatie van  

‘14-’18

Niet voor God en niet voor 
het Vaderland

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 activi-
teiten. 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. 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. Toch is er met Atatürk een 
stap gezet die tot doel heeft om van Turkije een volwaardig Europees land 
te maken. 

ISBN: 9789461530349 
Prijs: € 24,95

Maurice Becker

En Turkije’s weg naar Europa

Atatürk
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ISBN: 9789463385657 
Prijs: € 19,95

De piloten van de grote oorlog, zij waren de luchtazen van de keizer. Het 
‘vliegende circus’ schreef geschiedenis in 1914-1918. Voor het eerst deed 
het luchtwapen zich gelden op het slagveld. Dit boek introduceert de eerste 
stappen van het ontstaan van de luchtmacht en portretteert de beroemdste 
piloten, zoals Boelcke, Von Richthofen en Göring.

Gerbrand Kip & Perry Pierik

Het vliegende circus en de dood

De luchtazen van de keizer

ISBN: 9789059118737 
Prijs: € 24,95

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 geverifi eerd en in een aantal gevallen bijgesteld of verworpen.
Naast het algemene verhaal besteden de auteurs ruimschoots aandacht aan de 
‘petit-histoire’; de mens in de oorlog. Oorlog gaat niet alleen om abstracte be-
grippen als legers, regimenten bataljons en compagnieën. Noch om verliescij-
fers en statistieken. Oorlog gaat vooral om mensen. In het boek komt een aan-
tal 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, begraafplaat-
sen 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.

Jules Brabers & Rob Lemmens

Zoektocht naar een vergeten slag

Luik, augustus 1914
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ISBN: 9789463384926 
Prijs: € 17,95

De Eerste Wereldoorlog wordt in de geschiedschrijving vaak voorgesteld 
als een strijd tussen titanen, waarin de massa-mobilisatie van manschap-
pen, grondstoffen en materieel doorslaggevend was. Deze oorlog was ech-
ter ook de bakermat van nieuwe tactieken. Oude eenheden, zoals de mari-
niers en het vreemdelingenlegioen, transformeerden tijdens deze oorlog, 
en nieuwe eenheden, zoals de stormtroepen en tanktroepen, vonden er 
het levenslicht. In deze bundel wordt ingegaan op zowel oude als nieuwe 
eenheden die zich tijdens deze oorlog ontwikkelden tot elitetroepen.

Ruud Bruijns

De ontwikkeling van bijzondere eenheden 
tijdens de Eerste Wereldoorlog

Elitetroepen

ISBN: 9789059116528 
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 
(1620-1688), gestichte Pruisen en tevens de laatste keizer van Duits-
land, (1888-1918). Een energieke keizer vol ideeën over persoonlijke 
macht en privileges. Met de komst van Wilhelm II begon voor Duits-
land een periode waarin de marine een voorname rol zou gaan spelen. 
In 2008 was 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 ge-
durende zeven jaar een indrukwekkende vloot op te bouwen. Eindelijk 
kon de keizer de Engelse hegemonie op zee uitdagen en op de proef stellen. 
Daar waar het leger veel roem vergaarde, stelde de marine bitter weinig 
voor. Desondanks kenden de oude Pruisische en Duitse marine enige zee-
helden. Keizer Hendrik VI (1165-1197), Karel de Grote (742-814) en Fre-
derik 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.

Graddy Boven e.a.

Admiraal van de Atlantische Oceaan

Keizer Wilhelm II
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ISBN: 9789463385268 
Prijs: € 24,95

André Buurman

In hypnose ontdekt Robert Nivelle, een puissant rijke kasteelheer van Le 
Château de Couin in de buurt van het Noord-Franse stadje Arras en te-
vens fokker van dure renpaarden, dat hij de reïncarnatie is van zijn over-
grootvader, die tijdens de Eerste Wereldoorlog opperbevelhebber was van 
de Franse strijdkrachten. Het verklaart meteen zijn nachtmerries en hal-
lucinaties over die periode. Bij toeval komt Nivelle erachter dat Emily Fit-
zgerald, de partner van een zakenrelatie in Londen, dezelfde angstdromen 
heeft over die oorlog. Zij is de enige die hem van zijn hallucinaties kan af-
helpen, is zijn overtuiging. Na een “toevallige’ ontmoeting op een terras in 
Arras laten Emily en haar drie hartsvriendinnen zich door Nivelle overha-
len om de rest van hun vakantie op zijn chateau door te brengen. Nog voor 
de vier kennis hebben gemaakt met de glitter en glamour van de Franse 
boven- en onderwereld, wordt Emily direct bij aankomst heen en weer ge-
slingerd tussen het nu en de verschrikkingen van WOI. Couin blijkt meer 
dan alleen een déjà vu voor haar en van lieverlee worden nachtmerries en 
hallucinaties over WOI werkelijkheid.

Terug naar Arras

ISBN: 9789461536587 
Prijs: € 18,95

Maarschalk Foch behoort tot de beroemdste generaals van de Eerste We-
reldoorlog en hoort thuis in het rijtje Pétain, Joffre, Haig en Hindenburg. 
In verschillende functies stond hij in de brandhaarden van De Grote Oor-
log, 1914-1918. Hij voerde het bevel over diverse legers, en in maart 1918 
kreeg hij het bevel van de coördinatie van de verschillende Entente legers 
in de eindfase van de oorlog. Dit was het hoogtepunt van een opzienba-
rende militaire carrière, die met de heruitgave van dit boek wederom glans 
krijgt tijdens de herdenkingen van 1914-1918.

Charles Bugnet

Maarschalk Foch
 aan het woord
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ISBN: 9789461536594 
Prijs: € 18,95

ISBN: 9789461535382 
Prijs: € 7,95

De Duitse schrijver Hans Carossa is op een enkel werk na bijna vergeten, 
maar zijn “Rumänisches Tagebuch” uit 1924 is nog steeds een van de be-
langrijkste 300 oorlogsromans met autobiografische elementen, die tussen 
1818 en 1933 in Duitsland zijn verschenen. De roman behandelt de tijd 
van 4 oktober tot 15 december 1916, toen Carossa als bataljonsarts aan 
de zware wintergevechten in Roemenië deelnam. De pers beoordeelde dit 
werk destijds als een bagatellisering van de oorlog, maar niets is minder 
waar. Inderdaad geen verheerlijking van de oorlog, maar wel een beschrij-
ving van de zinloosheid, de beslommeringen en de offers van de soldaten 
en de burgerbevolking in deze oorlog. Het boek is vele malen herdrukt 
en vertaald, in 2005 verscheen er nog een Amerikaanse uitgave, maar een 
Nederlandse vertaling bleef tot nu toe uit. In deze lacune is nu voorzien. 
Alfred Krans, die eerder ondermeer Hermann Hesse vertaalde, nam de 
vertaling voor zijn rekening.

Met dit bronboek brengt uitgeverij Aspekt een faksimile op de markt van 
het eerste vademecum over de Eerste Wereldoorlog in het nederlands 
taalgebied. Van ammunitie, Amsterdamse stelling en annexatie behandelt 
het boek de hoofdtermen van het conflict, om te eindigen met waterli-
nie, zeppelin en zodiac. Dit boek geeft een fantastisch tijdsbeeld over hoe 
de oorlogsgeneratie van 1914-1918 de aanvang van dit mondiale conflict 
heeft beleefd. Het boek was destijds een populaire volksuitgave, op zwaar 
houthoudend goedkoop papier, zodat de weerplekken zich op deze faksi-
mile hebben afgetekend. Desondanks is dit boek een belangrijk tijdsdocu-
ment, dat in deze herdenkingsjaren niet mag ontbreken.

Henk Carossa

Vincent Dumas

Met dit boek is het eerste vademecum over de 
Eerste Wereldoorlog weer beschikbaar

Roemeens oorlogsdagboek

De ABC Oorlogsgids
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ISBN: 9789461532121 
Prijs: € 24,95

De Eerste Wereldoorlog zou vóór Kerst 1914 afgelopen zijn. De versla-
gen vijand zou de rekening betalen. Het liep allemaal anders en de akelige 
waarheid drong door: deze oorlog kost niet alleen miljoenen mensenle-
vens, maar ook miljarden Marken, Ponden, Dollars. Achter het front zet-
ten 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 ge-
bruikelijke 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 maatkos-
tuums. Hun belangrijkste geschut was de bankbiljettenpers.

Aris Gaaff

Vier jaar vechten op krediet

De financiering van de 
Eerste Wereldoorlog

Het is het kleine verhaal over de grote geschiedenis van 1919 en over de 
onvoorstelbare impact van dat ‘grote’ op de kleine mens en zijn omgeving. 
Want op 12 november 1918 ging de wereld niet zomaar over tot de orde 
van de dag. Tijdens de eerste maanden na de wapenstilstand werd er moei-
zaam een nieuwe wereld geboetseerd door hoge heren. Nog moeilijker was 
het voor burgers, vluchtelingen, soldaten, verminkten, weduwen en wezen 
om vier jaar weg te gommen, alsof dat al kon. Maar toch bestond er voor 
landen, mensen, politici, winnaars en verliezers maar één weg: domweg 
slim opnieuw beginnen.

Johan van Duyse

Een jaar van (on)vrede

1919

ISBN: 9789463386579 
Prijs: € 19,95
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ISBN: 9789461534040 
Prijs: € 21,95

Had een geplande conferentie te Stockholm, in volle Eerste Wereld oor-
log, 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 In-
ternationale: Camille Huysmans. Politieke titanen zoals Lloyd George, 
Lenin, Ludendorff en Woodrow Wilson, gaan dwarsliggen tegen het 
Stockholminitatief. Ze verhinderen dat een evenwichtige en rechtvaardige 
vrede tot stand komt.

Wim Geldolf

Camille Huysmans in de schaduw van titanen

Stockholm 1917

ISBN: 9789463382687 
Prijs: € 29,95

Van patriot tot activist is het dagboek van een Belgische soldaat in de 
Eerste Wereldoorlog. Zijn vuurdoop, zijn gevangenneming, zijn deporta-
tie naar Duitsland en zijn opsluiting in achtereenvolgens de kampen van 
Münster-Lager, Soltau en Göttingen. Zijn educatief en cultureel werk voor 
zijn Vlaamse lotgenoten en zijn vlucht naar Nederland uit vrees voor de 
wraak van de Belgische regering: 15 tot 20 jaar dwangarbeid. Zijn uitein-
delijke veroordeling in 1922 tot de doodstraf. Een unieke publicatie met 
bijna 200 foto’s en documenten alsmede de openbaarmaking van de merk-
waardige procesgang die tot deze absurde veroordeling heeft geleid.

René Gaspar

Dagboekaantekeningen en herinneringen 
aan de krijgsgevangenschap in Duitsland 

1914 - 1918

Van Patriot Tot Activist
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De kleine, maar dappere Hollander Arthur Knaap vecht in de Eerste We-
reldoorlog voor Frankrijk. Hij heeft idealen, en wil een daad stellen voor 
dit land waarvan hij is gaan houden. Als buitenlander kan hij alleen die-
nen in het roemruchte vreemdelingenlegioen.  Arthur vertrekt eind 1914 
naar het front met een regiment, dat bestaat uit enthousiaste vrijwilli-
gers uit meer dan vijftig landen en cynische beroepslegionairs uit Afrika. 
Hij hoopt snel en met roem en eer beladen naar huis te keren, maar in 
plaats daarvan wacht hem een langdurige, bittere en kwellende ervaring. 
In nuchtere en vaak ontroerende brieven vertelt Arthur zijn familie en 
vrienden over zijn oorlogservaringen. Deze brieven zijn alle in dit boek 
opgenomen en van context voorzien door Jorge Groen. Hij is journalist, 
kenner van de Eerste Wereldoorlog en auteur van het boek Nederlanders 
in de Grote Oorlog. De brieven van Arthur geven een bijzondere kijk door 
Nederlandse ogen op de loopgravenoorlog in Noord-Frankrijk, en hebben 
als inspiratie gediend voor de Nederlandse speelfilm Patria over het leven 
van Arthur Knaap.

ISBN: 9789461535320 
Prijs: € 17,95

Jorge Marten Groen

Brieven uit de loopgraven van legionair 
Arthur Knaap

Patria

De Eerste Wereldoorlog staat bekend als de oercatastrofe van de 20ste 
eeuw. In de vuurstorm die woedde tussen 1914 en 1918 werd het funda-
ment gelegd van het Derde Rijk. De jonge Hitler beleefde de verschrikkin-
gen van de oorlogen aan het westfront. De indrukken die hij hier opdeed 
vormden 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.

Aat van Gilst

Als frontsoldaat

Adolf Hitler

ISBN: 9789059114548 
Prijs: € 14,95
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ISBN: 9789463387217 
Prijs: € 19,95

Joodse soldaten in  
Duitse dienst

1814 - 1945

Bas de Groot

Joodse Soldaten in Duitse Dienst 1814-1945 behandelt de moeizame strijd 
van de Duits-Joodse gemeenschappen om na de toekenning van burger-
rechten in 1812 het recht te verkrijgen om als dienstplichtig militair te 
dienen. Niet alleen als soldaat of onderofficier, maar ook als officier. De 
behoefte aan manschappen voor de steeds grotere legers in de Eerste We-
reldoorlog noodzaakte keizer Wilhelm II te verklaren dat elke burger in 
Duitsland dezelfde rechten en plichten had, derhalve ook de Joden. Gevolg 
was dat in totaal 100.000 joodse militairen, uit een populatie van 550.000 
personen, in de krijgsmacht dienden, waaronder 2000 officieren. De Duit-
se nederlagen na 1916 hadden een stijging van de anti-joodse gevoelens 
als gevolg. Men zocht een zondebok. Een groot aantal ontroerende ge-
dichten en brieven van gesneuvelde joodse frontsoldaten zijn opgenomen. 
De Reichswehr die na de Eerste Wereldoorlog werd opgericht bezat wei-
nig joodse officieren. Bij de opkomst van het nationaalsocialisme namen 
ook de anti-joodse gevoelens binnen de krijgsmacht snel toe. De 195.000 
uitgeweken Duitse Joden leverden meer dan 10.000 militairen op voor de 
Geallieerden. 

ISBN: 9789463382366 
Prijs: € 9,95

In dit boek staan we stil bij een bijzonder deel van het leven van de Britse 
politicus Winston Churchill in de tijd dat hij Minister van Marine was 
in de dramatische jaren 1914 en 1915. In deze periode, lopende tot de 
aanvang van de Dardanellen campagne, maakte de trotse Britse marine 
donkere dagen mee. Churchill speelde hierin een sleutelrol, en de auteur 
vraagt zich terecht af kon de Britse marine geen betere minister vinden? 
Hierin vallen zijn beslissingen op om met ‘zijn’ marine op te treden bij de 
Duitse aanval op Antwerpen (1914) en het begin van de strijd in Turkije 
om de Dardanellen en Gallipoli (1915). Met als gevolg zijn aftreden in mei 
1915. Churchill was tevens een uiterst bekwaam auteur en kundig datama-
nipulator, die met zijn zeer leesbare geschiedenis van de Eerste Wereldoor-
log, The World Crisis (1923-1931), een waar rookgordijn heeft losgelaten 
dat over de jaren slechts deels is opgetrokken. Zoals over de Slag bij Jut-
land (1916), de onderzeebootoorlog en de ‘geboorte’ van de tank. Het boek 
besluit met kritieken uit 1927 van Churchill’s tijdgenoten op zijn boek.

Bas de Groot

Als minister van Marine 1914-1915

Churchill
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De geschiedenis van het Duitse Marinekorps gedurende de Eerste We-
reldoorlog is opmerkelijk. Het Korps is nooit verslagen en heeft zich bij 
de terugtocht in 1918 als een geheel teruggetrokken als een eenheid met 
medeneming van zoveel mogelijk wapens. Het behoorde tot de troepen 
die toegestaan werd om door Nederlands Noord-Limburg naar Duits-
land te trekken. Het was gelegerd langs de kust van Vlaanderen, tussen 
de Nederlands-Belgische grens en de IJzer. Het bestond marine-infante-
rie en marine-artillerie eenheden, de artilleristen bemanden de keten van 
geschutsopstellingen langs de hele door hen bezette kuststrook. Voorts 
een onderzeeboot- en een torpedoboot flottielje en een marineluchtvaart-
dienst en genietroepen. Het Korps was het geesteskind van Grossadmiral 
Alfred Tirpitz (1849-1930) en deze zag het als zijn belangrijkste bijdrage 
aan zijn land. Het boek behandelt de periode uitvoerig vanuit de gezichts-
hoek van de strijdende.

Bas de Groot

De Land-, Zee- en Luchtoorlog

Het Duitse Marinekorps in 
Vlaanderen 1914 - 1918

ISBN: 9789463380478 
Prijs: € 27,95

Van Duitse Bocht tot Scapa Flow. De oorlog ter zee 1914-1918 behandelt 
de strijd op zee tijdens de Eerste Wereldoorlog. Nieuw is dat in dit boek 
een groot aantal Duitstalige gepubliceerde bronnen zijn geanalyseerd. In 
tegenstelling tot vrijwel de meeste Nederlandstalige boeken en artikelen 
over dit onderwerp, die overwegend gebaseerd zijn op Engelstalige bron-
nen. Getracht is een objectief beeld te geven van het gebeuren op zee. 
Meestal is gekozen voor een korte beschrijving van de belangrijkste han-
delingen, maar ook zijn de acties op zee in meer detail weergegeven. Het 
boek concentreert zich op de belangrijkste taken van de marine: het in 
oorlogstijd openhouden van de zeewegen die noodzakelijk waren voor het 
vervoer van eigen troepen en voorraden, de vijand het gebruik van deze 
zeewegen ontzeggen, en waar mogelijk de koopvaardij en de marine van 
de tegenstander uitschakelen. Dr. Bas (S.J.) de Groot (1937) publiceerde 
naast zijn vakgebied de mariene biologie, reeds vele jaren artikelen in ma-
ritieme en militair geschiedkundige tijdschriften, waaronder Tijdschrift 
voor Zeegeschiedenis, Mars et Historia, Militaire Spectator en De Grote 
Oorlog Kroniek 1914-1918. Ook publiceerde hij verscheidene boeken.

Bas de Groot

De oorlog ter zee 1914-1918

Van Duitse Bocht
tot Scapa Flow

ISBN: 9789461531261 
Prijs: € 34,95
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Mythen en legenden van de 

Eerste Wereldoorlog

James Hayward

Mythen en legenden van de Eerste Wereldoorlog bevat een keur aan mo-
derne sprookjes: heldhaftig, gruwelijk, ontroerend, schandelijk en on-
werkelijk. Maak kennis met vermeende Russen die vanuit Engeland met 
sneeuw op hun laarzen de Britse legers aan het Westfront kwamen ontzet-
ten. 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 lijkver-
werkingsfabrieken. 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 
Prijs: € 24,95

Versailles 1919

En de geboorte van het nieuwe Europa

Marcel van Guldener

Honderd jaar na het sluiten van de Vrede van Versailles kijken we nog 
steeds in verbazing achterom. De Twintigste Eeuw had de eeuw van voor-
uitgang, van moderniteit en van internationale samenwerking kúnnen 
worden. In plaats daarvan begon die eeuw met een Dertigjarige Oorlog 
waarin Europa verarmde, leegbloedde en haar positie als leidend Conti-
nent verloor. De eerste fase van dit megaconflict – de periode 1914-1918 
– ligt nu ruim een eeuw achter ons. Maar de belangstelling, of soms zelfs 
fascinatie voor deze periode is nog lang niet verdwenen. Wie even op een 
plek in de Belgische of Franse Ardennen uit de auto stapt om een klein 
oorlogskerkhof te bezoeken merkt al snel dat hij niet de enige is.

ISBN: 9789463387088 
Prijs: € 19,95 
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ISBN: 978907534378 
Prijs: € 32,95

Het dagboek van Sigurd von Ilsemann vormt een even belangrijke als 
unieke bron naar de nadagen van Keizer Willhelm II. Gevlucht uit Duits-
land 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 le-
ven op. Deze publicatie kwam tot stand in samenwerking met Huis Doorn.

Sigurd von Ilsemann

Aantekeningen van zijn  
vleugeladjudant

Keizer Wilhelm II in  
Nederland

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

A.H. Huussen jr

Natuurkundige, oorlogscorrespondent en 
byzantinoloog

Lodewijk Hermen Grondijs

ISBN: 9789461538697 
Prijs: € 29,95
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Hij was de laatste der klassieken, de op bijna 103-jarige leeftijd overle-
den Ernst Jünger. In zijn meesterlijke In dienst van Leviathan schetste 
germanist Jan Ipema op pakkende wijze het leven van deze visionaire au-
teur 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 ver-
laten. 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.

Tegen de stroom  
Ernst Jünger tijd en werk

1933-1998

Jan Ipema

ISBN: 9789075323474 
Prijs: € 22,98

ISBN: 9789075323214 
Prijs: € 22,98

In dienst van  
Leviathan Ernst Jünger 

tijd en werk
1895-1932

Jan Ipema

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 ge-
dirigeerd door de conservatieve revolutie, toelevend naar de fatale uitbar-
sting van 1933. In het tijdperk van Hitler houdt Jünger, die in 1932 het vi-
sionaire 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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ISBN: 9789075323993 
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 lite-
ratuur, muziek, architectuur, schilderkunst, wetenschap en politiek vorm-
de Wenen het kloppende hart van vooruitstrevend Europa.

Henk Jurgens

De culturele revolutie
in Wenen

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 briefwis-
seling 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.

Mijn gezondheid is nog 
steeds goed

Oorlogsbrieven van Auguste Chanson tijden 
de Eerste Wereldoorlog (1914-1918)

Paul Jongebreur

ISBN: 9789059118584 
Prijs: € 22,95
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ISBN: 9789059116771 
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 verzetsorga-
nisatie zou zijn. De Britten zijn woedend, want Cavell heeft in de begin-
maanden 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.

Christjan Knijff

Een bittere herinnering aan de  
Eerste Wereldoorlog.

Edith Cavell

ISBN: 9789075323481 
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 samenstel-
de 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 atmo-
sfeer bijdroegen. Kautsky windt er geen doekjes om: de Duitse keizer en 
zijn regering waren, samen met bondgenoot Oostenrijk-Hongarije verant-
woordelijk 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) beves-
tigd. Naast politieke geeft Kautsky als een echte marxist ook structurele 
sociaal-economische factoren aan, zoals Duitslands behoefte aan ‘Welt-
macht’ om ruimte te maken voor zijn expanderende industrie

Karl Kautsky

Met een inleiding van Bart Tromp

Hoe de oorlog ontstond
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Wankel evenwicht

Neutraal Nederland en de Eerste 
Wereldoorlog

Martin Kraaijestein & Paul Schulten

De neutraliteit van Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog betekende 
natuurlijk niet dat de geweldige gebeurtenissen in Europa en in mindere 
mate in de andere werelddelen ons land onberoerd lieten. Bij de gevechten 
kwamen niet minder dan tien miljoen soldaten om het leven. De inten-
siteit van het conflict zond gedurende vijf jaar schokgolven door de hele 
wereld. De condities werden gelegd voor de latere heftige ontwikkelingen 
in de twintigste eeuw. Er gaan dan ook steeds meer stemmen op om de 
periode van 1914 tot 1918 te zien als het eigenlijke begin van de moderne 
tijd. In ieder geval ontstond er in heel Europa een versnelde ontwikkeling 
in economische, politieke, sociale en militaire processen. Midden tussen 
de strijdende partijen gelegen bleef Nederland daar niet buiten. Het belang 
van deze jaren maakt dat steeds meer recent historisch onderzoek zich 
is gaan richten op de Eerste Wereldoorlog. Deze bundel is een weerslag 
daarvan. het bevat bijdragen van historici die zich al jaren specifiek met 
de lotgevallen van Nederland in deze bewogen periode bezighouden. Op 
basis van nieuwe bronnen en archiefonderzoek schrijven zij over uiteenlo-
pende onderwerpen als de economie, het leger, medici, film, binnenlande 
politiek en internationale relaties. De artikelen geven veel nieuwe inzich-
ten over een ook voor Nederland cruciale periode.

ISBN: 9789059115408 
Prijs: € 24,95

Feiten, verhalen en mythen over de 
geallieerde aanval op Turkije tijdens de 

Eerste Wereldoorlog

Het epos van Gallipoli

Martin Kraaijestein & Paul Schulten

Eind 1914 was het westelijk front in België en Frankrijk tot stilstand ge-
komen. In het geallieerde kamp werd driftig naar alternatieven gezocht 
om elders een doorbraak te forceren. Begin 1915 werd door de Engelse 
regering besloten een poging te wagen Constantinopel via de Dardanellen 
aan te vallen. Het Ottomaanse Rijk had inmiddels de zijde van Duitsland 
gekozen. Een Engels-Frans vlooteskader probeerde op 18 maart 1915 de 
forten langs de oevers van de Dardanellen tot zwijgen te brengen, maar 
dat liep uit op een fiasco. Op 25 april landden vervolgens vier divisies op 
vijf plaatsen op het schiereiland van Gallipoli. Ook op het land bleek de 
Turkse tegenstand te sterk; in december 1915 en januari 1916 werden de 
geallieerde troepen van het schiereiland geëvacueerd. Aan geallieerde zij-
de streden naast de Fransen onder Britse vlag onder meer Engelsen, Aus-
traliërs, Nieuw-Zeelanders en Ieren mee en de Turken kregen steunvan de 
Duitsers. Alle strijdende partijen hebben over deze dramatische strijd hun 
eigen verhalen en mythes geconstrueerd. In de ruim negentig jaar na Gal-
lipoli bleken sommige verhalen langdurig hun waarde te houden, anderen 
enigszins of diepgaand te veranderen of aan betekenis in te boeten.

ISBN: 9789059117587 
Prijs: € 22,95
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ISBN: 9789059117006 
Prijs: € 17,95

Walther Rathenau behoort tot een van de vooraanstaande persoonlijkhe-
denuit de geschiedenis van de Duitse democratie in de eerste helftvan 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 gelijkhad. Op 24 juni 
1922 werd hij vlak bij zijn huis in Berlijn Grünewaldvermoord door leden 
van de rechts-extremistische ondergrondse organisatie Consul.

Alfred Krans

Walther Rathenau

ISBN: 9789463382700 
Prijs: € 29,95

De oorlogsherinneringen Erich Ludendorff vormen een zeer belangrijke 
bron rond de Eerste Wereldoorlog. Tussen 1914 en 1918 was Ludendorff 
een belangrijke spilfiguur aan Duitse zijde. Samen met Paul von Hinden-
burg groeide hij uit tot een van de machtigste mannen van het wilhelmi-
sche tijdperk. Zijn naam is vooral verbonden aan de beroemde slag bij 
Tannenberg, maar zijn invloed reikte veel verder dan dat. Na het aftreden 
van legercommandant Von Falkenhayn na het debacle bij Verdun werd het 
generaalsduo Von Hindenburg/Ludendorff de sturende macht aan Duitse 
zijde. Na de Eerste Wereldoorlog vluchtte Ludendorff naar Zweden omdat 
de radencommunisten jacht op hem maakten. Daar schreef hij als een van 
de eerste belangrijke ooggetuigen zijn memoires over de oorlog op. Dit 
boek is nu in het Nederlands vertaald door Alfred Krans. Het boek werd 
destijds direct een bestseller en is sindsdien een belangrijke bron gebleven. 
De historicus Perry Pierik, die recentelijk een biografie over Ludendorff 
publiceerde, schreef het voorwoord.

Mijn oorlogsherinneringen
1914-1918

Alfred Krans

Erich Ludendorff
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De Eerste Wereldoorlog was een drama van ongekende omvang en wel-
licht waren en zijn de gevolgen van de Parijse verdragen, waarvan die van 
Versailles de allerbelangrijkste is, nog wel dramatischer. In plaats van een 
duurzame vrede te sluiten verviel ‘Versailles’ tot het toepassen van een bot 
overwinnaarsrecht, waarbij de verliezers van de oorlog ongehoord zwaar 
afgestraft werden, alhoewel alle oorlogvoerende landen schuldig waren 
aan het uitbreken van die oorlog. De opgelegde bepalingen van Versail-
les waren zodanig vernederend dat dit heftige reacties bij de verslagenen 
tot gevolg had, culminerend in dictatoriale ideologieën, een Tweede We-
reldoorlog met 60 miljoen doden, de verdere uitbouw en ondergang van 
de Sovjet-Unie, de Koude Oorlog, de burgeroorlog in Joegoslavië en alle 
daarbij behorende geopolitieke spanningen die tot het einde van de 20e 
eeuw Europa in haar greep hielden.ISBN: 9789463385855 

Prijs: € 24,95

Anton Kruft

100 jaar ellende van de Parijse  
verdragen

Het verdriet van Versailles 
1919 - 2019

De Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog (SSEW) werd in 2001 
opgericht. Doel van de Stichting is het vergroten van de kennis in Neder-
land 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 aan-
loop 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.

Kanttekeningen bij de  
Eerste Wereldoorlog

J.H.J. Andriessen en de grote oorlog

Anton Kruft (red.)

ISBN: 9789461531858 
Prijs: € 18,95
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Aartshertog Franz Ferdinand von Österreich-Este werd in 1898 de Oos-
tenrijks-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 af-
komstige potentiële daders en meer dan 25 medeplichtigen omvatte. De 
Servische premier Pasic was op de hoogte. De regering had wapens en eni-
ge training geleverd en informeerde ook de Russische ambassadeur. Haar 
betrokkenheid kwam in 1941 aan het licht.

ISBN: 9789461530448 
Prijs: € 22,95

Harry Kuiper

De vermoorde troonopvolger

Franz Ferdinand 

ISBN: 9789461533524 
Prijs: € 24,95

Anton Kruft

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 culmi-
neerden in de Eerste Wereldoorlog. De auteur zet een tot nu toe onder-
belicht 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 vredes-
voorwaarden in 1919 en de daaropvolgende periode.

Brits politiek falen vóór,
tijdens en na de oorlog

Van Continentaal Conflict 
naar Eerste Wereldoorlog
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ISBN: 9789461531872 
Prijs: € 18,95

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 een-
voudige Duitse onderzeeboot, de U9. Voor de Duitsers was dit een enor-
me 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.

Drie massagraven voor de
Nederlandse kust

22 september 1914

Henk H.M. van der Linden

ISBN: 9789059117266 
Prijs: € 16,95

In Holland-België 1914-1940 schetst de auteur Paul De Ley een opmer-
kelijke familiegeschiedenis die getekend werd door de twee dramatische 
oorlogen van de 20ste eeuw: De Eerste Wereldoorlog en de Tweede We-
reldoorlog. Komende uit België raakte de grootvader van de auteur geïnter-
neerd 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 te-
genover 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.

Een familiegeschiedenis

Paul De Ley

Holland - België
1914 - 1940
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De herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog 1914-1918 hebben velen de 
ogen geopend over wat destijds gebeurde. Wat vooral blijft hangen is de 
verbijstering over de massale vernietiging en hoe de mensheid dit heeft 
kunnen laten plaatsvinden. Over de oorlog zijn al vele boeken versche-
nen, ook met veelzeggende titels, zoals The War to end all Wars, The Great 
War for Civilisation, A Peace to end all Peace en The War that ended Peace. 
Vooral de laatste maakt duidelijk, dat ondanks de wapenstilstand van 11 
november 1918 en het Verdrag van Versailles in juni 1919 deze oorlog 
nooit vrede heeft gebracht. Integendeel, de Grote Oorlog woekert ook 
in onze tijd nog gewoon door. Vandaar de titel van dit boek: Veenbrand.  
Deze oorlog is als een veenbrand, vaak niet te zien, maar onder het opper-
vlak smeult het en breidt hij zich uit om plotseling ook bovengronds fel 
uit te barsten.

Veenbrand

De Grote Oorlog en de vrede die uitbleef

Henk van der Linden,
Perry Pierik (red.)

ISBN: 9789463388467 
Prijs: € 24,95

Het grote verdriet van 
België
1914 - 1918

Henk van der Linden 

Juist in de huidige, roerige tijden kijken velen met verbijstering naar wat 
er in de jaren 1914-1918 is gebeurd. In alle destijds betrokken landen zul-
len ook in de toekomst de herdenkingen elk jaar op vaste momenten blij-
ven plaatsvinden. Maar nergens is dit zo vaak en op zoveel locaties als in 
België. Daar worden in Ieper bij de Menenpoort al sinds 1918 elke dag 
om 20.00 uur de 54.000 met naam genoemde vermiste soldaten uit WO1 
herdacht. En elke dag onder grote belangstelling. Waarom zit juist deze 
oorlog bij hen in het collectieve geheugen? Onder historici staat de inval 
van de Duitsers in augustus 1914 bekend als ‘the rape of Belgium’, en zo 
voelt het bij de Belgen nog steeds aan. Van de zeven miljoen Belgen in 
1914 vluchtten een miljoen naar Nederland, zo’n 350.000 naar Frankrijk 
en 200.000 naar Engeland. Tijdens de oorlog werden 400.000 Belgische 
mannen naar Duitsland gedeporteerd en daar gedwongen tewerkgesteld. 
Grote delen van België werden vernield en vele fabrieken volledig ont-
manteld. En daarnaast vielen er vele doden en gewonden.

ISBN: 9789463384902 
Prijs: € 24,95
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ISBN: 9789461533043 
Prijs: € 24,95

De velden van België kleurden rood tijdens de Eerste Wereldoorlog. Een 
natie werd verscheurd door de moderne oorlogsmachinerie. Interne span-
ningen 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 schet-
sen de bijzondere en dramatische rol van België in de slagschaduw van de 
Eerste Wereldoorlog.

België in de slagschaduw 
van de Eerste Wereldoorlog

Henk van der Linden &  
Perry Pierik (red.)

Dit is een bijzonder boek. Het gaat over de Groote Oorlog, in België en in 
Nederland. Maar het gaat ook weer niet over deze oorlog. Het gaat over 
wat mensen in en juist door die oorlog nadien overkwam. Het gaat over 
Belgen, over Nederlanders en over buitenlandse militairen in en op door-
reis via Nederland.

Napijnen van de  
Groote Oorlog

Henk van der Linden,   
Johan van Duyse, Aris Gaaff

ISBN: 9789463387958 
Prijs: € 26,95
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ISBN: 9789463381598 
Prijs: € 9,95

De slag bij Verdun staat symbool voor de verschrikkingen uit de Eerste 
Wereldoorlog. Nergens bereikte de gekte meer een hoogtepunt dan bij 
deze reeks versterkingen en forten in Frankrijk. De Duitse generaal Von 
Falkenhayn wilde de Fransen hier laten leegbloeden. Een wederzijdse on-
gekende slachtpartij was het gevolg. Er waren slechts verliezers.

Verdun

De veldslagen van de Grote Oorlog

Henk van der Linden 

ISBN: 9789463381574 
Prijs: € 9,95

Stad Ieper staat symbool voor het vreselijke lijden op de slagvelden van 
de Grote Oorlog, zoals de Eerste Wereldoorlog ook wel bekend staat. De 
prachtige stad ging grotendeels in puin gedurende de hevige en langdurige 
gevechten die daar plaats vonden. In dit boek worden de strategische ach-
tergronden uit de doeken gedaan en het lijden in beeld gebracht. Ieper is 
een stad omgeven door oorlogskerkhoven.

Ieper

De veldslagen van de Grote Oorlog

Henk van der Linden 
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‘Internationaal Liefdewerk voor Gewonden en Krijgsgevangenen’ in Maas-
tricht stuurde meer dan twee miljoen pakketten met levensmiddelen, kle-
ding en versnaperingen naar buitenlandse gevangenkampen gedurende de 
Eerste Wereldoorlog 1914 - 1918. Het ging daarbij om gevangen genomen 
militairen van elf verschillende nationaliteiten. Daarnaast werden 63.000 
verzoeken om informatie van familieleden over zoekgeraakte krijgslieden 
behandeld, waarvan er rond 29.000 succesvol afgerond werden. Bijna al-
tijd dankzij grote vasthoudendheid en doorzettingsvermogen van mede-
werkers van het Internationaal Liefdewerk. Dit succesvolle particuliere 
initiatief oogstte veel lof, maar kreeg ook te maken met oplichters, interne 
problemen en afgunst. Twee miljoen pakketten roept de geschiedenis van 
dit ‘Liefdewerk’ terug in de herinnering. Bedrijfsjournalist Hans van Lith 
(*1936) besloot gezien zijn belangstelling voor de Eerste Wereldoorlog 
de geschiedenis van het ‘Internationaal Liefdewerk voor Gewonden en 
Krijgsgevangenen’ nader te onderzoeken.

Twee miljoen pakketten

Over internationaal liefdewerk

Hans van Lith

ISBN: 9789461530547 
Prijs: € 14,95

ISBN: 9789463382182 
Prijs: € 9,95

De slag aan de Somme was een van de verschrikkelijkste slagen uit de Eer-
ste Wereldoorlog. In een ultieme poging het initiatief aan het westfront 
weer bij de Entente te brengen traden de Britse troepen hier aan. Het werd 
een gruwelijke tragedie. De Britse soldaten werden massaal neergemaaid 
door Duits machinegeweervuur en artillerie. Toen de kanonnen zwegen 
kende Groot-Brittannië haar zwaarste nederlaag uit de geschiedenis.

Somme

De veldslagen van de Grote Oorlog

Henk van der Linden 
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ISBN: 9789059117785 
Prijs: € 27,95

De Keizerslag

De Duitse voorjaarsoffensieven van 1918

Martin Middlebrook

Op 21 maart 1918 startte het Duitse leger de laatste wanhoopsoffensie-
ven 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 over-
winning 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 zou-
den oprukken. Zodra de aanval doodliep, lieten de Duitsers elders aan 
het front de kanonnen opnieuw bulderen, in een poging de beslissing te 
forceren.

ISBN: 9789059112728 
Prijs: € 19,95

De Slag aan de Somme vormt een van de meest dramatische gebeurtenis-
sen 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.

De eerste dag aan de Somme

Martin Middlebrook
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ISBN: 9789059113008 
Prijs: € 19,95

Op 17 mei 1915 hield de wereld haar adem in. Het luxe en grote passa-
gierschip  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 honger-
blokkade 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 on-
beperkte duikbootoorlog in te zetten.

Het drama van de Lusitania

Mitch Peeke, Kevin Walsh Jones &
Steven Jones

ISBN: 9789461531711 
Prijs: € 19,95

Dagboek van augustus

Randy Noorman

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 over-
winningen 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.
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ISBN: 9789463383493 
Prijs: € 9,95

ISBN: 9789059117983 
Prijs: € 18,95

Toen de kannonen in augustus 1914 spraken, werd de Belgische neutra-
liteit 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 gevol-
gen hadden voor iedereen die er bij betrokken was. De Belgische verde-
digers 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.

De toewijzing van de Civis Mundi prijs aan uitgever/historicus Perry Pie-
rik ging gepaard met de Civis Mundi lezing te Doorn. Centraal hierbij 
stond het thema geopolitiek en revolutie. Het keizerlijke Duitsland ge-
bruikte de revolutie als een Proxis War. Door het tsaristische Rusland te 
revolutioneren probeerde men de oorlog in het oosten te winnen. Na de 
revolutie kon het Duitse opperbevel grote delen van het leger van het oost-
front in het westen in zetten. Dit was een uiterst gevaarlijk pokerspel dat 
tot de dag vandaag sporen na liet. De Russische revolutie stond niet op 
zichzelf, ook in Mexico (Zimmermann-telegram) en in de Ierse kwestie 
roerde het Duitse opperbevel zich.

Geopolitiek en revolutie

Duitsland - Lenin en de staatsgreep van 1917

Perry Pierik

De Duitse inval
in Belgie 1914

Joop Peeters
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ISBN: 9789463380218 
Prijs: € 29,95

ISBN: 9789059118379 
Prijs: € 19,95

Er bestaan verschillende biografieën over Erich Ludendorff. Ze hebben ge-
meenschappelijk dat ze stoppen bij het jaar 1918, het einde van de Eerste 
Wereldoorlog. Dit is onterecht. Ludendorff ontwikkelde zich gedurende 
de piek van zijn lange carrière, tussen 1915 en grofweg 1925, tot de sterkste 
man op ‘rechts’. Dus ook de jaren na de oorlog waren van groot belang. Hij 
was niet alleen een belangrijke veldheer die met Paul von Hindenburg het 
opperbevel voerde dat Duitsland militair de facto leidde na het ontslag 
van generaal Von Falkenhayn, maar hij was ook de belangrijkste intrigant 
tegen de Republiek van Weimar na de Eerste Wereldoorlog. Hij werkte di-
rect samen met de moordenaars van Karl Liebknecht en Rosa Luxemburg, 
hij stond dicht bij de moordenaars op Walter Rathenau, hij was voorman 
in twee staatsgreeppogingen, de Kappputsch en de Feldherrnhalleputsch 
en hij pacteerde bijna opnieuw, ditmaal tegen Hitler, in 1935.

Dit boek is een ode aan het dier in oorlogstijd. Bibliotheken zijn volge-
schreven 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 fo-
to’s van het dier in oorlogstijd. Paarden, honden, duiven en kamelen ko-
men 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; oorlog of geen oorlog.

Erich Ludendorff

Hellehonden en ander 
dierenleed 1914-1945

Een biografie

Een ode aan het dier in oorlogstijd

Perry Pierik

Perry Pierik & Gerbrand Kip
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Toen Duitse troepen de Franse loopgraaf hadden veroverd inspecteerde 
Prins Ernst Heinrich von Sachsen de vijandelijke stellingen. De gevangen-
genomen Franse troepen gooiden zich op de grond en smeekten: ‘’Heb 
medelijden, wij zijn arme huisvaders”. Het was duidelijk dat deze troepen 
ervan overtuigd waren dat de Duitse soldaten hen zouden afslachten. My-
the en werkelijkheid raakten hier verstrikt. De Fransen werden gespaard, 
maar de oorlog was er niet minder vreselijk om. In deze essaybundel 
schetst historicus Perry Pierik een aantal interessantefacetten van ‘De Gro-
te Oorlog’. Hij staat stil bij de slag bij Tannenberg, joodse piloten in Duitse 
krijgsdienst, de Duitse bijdrage aan de Russische Revolutie, de lessen van 
de geopolitiek, humor in de loopgraven, de dood van keizer Wilhelm II 
en de rol van marineblauw bij de reactionaire acties in het Duitsland van 
kort na de Eerste Wereldoorlog. Van de hand van Perry Pierik verschenen 
tientallen boeken, waaronder de biografie van Erich Ludendorff, Van Le-
ningrad tot Berlijn over Nederlandse vrijwilligers aan het oostfront, en De 
geopolitiek van het Derde Rijk. Pierik verkreeg voor zijn oeuvre en werk als 
uitgever de Civis Mundi Prijs. Eerder verscheen de bundel Van Rathenau 
tot Rechnitz waarin zijn essays over de Tweede Wereldoorlog gebundeld 
werden.

Heb medelijden, wij zijn 
arme huisvaders

Historische Essays
1914-1918

Perry Pierik

ISBN: 9789463385633 
Prijs: € 19,95

ISBN: 9789461532053 
Prijs: € 19,95

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 oorlogshitser en an-
tisemiet. Hij vestigde zich uiteindelijk in het plaatsje Doorn waar hij resi-
deerde. 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.

De verlaten monarch

Keizer Wilhelm II in Nederland

Perry Pierik & Henk Pors
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Uit ‘t slijk

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

voorman

Roger Rennenberg

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 ze-
ventienjarige 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.

Na de verschijning van De verlaten monarch, een boek over de balling-
schap van de Duitse ex-keizer Wilhelm II in Nederland, kon een beschrij-
ving 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.

De prins van Wieringen

De internering van kroonprins Friedrich 
Wilhelm op Wieringen (1918-1923) en zijn 

verdere levensloop

Henk Pors

ISBN: 9789461533258 
Prijs: € 22,95

ISBN: 9789075323979 
Prijs: € 9,98
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ISBN: 9789059117440 
Prijs: € 24,95

Franse intellectuelen in het interbellum zijn geobsedeerd door tijd en ver-
gankelijkheid. Deze obsessie wordt geïllustreerd aan de hand van de ro-
mans 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 na-
drukkelijk 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 ide-
alen over een nieuwe mens en maatschappij.

Lijden aan de tijd

Franse intellectuelen in het interbellum

Marleen Rensen

Dit boek gaat over de aangrijpende, bizarre en soms fatale fronter varin-
gen van acht Duitse  schrijvers tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ze leg-
den 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 Ma-
ria 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 Oorlog.

Onsterfelijke fronten

Duitse schrijvers in de loopgraven van de 
Eerste Wereldoorlog

Evelyn de Roodt

ISBN: 9789059111226 
Prijs: € 24,95
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In de laatste week van januari 1889 voltrok zich een drama dat de Euro-
pese 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 be-
kend gemaakt dat Rudolf een plotselinge natuurlijke dood stierf, vervol-
gens 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.

Bloednacht Mayerling

1889 - 1945

Martin Ros

ISBN: 9789059112360 
Prijs: € 16,95

ISBN: 9789463385398 
Prijs: € 14,95

In het voorjaar van 1916 besloot de Nederlandse regering het nieuwe me-
dium film in te zetten om de gereedheid van het gemobiliseerde leger en 
vloot in beeld te brengen. Deze eerste Nederlandse regeringsfilm was be-
doeld om de eigen bevolking inzicht te geven in het dagelijks leven in de 
gemobiliseerde eenheden en om aan het buitenland de boodschap over te 
brengen dat de krijgsmacht gereed was de Nederlandse neutraliteit te ver-
dedigen. Holland Neutraal. De Nederlandsche Leger- en Vlootfilm werd 
in zes maanden geproduceerd door filmmaker Willy Mullens van de firma 
Alberts Frères. Op 9 januari 1917 ging de film in koninklijke première. In 
de daaropvolgende maanden stroomde het publiek massaal naar de bio-
scopen. De film werd uiteraard vertoond aan de gemobiliseerde eenheden 
en werd ook geëxploiteerd naar het buitenland. In dit boek worden de 
wordingsgeschiedenis, inhoud en ontvangst van Holland Neutraal. De Ne-
derlandsche Leger- en Vlootfilm uiteengezet

Holland Neutraal

De Nederlandsche Leger- en Vlootfilm

Tom Sas
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Als een meteoor verschijnt August Stramm in 1914 en 1915 aan de literai-
re hemel boven Berlijn. De theaterteksten en gedichten van deze in 1874 
geboren inspecteur der keizerlijke posterijen zijn hun tijd ver vooruit, en 
op vandaag vormt zijn oeuvre een uniek hoofdstuk van het expressionis-
me en van de Duitse letteren. Dat het een klein oeuvre is, heeft alles te 
maken met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Als reservekapitein 
neemt Stramm vanaf dag één deel aan ruim zeventig gevechten, altijd in de 
eerste linie, tot hij op 1 september 1915 sneuvelt. De vreemde oorlogsge-
dichten die hij aan het front schrijft, lijken wel pogingen om weer te geven 
wat men gewaarwordt tijdens een lichtflits van een explosie, dus allesbe-
halve Wordsworthiaanse emotion recollected in tranquility. Zelfs helemaal 
géén emotie, geen ik gewroet, geen beschrijving, geen uniformromantiek, 
geen opinie over oorlog. Stramms gedichten zijn dan ook werkelijk in alle 
opzichten uniek en staan mijlenver af van wat bv. de overbekende Britse 
war poets deden.

Lekbloed

Gedichten & brieven uit de oorlog

August Stramm

ISBN: 9789461538284 
Prijs: € 19,95

ISBN: 9789461532107 
Prijs: € 22,95

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 aanwe-
zig 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 gro-
te namen van de legendarische luchtoorlog worden hier besproken. Daar-
bij 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.

Luchthelden van de Eerste 
Wereldoorlog

Het gebaar van Guynemer

Peter Steeman
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ISBN: 9789059113503 
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 onbekend terrein betreden. Met zijn 
onderzoek won hij de scriptieprijs die was uitgeschreven door het Studie 
Centrum Eerste Wereldoorlog met hulp het Dieckerhofffoods. De jury, 
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. 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 af te leggen. De sol-
daten behielden ondanks tegenslagen hun grote mate aan saamhorigheid 
alsmede hun discipline.

Iers niemandsland

Ierse vrijwilligers in het Britse leger  
tijdens de Eerste Wereldoorlog

Marcel Stuivenga

ISBN: 9789059115354 
Prijs: € 14,95

De moord op de Armeniërs door de Turken gedurende de Eerste We-
reldoorlog is weer volop onderdeel van politiek debat geworden. Ook in 
Nederland, waar de politici schipperen tussen een correcte stellingname 
en politiek gewin met oog op het Turks-Nederlandse electoraat. Politiek 
staat immer in het teken van de waan van de dag, gelukkig dat er ook 
nog de geschiedenis zelf is Ugur Üngör heeft deze dramatische en nu weer 
hoogst actuele geschiedenis in kort bestek uit de doeken gedaan. De au-
teur neemt de lezer mee naar een van de meest beladen historische ge-
beurtenissen van de toch al zo dramatische 20ste eeuw. Ugur Ümit Üngör 
(1980) studeerde sociologie en geschiedenis aan de universiteiten van 
Groningen, Utrecht, en Toronto. In 2005 studeerde hij cum laude af aan 
het Masterprogramma Holocausten Genocidestudies van de Universiteit 
van Amsterdam. Thans is hij daar promovendus met een dissertatie over 
het Turkse natievormingsproces alsmede staflid bij het Centrum voor Ho-
locaust- en Genocidestudies. Zijn interessegebieden zijn staatsvorming, 
nationalisme, en massaal geweld.

Vervolging, Onteigening en 
Vernietiging

De deportatie van Ottomaanse Armeniers 
tijdens de Eerste Wereldoorlog

Uğur Ümit Üngor
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Over die Oorlog

Luc Vanacker

Bedenkingen bij een eeuw 
geschiedschrijving over 

het ontstaan van de Eerste 
Wereldoorlog

‘De tijd van de grote debatten over de oorzaak van de Eerste Wereldoorlog is voorbij,’ schreef de Duitse historicus Oliver Janz in 2013, 
maar niets bleek minder waar. In Duitsland had de historicus Fritz Fischer al in de jaren ’60 voor de ‘Fischer controverse’ gezorgd 
door het Duitse aandeel uitgebreid, maar eenzijdig te belichten. Maar op academische studies over de oorlogsdoelen van de Russen 
(2011) en de Fransen (2015) bleef het wachten tot een heel eind in de 21ste eeuw. Nu pas kunnen we ons een genuanceerd beeld vor-
men van de initiële, de continue en de beslissende verantwoordelijkheden bij het uitbreken van die oorlog. Er waren veel pogingen 
om Duitsland hoofdzakelijk of zelfs alleen verantwoordelijk te stellen: van Artikel 231 in het Verdrag van Versailles tot recente ency-
clopedische bijdragen toe. Maar daarnaast waren er ook dissidente stemmen, die wezen op de vele eenzijdige of foute voorstellingen 
in een eeuw geschiedschrijving over de oorzaken van die oorlog.

ISBN: 9789463387101 
Prijs: € 9,95





NeDERLAND
EN DE 
EERSTE 

WERELDOORLOG
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ISBN: 9789463381505 
Prijs: € 24,95

De inwoners van de provincie Zuid-Holland hebben de Eerste Wereld-
oorlog zeer intens beleefd. Honderden lichamen van omgekomen Duitse 
en Britse militairen spoelden daar aan en moesten er begraven worden. 
Hollandse vissers- en koopvaardijboten liepen op mijnen of werden ge-
torpedeerd, honderden bemanningsleden kwamen niet meer terug. Bel-
gische vluchtelingen werden in de Zuid-Hollandse dorpen opgevangen. 
De gehele kust kreeg versterkte kustbewaking. En ook Zuid-Holland kreeg 
te maken met schaarste en distributie. Ook in dit deel van de serie Regio-
boeken over de Eerste Wereldoorlog zijn grote en kleine verhalen samen-
gebracht. Zij geven een authentiek beeld van het dagelijks leven in die tijd 
in Zuid-Holland.

Jan Both, Henk van der Linden,  
Pauline Onderwater, Mark Sijlmans

Zuid-Holland en de Eerste 
Wereldoorlog

ISBN: 9789461536570 
Prijs: € 24,95

Tijdens de Eerste Wereldoorlog bleef Nederland neutraal. Dat betekent 
echter niet dat er niets gebeurde. Integendeel, en alles wat in ons land 
plaatsvond, vond nog heftiger plaats in de grensprovincies. De Braban-
ders beleefden de oorlog intens. Het ging om de opvang van honderd-
duizenden vluchtelingen, smokkel, spionage, inkwartiering van militairen, 
vordering van paarden en auto’s, de invloed van het militaire gezag en de 
dagelijkse zorg over schaarste en distributie. In de grotere plaatsen ging 
het leven met aanpassingen op de ‘normale’ wijze door. Maar het Brabantse 
land kende maar weinig grotere plaatsen. Het overgrote deel van de bevol-
king woonde in kleine dorpen. Dorpen overspoeld met vluchtelingen en 
militairen. Dit boek gaat over de mensen in die dorpen. Het zijn dagboeken, 
verhalen over gewone mensen, verslagen en studies, over de gehele oorlogs-
tijd of toegespitst op een specifieke plaats of gebeurtenis, door Brabanders 
en over Brabanders.

 Henk van der Linden,  
Pauline Onderwater, Tom Sas

Brabant en de Eerste  
Wereldoorlog



45

ISBN: 9789463385350 
Prijs: € 24,95

’s-Hertogenbosch was ook toen al de Brabantse hoofdstad, de zetel van 
de Bisschop, de garnizoensstad en het economisch kloppend hart van dit 
deel van Brabant. De stad werd meteen na de mobilisatie ook het centrum 
van de afwachtingsstelling van het Nederlandse leger. De stad zat vol mili-
tairen en daar kwamen in 1914 ook nog eens ruim 2500 Belgische vluch-
telingen bij. Wat betekende dit alles voor de stad en haar inwoners? Over 
’s-Hertogenbosch zijn vele boeken verschenen, maar vreemd genoeg nog 
geen over deze periode in haar geschiedenis. Dit boek voorziet in deze la-
cune. Een fors team van auteurs belicht in ruim 20 bijdragen vele facetten 
van het Bossche dagelijks leven en van individuele Bosschenaren tijdens 
de Eerste Wereldoorlog, de jaren 1914 – 1918. Nagenoeg alle artikelen zijn 
tot stand gekomen na diepgaand onderzoek in de archieven. Zij leveren 
te samen een boeiend beeld van de Brabantse hoofdstad in een woelige 
periode.

 Jac. Biemans, Henk van der Linden, 
Tom Sas

‘s HertogenBosch en de  
Eerste Wereldoorlog

ISBN: 9789463385367 
Prijs: € 24,95

Den Haag was ook destijds al ons Nederlandse bestuurlijke en politieke 
centrum. De internationale stad van Vrede en Veiligheid, de thuishaven 
van de Scheveningse vissersvloot, een spionnencentrum en het verzamel-
punt van vele geïnterneerde buitenlandse militairen. Dat alles ging aan de 
Haagse inwoners niet zomaar voorbij, zij kampten met grote problemen. 
Dit boek geeft in vijf onderdelen een inkijkje in Den Haag tijdens de Eerste 
Wereldoorlog. Het gaat over hoe de oorlog ook in Den Haag binnenkwam, 
over de militairen, het dagelijks leven, de vreemdelingen, de politiek en het 
culturele leven. En dat vanuit dagboeken en via verhalen van mensen die 
erbij waren en van onderzoekers van nu. Den Haag in ’14 – ’18: een stad 
vol tegenstrijdigheden, met grote problemen, maar ook vol energie om 
deze moeilijke periode goed te boven te komen.

 Henk van der Linden,  
Marcel Nonhebel

Den Haag en de Eerste  
Wereldoorlog
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Rotterdam en de  

Eerste Wereldoorlog

Henk van der Linden, Edwin Ruis,
Eric Wils

Rotterdam was met zijn haven toen al het kloppend hart van economisch 
Nederland en had daardoor zwaar te lijden van de Eerste Wereldoorlog. 
Rotterdam had de volle aandacht van alle strijdende partijen. Het werd 
een toevluchtsoord voor vele Europeanen, een spionagenest, en na de af-
kondiging van de onbeperkte duikbootoorlog een plek van grote armoede 
onder de ‘gewone man’ en zo een bakermat van revolutionaire gedachten. 
Rotterdam was ook de plaats waar Duitse en Britse gewonde krijgsgevan-
genen werden uitgewisseld en tussen alle commotie door het ‘Kasteel van 
Spangen’ werd gebouwd: Sparta!

ISBN: 9789463380126 
Prijs: € 24,95

ISBN: 9789461534774 
Prijs: € 19,95

De Eerste Wereldoorlog ging niet aan de hoofdstad van het neutrale Ne-
derland voorbij. Al snel na het uitbreken van de vijandelijkheden stroom-
den duizenden Belgische vluchtelingen Amsterdam binnen terwijl vele 
Nederlandse dienstplichtigen hun mobalisatiebestemmingen aan de 
grens moesten zien te bereiken. De vluchtelingenopvang stelde het loka-
le 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 ar-
beidsraden op, die echter al snel geïnfiltreerd werden door de inlichtin-
gendiensten. Gedurende de hele oorlog legde assuradeur Scheltema een 
indrukwekkende serie plakboeken aan waarin velerlei facetten van het 
dagelijkse leven onder de mobilisatie werden gedocumenteerd.

Henk van der Linden & Ron Blom

Amsterdam en de  
Eerste Wereldoorlog
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ISBN: 9789461535115 
Prijs: € 19,95

In augustus 1914 trok het oorlogsgeweld net over de grens aan de ogen van 
de Limburgers voorbij en in 1919 ontsnapten zij maar net aan annexatie 
door onze zuiderburen, de Belgen. En intussen speelde zich in het lieflijke 
Limburgse landschap met haar vanouds bourgondische en gemoedelijke 
inwoners een formidabele episode in hun geschiedenis af. In neutraal Ne-
derland gebeurde nauwelijks wat tijdens de Grote Oorlog, zo kijken velen 
nog tegen deze periode aan. Voor Limburg gaat dat absoluut niet op. Ze-
ker, ook in Limburg gebeurde alles wat de rest van het neutrale Nederland 
overkwam: mobilisatie, inkwartiering, opvang van vluchtelingen, schaar-
ste en distributie van voedsel en allerlei andere levensbehoeften. Ook Lim-
burg kende een steeds grotere invloed van de overheid op het economisch 
leven, met een eindeloos aantal regels en voorschriften.

 Henk van der Linden, Eugène Rosier

Limburg en de Eerste  
Wereldoorlog

ISBN: 9789463387194 
Prijs: € 24,95

Gelderland was in de Eerste Wereldoorlog niet bepaald een toonbeeld van 
rust. Het begon al snel met de mobilisatie, waar de vele garnizoensplaatsen 
in de provincie mee te maken kregen. Duizenden militairen stroomden 
toe, terwijl tegelijkertijd duizenden arbeidsplaatsen onbemand werden. 
Het kerkelijk leven wordt ontregeld door benoemingen tot legergeestelij-
ke. Na het uitbreken van de oorlog wordt Nederland overstroomd met Bel-
gische vluchtelingen, van wie velen in vluchtoorden op de Gelderse heide 
terechtkomen. Ook vele duizenden geïnterneerde Belgische militairen 
worden in kampen op de Veluwe gehuisvest.
Ondertussen hebben de bewakers aan de grenzen hun handen vol
aan smokkelaars.
De beroemde auteur en zenuwarts Frederik van Eeden vinden we in dit 
boek ook terug. Hij logeert een tijdje bij zijn neef in Ede, kapitein Van 
Warmelo. Zijn indrukken over de oorlog en de mobilisatie noteert hij in 
(open) brieven en zijn dagboek.
Aan het eind van de oorlog slaat de vlam in de pan in Harskamp, waar mi-
litairen onrustig worden en ernstige rellen uitbreken. Is dit een voorbode 
van revolutie in Nederland?
Gelderland was dus bepaald niet een rustige provincie in de Eerste
Wereldoorlog.

 Henk van der Linden, Jos van Raan,
Enne Koops

Gelderland en de Eerste  
Wereldoorlog
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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 honderddui-
zenden vluchtelingen hun toevlucht zochten. Later bleven er voortdurend 
grensincidenten, met smokkelaars, deserteurs, ontsnapte krijgsgevange-
nen, spionnen, ontschuldige burgers, met de Dodendraad veelal als scher-
prechter. Zeeland dreigde ook enkele malen zelf slagveld te worden, door 
de mogelijkheid dat de geallieerden de onderzeebootbases aan de Belgi-
sche kust en Duitse troepen aan de IJzer in de rug aan zouden vallen.

ISBN: 9789461534781 
Prijs: € 24,95

Henk van der Linden &  
Leo van der Vliet

Zeeland en de 
 Eerste Wereldoorlog

Ver weg van het strijdgewoel bij onze Zuiderburen en de drukte van West- 
en Zuid-Nederland zou Drenthe met haar 200.000 inwoners en onafzien-
bare heidevelden tijdens de Eerste Wereldoorlog een oase van rust moe-
ten zijn geweest. Het tegendeel is waar. Vanzelfsprekend gebeurde ook in 
Drenthe alles wat de rest van het neutrale Nederland overkwam: mobilisa-
tie, inkwartiering, opvang van vluchtelingen, schaarste en distributie van 
voedsel en allerlei noodzakelijkheden. Tevens was er een steeds grotere 
invloed van de overheid op het economisch leven, met een eindeloos aan-
tal regels en voorschriften.

ISBN: 9789463387194 
Prijs: € 24,95

 Henk van der Linden, Jos van Raan

Drenthe en de Eerste  
Wereldoorlog
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In de Eerste Wereldoorlog was Nederland neutraal, maar dat wil niet zeg-
gen dat het er rustig bleef. Integendeel: mobilisatie, inkwartiering, schaar-
ste en distributie van voedsel en allerlei noodzakelijke andere eerste le-
vensbehoeften, van schoenen tot brandstof, en een steeds grotere invloed 
van de overheid op het economisch leven, met een eindeloos aantal regels 
en voorschriften waren het gevolg. Dit boek geeft in acht thematische de-
len een overzicht van wat zich in Noord-Holland tijdens de Eerste Wereld-
oorlog afspeelde. Er is vooral aandacht voor de dorpen en kleinere steden 
van de provincie. Over Amsterdam is al eerder een afzonderlijk boek in 
deze serie verschenen. In dit boek ligt de nadruk op de gevolgen van deze 
oorlog voor de ‘gewone man’ in de provincie.

 Ron Blom, Tom van Hooff,  
Henk van der Linden

Noord-Holland en de Eerste 
Wereldoorlog

ISBN: 9789463381499 
Prijs: € 24,95

De provincie Utrecht had net als de andere delen van Nederland te maken 
met de gevolgen van de mobilisatie, de grote exodus van Belgische vluch-
telingen en de voedselschaarste. En de stad Utrecht nam behalve als solda-
tenstad ook een bijzondere positie in als verkeersknooppunt van wegen en 
waterwegen. Dwars door de provincie loopt de Hollandse Waterlinie, die 
een belangrijke rol zou moeten spelen bij een aanval van vijandelijke legers 
om de vesting Holland te verdedigen. Met de vlucht van de vluchtelingen 
kwamen ook veel Belgische militairen mee. Omdat Nederland zich neutraal 
opstelde, konden deze manschappen niet vrij rondlopen. Ze werden in kam-
pen gehuisvest. Als herinnering aan deze sombere tijd staat in Amersfoort 
het imposante Belgenmonument, gebouwd door en voor Belgische vluch-
telingen. Door de gespannen verhouding tussen Nederland en België na de 
oorlog werd dit monument pas in 1938 aan de gemeente overgedragen.

Henk van der Linden, Jos van Raan

Utrecht en de Eerste  
Wereldoorlog
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De kogel door 
de kerk?

 Enne Koops, Henk van der 
Linden

Het Nederlandse Christendom 
en de  

Eerste Wereldoorlog

Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) was Nederland politiek neutraal, maar in geestelijk opzicht bevond het land zich 
midden in het strijdgewoel. De prangende vraag was hoe beslissend deze oorlog zou zijn voor de toekomst van kerk en religie. 
In de buitenlandse historiografie is deze thematiek, geloof en oorlog, breedvoerig beschreven. In de Nederlandse geschiedschrij-
ving heeft dit onderwerp echter nog weinig aandacht gekregen. Deze bundel wil hierin verandering brengen door te schetsen 
hoe Nederlandse protestanten en katholieken reageerden op het oorlogsgeweld, zowel tijdens de oorlog als in het interbellum. 
De bijdragen maken duidelijk dat de Eerste Wereldoorlog in religieus opzicht een grotere impact op Nederland had dan tot nu 
toe is verondersteld. En dat de eerste haarscheurtjes in wat wel de ‘verzuiling’ is genoemd, feitelijk al ontstonden in het tijdvak 
1914-1940 en niet pas na de Tweede Wereldoorlog.
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Bij het uitbreken van de oorlog in augustus 1914 gingen de soldaten met 
groot enthousiasme de oorlog in. ‘Met Kerstmis weer thuis’ was in elk land 
de overtuiging. Het liep helemaal anders. Aan alle fronten liep de strijd 
helemaal vast. Van een bewegingsoorlog werd het een loopgravenoorlog. 
Honderden kilometers lang liepen de loopgraven door Europa. Loopgra-
ven van de Centralen en loopgraven van de Alliantie. Loopgraven tegen-
over elkaar. Alle gevechten gingen om slechts geringe terreinwinst, ten 
koste van vele honderdduizenden doden en gewonden. 1915 was het jaar 
van de stilstand aan de fronten. Het jaar ook van dramatische, vergeefse 
pogingen om beslissende slagen te leveren. Het jaar van nieuwe dodelijke 
wapens, zoals gifgas. Het jaar waarin het besef ontstond dat het vechten 
voor altijd door zou kunnen gaan. De oorlogvoerenden waren de on-
schuld voorbij.

Henk van der Linden, Perry Pierik

Verloren onschuld

Het dramatische jaar 1915

ISBN: 9789461533050 
Prijs: € 24,95

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 in eens de  we-
reld 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-so-
cialisme en het communisme zou baren.

Henk van der Linden & 
 Perry Pierik (red.)

En de uitbraak van de Grote Oorlog

Het dramatische jaar 1914
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Het jaar 1917 was het vierde oorlogsjaar. Opnieuw een dramatisch jaar: 
Crisis, muiterĳ en revolutie. Veel meer ingrediënten zĳn er niet nodig voor 
een dramatische cocktail. 1917 was een zeer onrustig jaar. Maar ook in 
1917 werd het gemiddelde van 5000 doden per dag gemakkelĳk gehaald. 
Het vechten ging gewoon door, ook in de loopgraven. In Vlaanderen, bĳ 
Passendale, de derde slag bĳ Ieper. En bĳ Caporetto in Italië en het Ni-
velle-offensief aan de Chemin des Dames in Frankrĳk, hetzelfde verhaal.

Er is wel een verschil met de voorgaande jaren. De mannen in het veld 
pikten het niet meer. Muiterĳen in Frankrĳk. Revolutie in Rusland. Maar 
Nederland was en bleef neutraal.

Henk van der Linden, Perry Pierik

Crisis, Muiterij en Revolutie

Het dramatische jaar 1917

ISBN: 9789461537478 
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1916 was het tweede volledige oorlogsjaar. Na de vrolijke optimistische ope-
ning van de schermutselingen in zomer en herfst van 1914 volgde oorlogsjaar 
1915. Het jaar waarin de strijdende partijen tot de onthutsende ontdekking 
kwamen dat oorlogvoeren geen aangenaam tijdverdrijf was. De schrik sloeg 
hen zodanig in de benen dat beide kampen over honderden kilometers leng-
te loopgraven aanlegden, ieder aan de eigen kant van een smalle strook nie-
mandsland en vandaar uit elkaar voortdurend bestookten. Dit ging het gehele 
jaar 1916 door. Vanzelfsprekend werden pogingen gedaan om de impasse te 
doorbreken. De Britten en Fransen probeerden dat bij de Somme; de Duitsers 
bij Verdun, zonder resultaat. De oorlog stond stil, maar het doden ging ge-
woon door. Gemiddeld sneuvelden elke dag, ook in 1916, ruim 5000 mannen. 
Dit boek bevat 19 bijdragen van Nederlandse en Vlaamse auteurs over 1916, 
over grote en kleine onderwerpen en gebeurtenissen. Samen geven zij een re-
alistisch en aangrijpend beeld van 1916, het dramatische jaar waarin alles stil 
stond.

Henk van der Linden, Perry Pierik

Alles stond stil

Het dramatische jaar 1916
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1918 is het jaar dat Duitsland de ultieme poging deed om de strijd in haar 
voordeel te beslissen. In 1917 was aan het Oostfront, na de Russische Re-
volutie, de oorlog voorbij. Alle beschikbare Duitse troepen gaan naar het 
Westfront. Tot juli 1918 gaan de Duitsers daar meerdere malen vol in de 
aanval. Aanvankelijk met groot succes. Ze dringen verder Frankrijk in dan 
ze ooit zijn gekomen. Ze hebben haast, want de Amerikanen zijn in aan-
tocht. Voor de Britten en de Fransen komen die precies op tijd. In mei stop-
pen de Amerikanen de Duitse opmars aan de Marne. In juli proberen de 
Duitsers het voor de laatste keer bij Reims en opnieuw bij de Marne.Ook 
nu lukt het niet. Daarna worden de rollen omgedraaid en drijven Ameri-
kanen, Britten en Fransen de Duitse troepen ver terug. Op 11 november 
wordt de wapenstilstand getekend. De oorlog is voorbij. De gehele wereld 
kijkt verbijsterd naar de puinhopen en naar de bijna 10 miljoen doden. En 
in Nederland kraaide rode revolutiehaan.

Het dramatische jaar 1918

De strijd gestreden. De wereld in puin

Henk van der Linden, Perry Pierik
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Op 11 november 1918 werd weliswaar de wapenstilstand afgekondigd, 
maar daarna ging het vechten gewoon door. Met name aan het oostfront. 
Westerse troepen gingen daar de revolutionairen van Lenin te lijf. Overal 
in Oost-Europa braken gevechten uit. Alleen mochten die officieel geen 
oorlog meer heten. Heel de wereld had te lijden onder de Spaanse griep, 
een ziekte die nog meer slachtoffers maakte dan de  9 miljoen in de Oorlog.
In Versailles werd een half jaar vergaderd over een Vredesakkoord. Een 
akkoord dat nog geen twintig jaar later zou leiden tot de volgende vernie-
tigingsoorlog. En België voerde een felle strijd om Nederlands grondge-
bied over te nemen. Gelukkig alleen aan de onderhandelingstafel, zonder 
wapens.

Johan van Duyse, Aris Gaaff,  
Henk van der Linden

De doos van Pandora gaat open

Het dramatische jaar 1919
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This is the story of the Royal Flying Corps and the Royal Naval Air Ser-
vice. At the outbreak of the war the R.F.C. consisted of only four squa-
drons organised for active service. The squadrons were concentrated at 
Farnborough under the command of Brigade-General Sir David Hender-
son. The unites were dispatched to France in 1914. In France they started 
the War in the Air. S.O. Bradshaw tells their story. Lt. H.D. Harvey Kelly 
was privileged to be the first R.F.C. pilot to arrive in France and landed in 
Amiens. He was killed om April 29 th 1917. Flying Memories of Stanley 
Orton Bradshaw brings back the glory days of the pilots of 1914-1918.

S.O. Bradshaw

First World War

Flying Memoiries

ISBN: 9789461539410 
Prijs: € 24,95

Military historian Andris Kursietis’ new book Under Three Flags is his 
latest work covering the military history of the first part of the 20th Cen-
tury. The book provides an analysis of the German Navy under the Kaiser, 
the Republic, and the Third Reich, with information about the major com-
mands and ships of the navy, as well as a biographical dictionary section 
that covers the careers of all of Germany’s admirals during the period 1914 
- 1945. Whilst much of this information is contained in fragmented form 
in a multitude of other books, Under Three Flags combines and collates 
this information into a single volume that is a must for serious scholars 
and researchers of the German Navy in the 20th Century.

Andris J. Kursietis

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

Under three flags
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Andris Kursietis has been a researcher of military history for over forty 
years, using resources that span the globe. This latest book, “The Last Tsar’s 
Warriors” represents his largest project to date. The book provides infor-
mation about the military careers of over 6,400 Imperial Russian generals 
and admirals that served the last Tsar, Nikolai II, during his reign 1894 - 
1917, and also lists the order of battle of the Russian armed forces during 
those years. Included in Volume II of this book are over 250 images of the 
last Tsar’s warriors. For his previous work on the Hungarian military, the 
Hungarian Knightly Order of Vitéz in 1997 awarded Kursietis its Cross of 
Merit. He is also the recipient of the Silver Medal of Merit from the World 
Federation of Hungarian Veterans, and the Bronze Service Cross from the 
International Hungarian Military History Preservation Society.

Andris J. Kursietis

The last Tsar’s Warriors |  
Volume II: P – Z; 

Illustrations; Order of battle

ISBN: 9789463382014 
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Andris Kursietis has been a researcher of military history for over forty 
years, using resources that span the globe. This latest book, “The Last Tsar’s 
Warriors” represents his largest project to date. The book provides infor-
mation about the military careers of over 6,400 Imperial Russian generals 
and admirals that served the last Tsar, Nikolai II, during his reign 1894 - 
1917, and also lists the order of battle of the Russian armed forces during 
those years. Included in Volume II of this book are over 250 images of the 
last Tsar’s warriors. For his previous work on the Hungarian military, the 
Hungarian Knightly Order of Vitéz in 1997 awarded Kursietis its Cross of 
Merit. He is also the recipient of the Silver Medal of Merit from the World 
Federation of Hungarian Veterans, and the Bronze Service Cross from the 
International Hungarian Military History Preservation Society.

Andris J. Kursietis

The last Tsar’s Warriors  
Volume I A-O
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Andris Kursietis has been a researcher of military history for fifty years, 
using resources that span the globe. His latest book, “The Senior Generals 
of the U.S. Army & Army Air Forces, 1900 - 1945” provides biographical 
information about the military careers of 94 officers who were promoted 
to at least three-star rank (Lieutenant General) in the United States Army 
and Army Air Force.during 1900 - 1945. For his previous work on the 
Hungarian military, that includes three titles on that topic, the Hungarian 
Knightly Order of Vitéz in 1997 awarded Kursietis its Cross of Merit. He 
is also the recipient of the Silver Medal of Merit from the World Federati-
on of Hungarian Veterans, and the Silver and Bronze Service Crosses and 
the 2014-2018 Cross from the International Hungarian Military History 
Preservation Society.

Andris J. Kursietis

The Senior Generals of 
the U.S Army & Army Air 

Forces, 1900-1945

Andris Kursietis has been a researcher of military history for fifty years, 
using resources that span the globe. This latest book, “America’s Admirals 
& Marine Corps Generals 1900 - 1945” is a vital source for biographical 
information about the military careers of almost 1200 U.S. Navy admirals 
and 158 Marine Corps generals that served the United States of America 
during 1900 - 1945. For his previous work on the Hungarian military, that 
includes three titles on that topic, the Hungarian Knightly Order of Vitéz 
in 1997 awarded Kursietis its Cross of Merit. He is also the recipient of the 
Silver Medal of Merit from the World Federation of Hungarian Veterans, 
and the Silver and Bronze Service Crosses and the 2014-2018 Cross from 
the International Hungarian Military History Preservation Society.

Andris J. Kursietis

America’s Admirals & 
Marine Corps Generals 

1900-1945 
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Tannenberg; looking back, this town and battle symbolise an atypical epi-
sode in the First World War: the war of movement. In reality the war quic-
kly turned into a trench war, such as we knew it in the West.With the battle 
at Tannenberg and the ones that followed, which all had a quite positive 
outcome for Germany, Ludendorff had left his mark. is untimately brought 
the duo Von Hindenburg - Ludendorff to the absolute military top of Ger-
many. As from 1917 they, together with the emperor, dictated the course of 
the war. Ludendorff left such a heavy mark on everything that people also 
referred to it as ‘Ludendorff ‘s dictatorship’.

Perry Pierik

Erich Ludendorff and the defence of the 
German Eastern border in 1914

Tannenberg

ISBN: 9789463388757 
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Andris Kursietis has been a researcher of military history for almost fifty 
years, using resources that span the globe. This latest book, “Senior Gene-
rals and Admirals of the Austro-Hungarian Army and Navy, 1914 - 1918” 
contains the biographies of 189 officers who served with Rangklasse III 
or higher during World War I. This count includes several foreign officers 
who held honorary rank in the Austro-Hungarian armed forces. Over 100 
years have passed since the end of World War I, and many of the officers 
covered in this book have faded into historical oblivion. The author ho-
pes that this book will help to remind historians about their existence and 
their role in commanding one of the largest armed forces in action during 
the conflict. An estimated 7,800,000 soldiers served in the Austro-Hun-
garian army between 1914 and 1918, yet it required only 180 or so senior 
officers to command them. They are all in their final resting places, but 
their stories will hopefully live on. For his previous work on the Hungarian 
military, the Hungarian Knightly Order of Vitéz in 1997 awarded Kursietis 
its Cross of Merit. He is also the recipient of the Silver Medal of Merit 
from the World Federation of Hungarian Veterans, as well as the Silver and 
Bronze Service Crosses and the 2014-2018 Cross from the International 
Hungarian Military History Preservation Society.

Andris J. Kursietis

Senior Generals and 
Admirals of the Austro-

Hungarian Army and Navy 
1914 - 1918
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Aris Gaaff

Old war debts never die, they just fade away....... In 2015, Britain finally 
paid off a large war loan issued in 1917 to finance the First World War. In 
2010, Germany made the last payments on some 80-year-old debts origi-
nally used to finance part of its reparations bill imposed by the Treaty of 
Versailles in 1919. These were exceptions. The vast majority of the debts 
made during the Great War have never been paid back, including billi-
on dollar loans from the US to western allies. These debts were the result 
of four years of almost unlimited spending by belligerent governments. 
This is the first book that provides the reader with an overview of the fi-
nancial aspects of the Great War from the French reparations after the 
Franco-Prussian war of 1870 to present day. Apart from financing of the 
war itself, the author also covers the aftermath and the entanglement of 
inter-ally debts and German reparations. It emphasizes differences bet-
ween countries in payment ethics, illustrated with striking examples and 
original graphs. The human interest of finance is not forgotten, by means 
of short but captivating biographies of the financial leaders of the time, 
men who made decisions that were at least as far-reaching as those of the 
generals on the battlefields.

Cultural differences in First World War 
finance

Debts without redemption

Lieber Gott. Drei Brüder im Ersten Weltkrieg schildert die wahre Ge-
schichte einer wohlhabenden deutschen Familie aus Camberg. In der 
Schlacht um die Vogesen, um Verdun und an der Somme starben drei 
der vier Brüder. Ihnen verbindet eine einfache Taschenuhr. Nach dem 
Tod des einen nimmt der andere sie mit an der Front. Bis auch er getötet 
wird. Die persönlichen Briefe des Leutnants der Reserve Hyazinth Lie-
ber, Anwalt im täglichen Leben, und die Fragmente aus dem Tagebuch des 
Philosophiestudenten und Leutnants Theodor Lieber bilden zusammen 
mit Originaltexte aus Regimentsgeschichten und authentischen Fotos ein 
atemberaubendes Zeitbild.

Bob Latten

Lieber Gott. Drei Brüder im 
Ersten Weltkrieg

ISBN: 9789463384698 
Prijs: € 19,95
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On September 22, 1914 between 06.20 am and 07.55 am three British crui-
sers went down o 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. ere were 837
survivors. e 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 Ger-
mans. But for the British it was a dire blow, the biggest loss ever in icted 
on the Royal Navy, hitherto deemed invincible. e su ering 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 fa-
mily 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. e hard times the crewmembers had to go through are re ected 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 tra-
gedy, which, though
almost forgotten, was one of the largest calamities ever in the history of 
naval warfare.

ISBN: 9789461532602 
Prijs: € 22,95

The live bait squadron

three massgraves off the Dutch coast, 22 
september 1914

Henk H.M. van der Linden

Jurriaan Ceroy Mulder

Erich Ludendorff 1914 - 1937

Eine totalitäre
Revision

ISBN: 9789463388627 
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Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) was Nederland politiek 
neutraal, maar in geestelijk opzicht bevond het land zich midden in het 
strijdgewoel. De prangende vraag was hoe beslissend deze oorlog zou zijn 
voor de toekomst van kerk en religie. In de buitenlandse historiografie is 
deze thematiek, geloof en oorlog, breedvoerig beschreven. In de Neder-
landse geschiedschrijving heeft dit onderwerp echter nog weinig aandacht 
gekregen. Deze bundel wil hierin verandering brengen door te schetsen 
hoe Nederlandse protestanten en katholieken reageerden op het oorlogs-
geweld, zowel tijdens de oorlog als in het interbellum. De bijdragen ma-
ken duidelijk dat de Eerste Wereldoorlog in religieus opzicht een grotere 
impact op Nederland had dan tot nu toe is verondersteld. En dat de eerste 
haarscheurtjes in wat wel de ‘verzuiling’ is genoemd, feitelijk al ontstonden 
in het tijdvak 1914-1940 en niet pas na de Tweede Wereldoorlog.





De
grote oorlog

De Kronieken



De grote oorlog, Kroniek 1914-1918 is dé serie in Neder-
land en Vlaanderen met als onderwerp de geschiedschrij-
ving van en reflectie op de Eerste Wereldoorlog. Inmiddels 
kunnen we met trots het 36ste deel aankondigen. In deze 
doorlopende reeks, waarin de verschillende delen zelfstan-
dig leesbaar zijn, is er onafgebroken geijverd de bestaande 
elementen in de Nederlandse historiografie met betrekking 
tot de Eerste Wereldoorlog te overbruggen. Door conse-
quent stil te staan bij onderzoek van politieke, militaire, 
diplomatieke en filosofische aard is een veelzijdig beeld 
ontstaan van dit enorme conflict waarbij Nederland aan de 
zijlijn stond, maar niet onberoerd bleef.

Deze Kroniek is weer zeer gevarieerd: drie bijdragen met 
een maritieme achtergrond, drie met persoonlijke verhalen 
en een culturele bijdrage over het Lente-offensief in 1918, 
maar dan destijds al vertaald naar het toneel.

De Grote Oorlog
Kroniek 1914 - 1918
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UITGEVERIJ ASPEKT

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

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

Nederland kende een historische achterstand met betrekking tot de pu-
blicatie van boeken over de Eerste Wereldoorlog. Het groeiende inzicht 
dat de geschiedschrijving over de Eerste Wereldoorlog in directe relatie 
stond met de in Nederland veel bekendere Tweede Wereldoorlog, ook 
wel aangeduid als de ‘korte twintigste eeuw’, heeft hierin veel verande-
ring gebracht. In samenwerking met de Stichting Studiecentrum Eerste 
Wereldoorlog kan uitgeverij Aspekt nu met trots het 30ste deel in de 
serie presenteren. Ook hierin wederom bijdragen van eigen auteurs, van 
Nederlandse en Vlaamse bodem. De delen kunnen onafhankelijk van 
elkaar gelezen worden. De serie zal regelmatig worden uitgebreid.

ONDER REDACTIE VAN : HENK VAN DER LINDEN, 
PERRY PIERIK

ASPEKT

KRONIEK 1914-1918  40

Essays over de Eerste Wereldoorlog
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UITGEVERIJ ASPEKT

Deze 39ste Grote Oorlog Kroniek 1914-1918, heeft zes op zichzelf staande essays. 
Drie ervan beschrijven aspecten van het strijdgewoel van destijds. Een gaat over 

de bloedigste slag in de Franse militaire geschiedenis, de slag in de Ardennen op 22 
augustus 1914. Het tweede over een Duitse tegenhanger daarvan, nl. het allerlaatste 
Duitse voorjaarsoffensief van 1918. En het derde oorlogsverhaal beschrijft de Slag aan 
de IJzer, de roemruchte waterplas waarachter de Belgen vier jaar lang nog een klein 
stukje vrij België verdedigden.  

Twee essays zijn zeer persoonlijke verhalen. ‘Hoe verlang ik u te omhelzen’ betreft 
brieven van een Belgische in Nederland geïnterneerde soldaat. In ‘Leuven in augus-
tus-november 1914’ vinden we de persoonlijke ervaringen van parketmagistraat Jos 
Henry. 

Het boek wordt besloten met een essay over hoe de hoop op wederopstanding van 
gesneuvelden een grote rol speelde in het massale rouwproces van de achtergebleven 
familieleden.

De Grote Oorlog Kroniek 1914-1918 is dé serie in Nederland en Vlaanderen met als 
onderwerp de geschiedschrijving van en reflectie over de Eerste Wereldoorlog. De de-
len van deze serie verschijnen met grote regelmaat, in principe elk halfjaar. Dat wordt 
mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen Uitgeverij Aspekt en de Stichting 
Studiecentrum Eerste Wereldoorlog.    
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grote oorlog. Kroniek 1914-1918 • 
Deel 24
ISBN 978-94-6153-207-7 • € 24,95
Linden, van der, H. / Pierik, P. • De 
grote oorlog. Kroniek 1914-1918 • 
Deel 25
ISBN 978-94-6153-237-4 • € 24,95
Linden, van der, H. / Pierik, P. • De 
grote oorlog. Kroniek 1914-1918 • 
Deel 26
ISBN 978-94-6153-323-4 • € 24,95
Linden, van der, H. / Pierik, P. • De 
grote oorlog. Kroniek 1914-1918 • 
Deel 27
ISBN 978-94-6153-367-8 • € 24,95 
Linden, van der, H. / Pierik, P. • De 
grote oorlog. Kroniek 1914-1918 • 
Deel 28
ISBN 978-94-6153-472-9 • € 24,95 
Linden, van der, H. / Pierik, P. • De 
grote oorlog. Kroniek 1914-1918 • 
Deel 29
ISBN 978-94-6153-000-4 • € 24,95
Linden, van der, H. / Pierik, P. • De 
grote oorlog. Kroniek 1914-1918 • 
Deel 30
ISBN 978-94-6153-656-3 • € 24,95
Linden, van der, H. / Pierik, P. • De 
grote oorlog. Kroniek 1914-1918 • 
Deel 31
ISBN 978-94-6153-773-7 • € 24,95
Linden, van der, H. / Pierik, P. • De 
grote oorlog. Kroniek 1914-1918 • 
Deel 32
ISBN 978-94-6153-879-6 • € 24,95
Linden, van der, H. / Pierik, P.  • 
De grote oorlog. Kroniek 1914-1918 
• Deel 33
ISBN 978-94-6338-001-0 • € 24,95

Linden, Henk van der • The live bait 






