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ISBN: 9789461534330
Prijs:€ 18,95

De Limburgse mijnbouwindustrie was in de 20ste eeuw een 
opvallende mengeling van gruis, stofl ongen en een ongekende 

arbeidsintensiteit van de kompels en hun hogere bazen. Eén van hen 
trad op zijn zeventiende toe als hulpsleper. Dat betekende zeer hard 
werken. Op zijn zesentwintigste was hij mijnbouwkundig ingenieur 
(cum laude). Het prille ambtenaarsgezin (één kind) ging begin jaren 
dertig met de zware motor annex zijspan op vakantie ter bedevaart: 
naar Berchtesgaden... Daar resideerde het symbool van grenzeloze 
geldingsdrang, t.w. Adolf Hitler. In deze aangrijpende historische ro-
man schetst Frederik Ariesen mede de verstikkende spanning die vol-
gde op de oorlog en zijn consequenties waarvan de zoon het slachto# 
er werd. Dit boek is als literaire vertaling van een duivelse geschiedenis 
een opmerkelijk en meeslepend verhaal.

Frederik Ariesen

Het dramatische profi el van een door 
nazisme gefascineerde Limburgse 

mijnbouwingenieur

Bedevaart naar 
Berchtesgaden

ISBN: 9789461532114
Prijs:€ 29,95

Vrijwel alles wat Hitler zei werd genotuleerd. Voor historici is dit 
een ware goudmijn gebleken. Vooral in zijn zogenaamde Tafel-

gesprekken laat Hitler zijn ware aard zien, en vertelt hij onbekommerd 
over zijn stokpaardjes, natuurlijk de politiek, de kunst, de maatschap-
pij en de geschiedenis. Ook komen er veel tijdgenoten aan bod, waar-
over Hitler zijn mening ventileerde. Tevens schoven er vaak bekenden 
uit het Derde Rijk aan. Soms waren dat hoge partijfunctionarissen 
maar vaak ook mensen uit zijn directe omgeving van zijn staf en per-
soneel. Ook hoge ambtenaren, en andere publieke fi guren maakten 
hun opwachting, alsook militairen, van wie sommigen nog de modder 
van het front onder hun schoenen hadden zitten. Dit alles maakt Hit-
lers Tafelgesprekken tot een unieke inkijk in het leven van de gevreesde 
dictator en een belangrijke bron (en een primaire bron!) van het Derde 
Rijk naast de beroemde biografi eeen van Kershaw, Bullock, Toland, 
Heiber en Werner Maser. De historicus Perry Pierik schreef een in-
leiding bij dit belangwekkende historische document. Het boek werd 
vertaald door Peter Andriesse en was al jaren niet meer leverbaar.

Peter Andriesse

Hitlers Tafelgesprekken 
1941-1944

Met een voorwoord van Perry Pierik
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De protocollen van de wijzen van Sion

De protocollen van de wijzen van Sion behoort tot de zwartse 
geschriften van de wereld. In deze tsaristische vervalsing wordt 

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

ISBN: 9789075323948
Prijs: € 34,98

Hadassa Ben-Itto

Anatomie van een 
vervalsing

Te dicht bij de brug die 
voor anderen te ver was

Frits Berends

Toen in september 1944 de slag om Arnhem verloren was, dwong de 
overwinnaar de bewoners stad en omgeving te verlaten. Zij raakten over 

het bezette Nederland verspreid en wachtten in onzekere en veelal primitieve 
omstandigheden de bevrijding af. Daarna kwam de moeizame terugkeer naar 
een deels verwoeste en totaal leeggeroofde stad, waar een nieuw bestaan op-
gebouwd moest worden. Door familiedocumenten geholpen, beschrijft Frits 
Berends hoe die gebeurtenissen hem en de mensen in zijn directe omgeving 
tre en. Drie generaties komen daarin voor, hijzelf als kind, zijn ouders en 
grootouders. Allen moeten zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden, die 
variëren van ongewoon tot uitzonderlijk. Die verscheidenheid hangt af van 
het tijdelijke onderkomen - bij familie, vrienden of vreemden, bij boeren of 
burgers - en ook van het wel of niet optreden van schaarste, terreur of oor-
logsgeweld. Ook al maakt de bevrijding hier gelukkig een einde aan, nieuwe 
problemen doemen op. Verwoeste, beschadigde, leeggehaalde huizen en een 
geplunderd familiebedrijf vereisen een langdurige inspanning om terug te 
keren tot een normaal bestaan. Oorlogsherinneringen worden meegedragen, 
ervaart de auteur in zijn latere leven. Als wetenschapper krijgt hij intensieve 
contacten met onderzoekers uit landen, die elkaar in de oorlog bestreden. Af 
en toe komen oorlogsgebeurtenissen toevallig ter sprake, ervaren door ver 
van elkaar levende mensen, die allen door dezelfde oorlog werden getroff -
en. Dan springt het onwerkelijk aandoende contrast in het oog tussen het 
gewelddadige verleden en het heden, waarin vele onderzoekers uit allerlei 
landen gezamenlijk speuren naar nieuwe kennis.

ISBN: 9789059119222
Prijs: € 21,95

Burgers na de slag om Arnhem
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ISBN: 9789461532039
Prijs: € 24,95

Stalin en Hitler komen in 
de hemel

De hele geschiedenis aan de hand van 
moppen en misvattingen

Dick Berents

Over de geschiedenis zijn veel moppen verteld. In het verre ver-
leden werden al anekdotes opgetekend en achteraf bedachten-

rappenmakers moppen over de bekendste onderwerpen en personen 
uit de geschiedenis zoals Caesar, Karel de Grote, Columbus en Na-
poleon. In de twintigste eeuw ontwikkelde zich de moderne politieke 
‘joke’ in ondergrondse tijdschriften en in het optreden van stand-up 
comedians. Als je een mop over de geschiedenis wilt begrijpen, dan 
moet je iets over de geschiedenis weten en daar ligt het probleem. 
Mensen weten best veel over de geschiedenis, maar een groot deel van 
die kennis klopt niet met de feiten. In de schoolboekjes staan al vrij 
veel misvattingen - de mensen dachten omstreeks 1500 echt niet dat 
de aarde plat was - en wanneer het geheugen ons in de steek laat ver-
zinnen we zelf wel iets. Het is opvallend dat de meeste moppen over 
dezelfde onderwerpen gaan waar ook misvattingen over bestaan. In 
dit boek worden de fouten rechtgezet en de moppen verteld. Want 
geschiedenis mag weer leuk zijn.

Een andere kijk op de slag 
om Arnhem

De snelle Duitse reactie

Peter Berends

Arnhem 1944 is een van de grootste Nederlandse oorlogsdrama’s. 
In dit boek presenteert Peter Berends een opvallende nieuwe 

visie op de beruchte slag die volgde op de Britse luchtlanding bij 
Arnhem. Mede als gevolg van de snelle Duitse reactie verliep de am-
bitieuze sprong vanuit Noord-België naar Duitsland heel anders dan 
gepland en ontaardde deze in bittere gevechten tussen de geallieerde 
troepen en de Duitse bezetters. Met grote kennis van zaken heeft de 
auteur de gevechtshandelingen op een rij gezet en laat hij zien hoe 
de Duitse legereenheden reageerden op de geallieerde aanval en wat 
hiervan de gevolgen waren. De auteur sprak veel oog- en oorgetuigen, 
verwerkte al zijn materiaal in zeer precies kaartwerk en liet bij zijn 
diepgavend onderzoek niets aan het toeval over. Dit levert - vooral 
door het verwerken van veel nog onbekend Duits feitenmateriaal - 
een opvallend nieuw beeld op. Daarnaast toont de auteur aan dat de 
slag om Arnhem niet eidigde met  de evacuatie van de restanten van 
de Britse 1ste luchtlandingsdivisie op 26 september 1944, maar nog 
voortging tot in november van dat jaar. Peter Berends, geboren in 
Arnhem in 11928, maakte de slag zelf mee. 

ISBN: 9789059110083
Prijs: € 28,98



4

ISBN: 9789461532565| Prijs: € 19,95

Reserve-offi  cieren zijn in de Nederlandse geschiedschrijving een vergeten groep. Dat is onter-
echt, zeker omdat zij vanaf de Eerste Wereldoorlog tot en met de Koude Oorlog beroepsoffi  -

cieren verre in aantal overtroff en. Caspar van den Berg heeft in dit boek de reserveoffi  cier van de 
jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw en van de oorlogsdagen van mei 1940 een gezicht 
gegeven. Persoonlijke brieven over een langere periode, die een beeld geven van de opleiding van 
reserveoffi  cieren en van de herhalingsoefeningen die daarop volgden, geven de reserveoffi  cier een 
eigen stem. Met een been in het ‘gewone’ dagelijkse leven, stonden zij ook voortdurend met het 
andere been in de militaire organisatie. Juist de jaren twintig, gekenmerkt door bezuinigingen op 
en afkeer van de defensieorganisatie, als ook de jaren dertig waarin de spanning in Europa voort-
durend steeg, zijn in dit verband van groot belang. Nederland worstelde enerzijds met afkeer van 
militair geweld en anderzijds met een zich steeds meer bewapenend Europa en agressief Duitsland.

Caspar van den Berg

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

Reserve-kapitein
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ISBN: 9789461532657
Prijs:€ 18.95

In 1951 kwam Albert Konrad Gemmeker, voormalig commandant 
van ‘Judendurchgangslager’ Westerbork, op vrije voeten. Zijn rech-

ters hadden hem tien jaar opgelegd met aftrek van drieëneenhalf jaar 
voorarrest. Maar met de troonsbestijging van Juliana werd hem gratie 
verleend, waardoor Gemmeker uiteindelijk een opvallend lage straf 
heeft uitgezeten. Zo verdween deze omstreden man uit onze vader-
landse geschiedenis. Maar het verleden knaagde…wie was die man 
die in ruim twee jaar tijd zorgde voor de effi  ciënte afvoer van zo’n 
honderdduizend Nederlandse Joden. Wekelijks vertrok onder zijn 
toeziend oog een trein volgeladen met onschuldige mensen richting 
de vernietigingskampen in Oost-Europa. Wat er in die kampen met de 
Joden gebeurde wist Gemmeker niet, zo verklaarde hij tijdens zijn pro-
ces. Dat vraagt om een antwoord. De auteur verdiepte zich in persoon 
en carrière van deze omstreden commandant en legt een kwetsbaar 
stuk geschiedenis bloot.

Lotte Bergen

Albert Konrad Gemmeker

Commandant van Westerbork

ISBN: 9789059114227
Prijs:€ 14,95

Over Jacques Presser

Philo Bergstein

Philo Bregstein geldt als een van de grootste kenners van Jacques 
Presser. Dit geldt zowel voor diens historische werk, waarbij On-

dergang over het lot van de Nederlandse joden in de Tweede Werel-
doorlog het belangrijkste is, alswel voor de mens Presser. In een aan-
grijpende fi lmdocumentaire, welke recentelijk nog in Amsterdam 
werd vertoond naar aanleiding van de heruitgave van Ondergang (met 
een voorwoord van Ronny Naftaniel), heeft Bregstein de persoonlijke 
worsteling van Presser met het oorlogsleed, alsmede met zijn eigen 
lijdensweg in dezen, waarbij zijn vrouw het leven liet, op aangrijpende 
wijze in beeld gebracht. In dit boek, dat verschijnt in de serie Aspekt-
biografi e, heeft Philo Bregstein diverse artikelen die hij over Jacques 
Presser in de loop der jaren schreef, verzameld en daar een nieuw es-
say “Actualiteit van Jacques Presser” aan toegevoegd. Ook staat er de 
fi lmtekst in van “Dingen die niet voorbijgaan” (1970), die Philo Breg-
stein monteerde op basis van de volledige “Gesprekken met Jacques 
Presser”.Een belangrijk boek, over een belangrijke man, wiens werk 
nog altijd geldt als een standaardwerk over de Tweede Wereldoorlog.
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ISBN: 9789059113428
Prijs:€ 19,95

Raoul Wallenberg

Frans Bijlsma

De waarheid over Raoul Wallenberg, de jonge Zweedse diplomaat 
die bij de bevrijding van Boedapest in januari 1945 door de Rus-

sen gevangen werd genomen ... zal nooit aan het licht komen. Het is 
in theorie nog mogelijk dat er ooit een document zal opduiken dat 
inzicht geeft in wat er precies gebeurd is, maar die kans moet heel klein 
worden geacht. Wallenberg zou in de Moskouse Loebjanka-gevangenis 
op 17 juli 1947 aan een hartaanval zijn overleden. Er is een handg-
eschreven overlijdensverklaring door het hoofd van het gevangenishos-
pitaal, meer niet. In juli 1944 zijn de grote deportaties van Hongaarse 
Joden naar de gaskamers van Auschwitz en Sobibor onder leiding 
van Adolf Eichmann voor meer dan de helft (ruim 400.000 mensen) 
voltooid. Als alleen nog de Joden in Boedapest over zijn, getergd en 
geknecht door zowel Duitsers als Hongaren, komen de diplomatieke 
vertegenwoordigers van neutrale landen in actie. Wallenberg speelde 
hierbij een hoofdrol

Ton Biesemaat is een van de avontuurlijkste onderzoeksjournalis-
ten van Nederland. Waar zijn naam opduikt ligt de onthulling op 

de loer. In Van Atjeh tot Uruzgan is een aantal van zijn beste stukken 
gebundeld. Oorlog en het Oranjehuis vormen de rode draad in deze 
pageturner. Een greep uit de inhoud: Het mysterie Putten, jacht op 
de nazi-slagschepen, het Wilhelmus als SS-lied, spionage en maritiem 
Nederland, Klaas de Vries en de oorlog, Lippense krijgshistorieën, de 
familie � yssen, Bush en Oranje, de geheime liefde van Leni Riefen-
stahl en nog veel meer

Ton Biesemaat

Van Atjeh tot Uruzgan

ISBN: 9789461530820
Prijs:€ 24.95
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De Verborgen schaduw

De tabakshandelaar van Nikolajev

Maarten van Bommel

1944. In de Oekraïense stad Nikolajev wemelt het van de Duitse 
civiele en militaire instanties. Tevens zitten hier vrijwillig en on-

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

ISBN: 9789059111240
Prijs:€ 21.95

Al in de jaren zeventig waren Gerard Soeteman, mijn scenario-
schrijver, en ik gestoten op de geheimzinnige moord op mr. H. 

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

Een na-oorlogse moord in 
mei ‘45

Frits de Boer

ISBN: 9789059113435
Prijs:€ 24.95

De aanslag op mr. H. de Boer
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ISBN: 9789461533579
Prijs:€ 19,95

Wim Sassen haalde vanwege zijn relatie met Adolf Eichmann re-
gelmatig het nieuws. Zijn broer Alfons daarentegen was altijd 

de man op de achtergrond. Niettemin speelden beiden een belangri-
jke rol in de naoorlogse schemerwereld waarin oorlogsmisdadigers op 
diverse manieren werden ingezet om Duitse weerwolfnetwerken en 
communistische cellen bloot te leggen. Toen de geallieerde opspor-
ingsdiensten halverwege 1945 de vervolging van oorlogsmisdadigers 
aan de Nederlandse opsporingsdiensten overlieten, raakten de jongens 
verzeild in een wereld van internationale spionagediensten, onder-
grondse organisaties die oorlogsmisdadigers uit Nederland en België 
hielpen te ontsnappen en particuliere opsporingsdiensten. Wanneer 
strafvervolging dreigt, wijken de mannen uit naar Latijns Amerika. 
Daar kwamen ze terecht in een warm nest van uitgeweken nazi’s die 
door de voorloper van de Noord Amerikaanse CIA ‘veilig’ waren 
gesteld.

Jochem Botman

De collaboratie, het verzet, de 
ontsnapping en de reünie met oude SS-

kameraden in Latijns Amerika

De intriges van de 
gebroeders Sassen

In de jaren 1945-1946 werden er duizenden ‘bevrijdingskinderen’ ge-
boren, zo ook de auteur Tom van den Boorn. Dit is zijn verhaal, de 

eerste autobiografi e van een bevrijdingskind. Zijn toen veertienjarige 
moeder werd hevig verliefd op een Canadese militair en niet zonder 
gevolgen. Zij moest haar kind echter meteen na de geboorte afstaan. 
Als een geheimzinnig pakketje werd hij, toen nog naamloos, enkele 
dagen oud en volkomen onverwacht bij een ongewenst kinderloos 
echtpaar afgeleverd. De Canadese vader wist nergens van. Tom vertelt 
op aangrijpende wijze hoe toen met kinderen van ongehuwde moeders 
werd omgegaan, over de bijna algemene afwijzing van het zogeheten 
‘bastaardkind’, hoe hij als zeventienjarige zijn ‘adoptie’ te weten kwam 
en over de gevolgen voor zijn gehele leven.  Tom van den Boorn is over-
leden. Zijn levensverhaal is geredigeerd door René Hoksbergen. René 
Hoksbergen is bereikbaar via tel: 035-6018069

Tom van den Boorn

Zoektocht naar mijn echte ouders

Bevrijdingskind

ISBN: 9789059118164
Prijs:€ 20.95
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ISBN: 9789463387552
Prijs: € 29.95

Wie was Nathan de Bruin, die begraven ligt op de kleine Joodse begraafplaats ‘de Sandberg’ 
in Arnhem? Een eenvoudige koopman die rond 1800 met zijn gezin in de Oeverstraat 

woonde. 200 jaar later is hij de stamvader van meer dan 500 mensen. In dit boek volgen we hen 
op hun reis door de tijd. In de dagen van de Republiek werden ze gedoogd of weggejaagd. Onder 
Napoleon kregen ze het burgerrecht. Alles hebben ze meegemaakt: huwelijk, scheiding, vreugde 
om geboren kinderen en verdriet als ze stierven of ontspoorden. De mannen verdienden hun 
brood als slager, textielfabrikant, handelsreiziger, diamantslijper, rechter of arts. Vrouwen werden 
pensionhouder, directrice van een kindertehuis, journalist of notaris. Gewone Nederlanders waren 
zij dus, toen de Duitsers hun land binnenvielen. Niettemin verloren ze een voor een hun rechten, 
ten slotte hun recht op leven. Uit de kampen en de onderduik keerden veelal getraumatiseerde 
overlevenden terug. Met de moed der hoop zetten deze kinderen van Nathan de Bruin loyaal hun 
schouders onder de opbouw van Nederland en begonnen een nieuw leven. 

Daniël van den Bos

Gezagsgetrouwe Vredelievende 
Belastingbetalende Medeburgers

“Een interessante 
familiekroniek die 

vooral heel leuk om te 
lezen is”

“5 sterren”

- Surfi ng Ann boeken blog

- Hebban 

Een Joodse familiekroniek



ISBN: 9789463380379
Prijs:€ 9,95

Jan Herman Brinks

When I wrote ‘� e Dutch, the Germans and the Jews’, I did not 
realize that the article was to become so controversial. With 

regard to the wartime record of the Netherlands, the Dutch had, over 
the years, constructed a national image of heroic resistance against the 
German occupier. � is image was complemented by a stress on Dutch 
support of its persecuted Jewish citizens. My article noted, however, 
that little was further from the truth. On virtually all levels, before and 
even during the war, a substantial number of Dutch people collaborat-
ed with Nazi Germany. � e Jewish Dutch received only scant support.
A good philosopher, according to Nietzsche, has to be the bad con-
science of his time. I argue that this duty also applies to historians 
and journalists. I hope that my critique will be seen as an invitation 
to researchers to take a closer look at this black page in Dutch history.
Jan Herman Brinks, a specialist in the contemporary history of Ger-
many and the Netherlands, has been a researcher at the American In-
stitute for Contemporary German Studies of the Johns Hopkins Uni-
versity, at Bath University and at Birkbeck College in London. After 
working at the Centre for German-Jewish Studies at the University of 
Sussex he is currently an investigative journalist and a researcher.

The Dutch, the Germans 
and the Jews

ISBN: 9789463383783
Prijs:€ 17,95

Jan-Willem van den Braak

In de zomer van 1940 recruteerden de nazi’s inderhaast bijna twin-
tig spionnen uit diverse landen, waaronder Nederland, die ze in de 

maanden daarna naar Engeland overbrachten, als een soort verkenners 
van de geplande invasie van Engeland - die er echter nooit zou komen.
Deze Operatie Lena werd een catastrofe voor de nazi’s én de betrokken 
spionnen. Sommigen werden geëxecuteerd, een pleegde zelfmoord 
en enkelen konden slechts het vege lijf redden door dubbelspion te 
worden. In dit boek wordt Operatie Lena voor het eerst in Nederland 
volledig beschreven in zijn historische context. De auteur doet ook 
nog enkele bijzondere ontdekkingen, mede in relatie tot Churchill. 
In 2017 publiceerde hij al de biografi e van een van de Lena-spionnen 
onder de titel Spion tegen Churchill; leven en dood van Jan Willem 
ter Braak. Jan-Willem van den Braak (Tilburg 1952) was werkzaam 
voor de ondernemersorganisatie VNO-NCW in zijn woonplaats Den 
Haag. “Fascinerend, als ik niet met iets anders bezig zou zijn, zou ik 
er gebruik van willen maken voor een spannende, authentieke oorlog-
sthriller” Tomas Ross over “Spion tegen Churchill”

Zij spioneerden tegen 
Engeland

Operatie-Lena (1940-1941): tot mislukken 
gedoemd

10
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ISBN: 9789059116030 | Prijs: € 21,95

E.H. Brongers

Een miskend bevelhebber 1939-1940

Bij Koninklijk Besluit nr. 35 werd op 28 augustus 1939 de toenmalige Chef van de Gener-
ale Staf – luitenantgeneraal I.H. Reynders – benoemd tot Opperbevelhebber van Land- en 

Zeemacht. Op 30 augustus volgde zijn bevordering tot generaal. Ruim vijf maanden later – op 6 
februari 1940 – werd hem eervol ontslag uit de militaire dienst verleend. Hij zou worden opgevol-
gd door de reeds gepensioneerde generaal H.G. Winkelman. Het was een gebeurtenis die insloeg 
als een bom. Het ontslag in een periode dat elk ogenblik een Duitse inval dreigde, veroorzaakte 
veel commotie en vragen in de vaderlandse pers. Vragen die toen om veiligheidsredenen niet 
beantwoord konden worden. De intelligente, hard werkende generaal werd zowel in civiele- als 
militaire kringen hoog gewaardeerd. In korte tijd had hij van een lastige en omvangrijke mobilisa-
tie van voornamelijk dienstplichtigen een opvallend succes gemaakt. Bij de oorlogsvoorbereidin-
gen waarvoor de generaal de verantwoordelijkheid droeg, werd hij echter in toenemende mate 
gedwarsboomd door het zwakke kabinet De Geer. Na het einde van de Tweede Wereldoorlog bleek 
het inzicht van de bekwame generaal op nagenoeg alle punten juist te zijn geweest. Zo juist, dat 
het voor sommigen leek, of hij bijna profetische gaven heeft gehad. Een duidelijk eerherstel volgde 
echter niet. E.H. Brongers is een van Nederlands bekendste historici op het terrein van de Tweede 
Wereldoorlog. Grebbelinie 1940 werd 11 maal herdrukt.

Generaal Reynders
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ISBN: 9789059112490
Prijs:€ 21,95

ISBN: 9789059112599
Prijs:€ 21,95

ISBN: 9789059112698
Prijs:€ 21,95

Opmars naar Rotterdam
3 delen

E.H. Brongers

1944. In de Oekraïense stad Nikolajev wemelt het van de Duitse 
civiele en militaire instanties. Tevens zitten hier vrijwillig en on-

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

12
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Op 10 mei 1940 overschreden twee Duitse legers de Nederlandse 
oostgrens. Dramatische hoogtepunten uit de in de Grebbelinie, 

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

ISBN: 9789059111622
Prijs:€ 20,95

Tijdens de aanval op Nederland in mei 1940 werden door de Duit-
se luchtmacht zware verliezen geleden. Naast hoge verliezen aan 

gevechtsvliegtuigen kwam vooral de slag die aan de Duitse luchttrans-
portvloot werd toegebracht, volgens onze toenmalige tegenstander bi-
jzonder hard aan. Een feit dat in Nederland veelal onderbelicht is ge-
bleven. E.H. Brongers is een van de bekendste historici op het terrein 
van de Tweede Wereldoorlog. Hij heeft jarenlang minutieus onderzoek 
verricht, onder meer over de luchtstrijd in Nederland. In deze studie 
worden de verliezen van de Luftwaff e aan de hand van alle beschikbare 
bronnen geïnventariseerd. Het geheel is van foto’s voorzien. Een uniek 
naslagwerk voor de liefhebber.

E.H. Brongers

Inventarisatie van de Duitse verliezen 
in de luchtoorlog van mei 1940 boven 

Nederland

De gebroken vleugel van de 
Duitse adelaar

ISBN: 9789059112902
Prijs:€ 24,95

E.H. Brongers

Oorlog in Zuid-Limburg 

10 mei 1940



ISBN: 9789059111387
Prijs:€ 26,95

Ten aanzien van de geschiedschrijving over de oorlogshandelingen 
in Nederland tijdens de Duitse inval in mei 1940 is luitenant-

kolonel b.d. E.H. Brongers een begrip. Tijdens zijn diensttijd en als 
docent strategie en militaire geschiedenis op de Koninklijke Militaire 
Academie publiceerde hij veertien toonaangevende boeken over deze 
gebeurtenissen. Deze 8e druk van ‘De Slag om de Residentie’ is een 
geheel herziene, geactualiseerde en van nieuw fotomateriaal voorziene 
uitgave over de eerste grote luchtlandingsoperatie uit de geschiedenis. 
Een operatie die plaatsvond rond Den Haag op 10 mei 1940, met 
de bedoeling de koningin, het opperbevel en de regering gevangen te 
nemen en daarmee de Nederlandse weerstand in één klap te breken. 
Het werd een mislukking en de enige nederlaag van betekenis die de 
Duitsers tijdens hun ‘Blitzkrieg’ in West-Europa leden. Hitlers ent-
housiasme voor luchtlandingen werd sterk bekoeld, plannen voor een 
invasie in Engeland, Malta en Gibraltar moesten opnieuw worden 
bezien. Nog groter dan de zware verliezen aan kostbare parachutisten 
en luchtlandingstroepen waren de gaten die in de Duitse militaire 
luchttransportvloot werden geslagen. Deze slag kwam men volgens 
gezaghebbende Duitse bronnen niet of nauwelijks meer te boven. 
Vooral in Angelsaksische militaire kringen is verwondering uitgespro-
ken over de geringe voorlichting die van Nederlandse zijde is gegeven 
over deze opzienbarende resultaten.

E.H. Brongers

De slag om de residentie

ISBN: 9789059111219
Prijs:€ 24,95

In mei 1940 voerde Nederland een wanhopige strijd met de Duitse 
overvaller. Dramatische hoogtepunten waren onder meer de gevech-

ten in de Grebbelinie, in Rotterdam en de strijd tegen luchtlanding-
stroepen in het hart van het land. In het noorden hadden Hitlers tro-
epen de Friese kust bezet. Na een voorafgaande verkenning begonnen 
ze een aanval over de Afsluitdijk; een aanval die echter grondig werd 
afgeslagen. Deze 7de herziene en aangevulde druk van Afsluitdijk 
1940 beoogt aan de hand van nagenoeg alle op dit gebied beschikbare 
Nederlandse en Duitse documentatie een zo objectief mogelijke re-
constructie van de strijd te geven.

E.H. Brongers

Met de voorafgaande strijd in de 
noordelijke provincies

Afsluitdijk 1940

14
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Grebbelinie 1940 van E.H. Brongers is een standaardwerk over een 
van de belangrijkste slagen uit de meidagen van 1940. Jarenlang 

was dit boek niet meer verkrijgbaar. Inmiddels is een geheel herziene 
tiende druk. De auteur heeft de tekst volledig geactualiseerd en voor-
zien van nieuwe documenten en bronnen. Het is een aangrijpend en 
boeiend verhaal, dat de auteur zo objectief en foto’s zorgen ervoor 
dat de lezer de belevenissen van destijds moeiteloos kan reconstruer-
en. Een belagrijk tijdsdocument! Van de hand van de auteur verheen 
eerder een veertiental boeken over de Tweede Wereldoorlog in Ned-
erland. Hij vervulde tal van nationale en internationale troepen- en 
staff uncties. Voorts opleidingsfuncties als docent telecommunicatie op 
de Hogere Krijgsschool in Den Haag en docent strategie en militaire 
geschiedenis op de Koninklijke Militaire Academie in Breda

Grebbelinie 1940

E.H. Brongers

ISBN: 9789059110830
Prijs:€ 28,00

- Goodreads

“Erg infomatief 
over de 

Grebbelinie”

- Marikjel

“Uitstekend!”

- Zeist

 “Een uniek 
tijdsdocument!”

- Boekmeter
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ISBN: 9789463382830
Prijs:€ 22,95

Duitsland en het Duitse leger verloren twee achtereenvolgende 
oorlogen. De conclusie die veelal wordt getrokken is dat het 

Duitse leger niet was opgewassen tegen zijn tegenstanders waardoor 
ze het onderspit wel moest delven, een beeld dat voortdurend wordt 
versterkt in de literatuur en in de media. Als we echter de relatieve bat-
tlefi eldperformance van het Duitse leger bekijken, ontdekken dat deze 
minimaal 150% (soms wel 300%) hoger was dan die van de westelijke 
Geallieerden: tegenover 1 gedode of gewonde Duitse soldaat, stonden 
minimaal 1,5 gedode of gewonde Geallieerde soldaat. De vraag die in 
dit boek centraal staat is waarom het Duitse leger een zoveel hogere 
relatieve battlefi eldperformance had dan al haar tegenstanders.

Jaap Jan Brouwer

De anatomie van een high performance 
organisation en de ontmythologisering 

van haar tegenstanders

Auftragstaktik en het 
Pruisische/ Duitse leger 

1850-1945

ISBN: 9789059116146
Prijs:€ 21,95

Dit boek is gewijd aan de unieke fotocollectie van Siegfried Klein, 
die als twintigjarige van 1941 tot 1943 in Noord Afrika diende 

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

Jaap Jan Brouwer

Fotodagboeken van Siegfi ed Klein 
1. Abteilung 33. Flakregiment 

Met Rommel in 
Noord-Afrika
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ISBN: 9789059116153
Prijs:€ 22,95

Heinz Guderian is een van de grondleggers geweest van de Duitse 
Panzerwaff e. Dit boek gaat in op de rol van Guderian bij de 

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

Heinz Guderian

Jaap Jan Brouwer

Biografi e

ISBN: 9789461534538
Prijs:€ 27,95

Jaap Jan Brouwer

Oostfront

Jaap Jan Brouwer, die eerder bij Aspekt een herdrukte en goed ont-
vangen biografi e over het tank-genie Heinz Guderian publiceerde, 

laat in dit boek zijn licht schijnen over de oorlog aan het oostfront. 
Hier vond de meest verbeten strijd en tactiek en weet de oorlog via 
boeiende details tot leven te brengen. Talrijke illustraties maken dit 
boek tot een prachtig naslagwerk.

Hoe het duizendjarig rijk zijn einde op de 
Steppe vond
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ISBN: 9789463382984
Prijs:€ 24,95

Blitzkrieg onder vuur

Analyse en facetten van een historisch 
debat

Ruud Bruijns, Perry Pierik (Red.)

Geschiedenis staat nooit stil. Dat geldt tevens voor het historische 
debat. In toenemende mate, vooral sinds het verschijnen van 

Karl-Heinz Frieser’s studie ‘Blitzkrieg-Legende’, staat het verschijnsel 
Blitzkrieg ter discussie. Was de snelle ineenstorting van Polen in 1939 
en Frankrijk in 1940 wel als Blitzkrieg te duiden? En verliep alles wel 
zo op rolletjes als men dacht? Aan de hand van verschillende voor-
beelden uit de oorlog; van de veldtocht in Nederland en België tot 
Polen, Frankrijk en de Sovjet-Unie, blikken verschillende specialisten 
terug op dit verschijnsel. In deze bundel bijdragen van: Allert Goos-
sens | Ruud Bruijns | Martijn Lak | Perry Pierik

ISBN: 9789461532817
Prijs:€ 24,95

Harry S. Truman (1884-1972) was president van de Verenigde 
Staten van 1945 tot 1953. Hij begon zijn leven in de staat Mis-

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

Sam van Clemen 

President van Amerika in bewogen tijden

Harry S. Truman
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ISBN: 9789059118188
Prijs:€ 24,95

Doelstelling is het vertellen van het levensverhaal van Konrad Ade-
nauer (1876-1967), de eerste naoorlogse Duitse kanselier en in 

2003 verkozen tot de grootste Duitser aller tijden. Daarbij gaat ook 
heel wat aandacht gaat naar de periode voor 1945. Adenauer wordt 
niet alleen geportretteerd als politicus, maar ook als zoon, vriend, ech-
tgenoot en vader. Zo krijgt de lezer een totaalbeeld van zowel de polit-
icus als de mens Adenauer. Het boek is gericht op het grote publiek en 
vermijdt daarom jargon en een omvangrijk voetnotenapparaat. De ge-
plande omvang is 120.000 woorden. Omdat het boek bedoeld is voor 
de Nederlandstalige markt, komt Adenauers relatie met Nederland en 
België uitdrukkelijk aan bod.

Sam van Clemen

Een Biografi e

Konrad Adenauer

ISBN: 9789463380171
Prijs:€ 19,95

Raketgeleerde Wernher von Braun vertegenwoordigt een buitenge-
woon avontuur uit de geschiedenis van de twintigste eeuw. Ge-

boren in Duitsland in 1912 en overleden in de Verenigde Staten in 
1977, bestrijkt zijn leven een cruciale periode uit de geschiedenis van 
de ruimtevaart. Zijn V-2 raket was immers het begin van het ruimte-
vaarttijdperk. De Amerikaanse overheid nam na de oorlog Von Braun 
en zijn collega’s Duitse raketgeleerden in bescherming tijdens Opera-
tion Paperclip om in de VS aan raketten te komen werken. De Satur-
nus V-raket die in 1969 Neil Armstrong als eerste mens op de maan 
zette, was zijn meesterwerk. Deze buitengewone prestaties worden 
echter overschaduwd door zijn betrokkenheid bij het naziregime en 
zijn erg omstreden rol tijdens de Tweede Wereldoorlog. De vele pub-
licaties van de voorbije decennia eff enden de weg voor deze kritische 
biografi e van een omstreden persoonlijkheid. Historicus Sam Van 
Clemen (1970) publiceerde eerder bij Aspekt biografi eën van Konrad 
Adenauer, Harry S. Truman en Willy Brandt.

Sam van Clemen

Raketgeleerde tussen oorlog en 
ruimtevaart.

Wernher von Braun
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ISBN: 9789059119666 | Prijs: € 21,95

De volstrekt negatieve kijk op de NSB-burgemeester heeft in ons land tot voor kort het his-
torische beeld bepaald. Nu begint daar verandering in te komen. Dat niet iedere NSB’er het 

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

Ton Crijen en Ina Herbers

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

P.C Callenfels
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ISBN: 9789059115040
Prijs:€ 24,95

Wat bewoog u?
Gesprekken met mannen en vrouwen uit 

het verzet

Jan G. Crum

De meeste mensen zwijgen, een enkeling stelt een daad.’ Deze 
woorden staan te lezen op het verzetsmonument in Arnhem. Ze 

verwijzen naar het feit dat het merendeel van de Nederlanders zich in 
de oorlog afzijdig hield. Zij kwamen, om welke reden dan ook, niet 
in verzet tegen de Duitse onderdrukking. De vrouwen en mannen die 
in dit boek aan het woord zijn deden dat wel. Een ieder op zijn eigen 
wijze. In kleine en grote dingen. Wat waren hun motieven, welke ke-
uzes moesten ze maken, wat hebben ze meegemaakt en hoe kijken ze 
terug? Deze en andere vragen komen in dit boek uitgebreid aan de 
orde. De verbindingslijnen die er te trekken zijn tussen ‘toen en nu’ 
maken het boek bijzonder lezenswaard. Over de auteur: Jan G. Crum 
(1940) studeerde Franse Taal- en Letterkunde. Tot zijn pensionering 
was hij leraar Frans. Geschiedenis is zijn tweede liefde. Zijn interesse 
gaat in het bijzonder uit naar de petite histoire, het verhaal van gewone 
en toch bijzondere mensen in de Tweede Wereldoorlog. Met een aan-
tal van hen, vrouwen en mannen uit het verzet, ging hij in gesprek. 
Bij Uitgeverij Kontrast publiceerde hij in 2004 Oosterbeek, For Ever 
England, een boekje over de teksten op de graven van de tijdens de 
Slag om Arnhem gesneuvelde militairen op de Airborne Begraafplaats 
in Oosterbeek

ISBN: 9789461532183
Prijs:€ 19,95

Een verborgen leven

Kinderen van Duitse 
militairen in Nederland

Monika Diederichs

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in Nederland tussen de 
13.000 en 15.000 kinderen van Duitse militairen geboren. Het 

leven van deze kinderen stond en staat ook nu nog in het teken van een 
oorlog die ze nauwelijks hebben meegemaakt. Hun jeugd kenmerkte 
zich door pesterijen en afwijzing. Dat zij ‘verboden’ kinderen waren 
waar niemand op zat te wachten, ontdekten ze vaak pas vele jaren later. 
Het taboe op de afstamming zorgde naast stigmatisering en stilzwijgen 
voor een moeizame relatie met hun moeder en dikwijls vergeefse zo-
ektochten naar een onbekende Duitse vader. Veel kinderen weten nu 
nog steeds niet dat hun vader een Duitse militair was. Over hen die het 
wel weten gaat dit boek.Een vervolg op Wie geschoren wordt moet stil 
zitten (2006) van historica Monika Diederichs, waarin de moeders van 
deze kinderen de hoofdrol speelden.
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Monika Diederichs

ISBN: 9789463387965
Prijs:€ 16,95

Monika Diederichs is historica en gespecialiseerd in Oral Histo-
ry. Haar onderzoek naar Nederlandse meisjes en vrouwen die 

tijdens de Tweede Wereldoorlog omgingen met Duitse soldaten: ‘Wie 
geschoren wordt moet stil zitten’, werd in 2006 gepubliceerd. Dieder-
ichs tweede boek: ‘Kinderen van Duitse militairen in Nederland’, dat 
ingaat op de volwassen nakomelingen van Duitse militairen, verscheen 
in 2012. In ‘Herinneringen van een Moff enkind’, geeft Diederichs, 
die in Duitsland geboren werd en na de oorlog in Nederland opgroei-
de, betekenis aan haar zoektocht naar identifi catie en aan de discrimi-
natie waar zij mee te maken kreeg. De verweving van haar persoonlijke 
verhaal en het bestaande fenomeen van afwijzing en uitsluiting van 
moeders en kinderen geboren uit een Duitse verbintenis gedurende de 
oorlogsjaren, maken dit boek tot een indringend en waardevol docu-
ment.

Herinneringen van een 
‘moffenkind’

ISBN: 9789461538291
Prijs:€ 19,95

De beelden zijn bekend omdat ze tot de meest schokkende uit de 
bevrijdingstijd horen. Vrouwen en vaak nog jonge meisjes die, 

juist in de dagen waarin feestvreugde domineerde, werden kaalge-
schoren en vernederd. Over deze zogeheten moff enmeiden, vrouwen 
die tijdens de oorlog omgang hadden met Duitse soldaten, was tot 
nog toe weinig bekend Wie geschoren wordt moet stil zitten is het 
eerste boek dat uitvoerig in gaat op het leven van deze vrouwen die, 
hoewel zij een plaats innemen in het collectieve geheugen, vrijwel geen 
aandacht meer krijgen. Dankzij haar speurzin en tact wist Monika 
Diederichs in gesprek te komen met betrokkenen die hierover tot nu 
toe zwegen. Ook kreeg zij toegang tot archieven die, in verband met 
de bescherming van de persoonlijk levenssfeer, ook voor onderzoe-
kers gesloten bleven. Het resultaat is een indrukwekkend boek over 
een onderbelicht aspect van de Tweede Wereldoorlog. Hoe gingen de 
Duitse en Nederlandse autoriteiten in de periode 1940-1945 om met 
meisjes en vrouwen die contacten hadden met Duitse militairen en op 
welke wijze werden zij na de Duitse bezetting gestraft? Hoe dachten 
deze meisjes en vrouwen zelf over hun omgang met de bezetter? Wat 
gebeurde er als ze zwanger raakten? Deden zij afstand van hun kind of 
besloten zij het zelf te houden? De ervaringen van deze vrouwen met 
nationaalsocialistische zorginstellingen en diverse instellingen van de 
Wehrmacht worden aangrijpend beschreven. Deze heruitgave maakt 
een belangrijk boek opnieuw beschikbaar.

Monika Diederichs

Wie geschoren wordt moet 
stil zitten
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ISBN: 9789461536693
Prijs:€ 17,95

Terug voor het tafelzilver
1945: immer überleben

Floris van Dijk

Dit waargebeurde verhaal gaat over weerzin en weerzien en is één 
van de allerlaatste ooggetuigenverslagen van de Tweede Werel-

doorlog. De Duitse Erich Kremer uit Bochum, in het Ruhrgebied, is al 
enkele jaren lid van de Hitlerjugend als het Duitse leger Polen binnen 
valt. Hij is dan tien jaar oud en heeft aanleg voor techniek. Dankzij 
zijn zelfgebouwde radio kan hij via de Duitse propaganda en de ver-
boden Britse zenders de ontwikkelingen van de oorlog volgen. In 
1943 moet het gezin wijken voor de geallieerde bombardementen op 
de stad. Met zijn moeder, vier zusjes, broertje en grootouders belandt 
Erich in een dorpje in het uiterste oosten van Polen. Zijn vader, als 
industrieel ondernemer onmisbaar voor de Duitse oorlogsindustrie, 
blijft achter in Bochum. Maar het Derde Rijk wankelt. Erich wordt 
opgeroepen om tankgrachten te graven in Litouwen en ontsnapt aan 
het bombardement op de stad Königsberg. Als hij terugkeert blijkt 
zijn familie al naar het westen te zijn gevlucht: zij wonen nu in een 
toegewezen boerderijtje vlakbij de Tsjechische grens. Nadat hij hen 
achterna is gereisd wordt Erich, vijftien jaar oud, opgeroepen om aan 
het Oostfront tegen de oprukkende Russen te vechten. Er is geen ke-
uze: weigeraars en deserteurs worden opgehangen. Het lukt Erich om 
te overleven en terug te keren naar huis. Maar vervolgens blijkt zijn 
familie voor de tweede keer te zijn verdwenen: hij heeft geen idee of zij 
nog in leven zijn of waar zij zich bevinden. Hij zit vast in de Russische 
zone, militair afgescheiden van de rest van Duitsland.

ISBN: 9789461536068
Prijs:€ 24,95

On September 18th, 1944, day two of Operation Market Garden, 
a thunder in the sky alarmed the Dutch town of Heinkenszand. 

� e citizens ran outside their homes, to see a burning bomber fl ying 
toward them and parachutes fl oating down. � e American B-24 Liber-
ator skimmed over the buildings and crashed in a polder. Two airmen 
lost their lives, German soldiers arrested six, and two mangaged to 
escape. Local resistance fi ghters came to the aid of the escaped airmen. 
� is book, written by a grandson of one of the resistance fi ghters, 
describes the missions of the crew, the circumstances of the fatal crash 
and the grim faith of these airmen. � is is also the story of the local re-
sistance group that helped the two evaders to hide. We follow the trail 
of arrested radio operator Elton Southwell, as he takes us on a horrifi c 
journey through army bases and concentration camps to a fi nal, cruel 
welcome at a Polish POW camp. He tells how he barely survived the 
infamous Black March and escaped from the German guards.

Mark van den Dries

The crash of an American bomber in a 
Dutch polder

Holland drop zone
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ISBN: 9789461537768
Prijs:€ 19,95

Evacuatie uit Arnhem 1944

Naar het dagboek van Ds. Adrianus Drost 
17 september 1944 - 10 mei 1945

Ewald Drost

Dit boek gaat over Ds. Adrianus Drost en Catharina Drost. Adri-
anus is vanaf de luchtlanding bij Arnhem op 17 september 1944, 

een oorlogsdagboek gaan bijhouden. Hierin beschreef hij hun belev-
enissen, ontberingen en evacuatie naar het dorp Schaarsbergen. Over 
hun gedwongen evacuatietransport uit Schaarsbergen, samen lopend 
met 1500 evacués naar Apeldoorn. Hij schreef over hun nachtelijke 
ontsnapping uit de Cocosmattenfabriek waar alle evacués moesten 
overnachten. Na hun verblijf bij twee gastgezinnen in Apeldoorn, 
bereikten zij gezeten op een vrachtwagen, op 1 december 1944 hun 
dochter Hetty in Amersfoort. Door in juni 2014, alle in het dagboek 
genoemde vluchtlocaties en/of evacuatieadressen te bezoeken, kon de 
auteur gevoelsmatig dichter bij de oorlogsbelevenissen komen van zijn 
overgrootouders en het boek zo extra diepgang geven. De lezer krijgt 
door het lezen van het oorlogsdagboek, dat gebaseerd is op non-fi ctie, 
in het zeventigste bevrijdingsjaar een goed beeld van de doorstane ont-
beringen en het leed van vele evacués tijdens de Tweede Wereldoorlog 
en hun hang naar vrijheid.

ISBN: 9789461538666
Prijs:€ 18,95

In het donker brengen twee ex-pacifi sten een bom aan op de spoorli-
jn waar een Wehrmachttrein zal rijden. Het is 1942. Een van de 

twee is Herman, de ex-schoonvader van de schrijver. Er is verraad 
en Herman en zijn vrienden verdwijnen naar concentratiekamp 
Vught. Zijn vrouw Leen gaat naar de Sicherheitsdienst en verleidt een 
Hauptscharfu¨hrer met een oog voor vrouwelijk schoon. Dit alles om 
haar man te redden. ‘Als ik op zo’n manier ben bevrijd dan wil ik liever 
terug naar het kamp’, roept Herman verontwaardigd uit als hij het ver-
haal hoort. Hij jojoot tussen vreugde over zijn herwonnen vrijheid en 
weerzin over het idee dat zijn vrouw in de armen van de vijand lag en 
daardoor verraad zou hebben gepleegd. Roel van Duijn onderzocht de 
familieverhalen en legt na driekwart eeuw de historische werkelijkheid 
over deze overspelige bevrijding bloot. Tevens werpt hij licht op de tot 
nu toe vrijwel onbekend gebleven Twentse verzetsgroep Hazemeijer. 
Deze reconstructie van een verborgen geschiedenis rehabiliteert de als 
moff enhoer beschuldigde verzetsvrouw Leen. Ook staat hij stil bij de 
rol van een mysterieuze SD-er. ‘Verraad’ blijkt soms trouw. Het boek 
staat ook pal voor de rol van de vrouw in het verzet, dat ten onrechte 
onderschat is.

Roel van Duijn

De driehoek van een verzetsechtpaar en 
een SD-agent

Verraad
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ISBN: 9789461531322
Prijs:€ 14,95

Een KMA-offi cier aan het 
Oostfront

Henk Eefting

Gerhard Stroink, die op zijn 16e al lid was van de NSB, verliet in 
1938 de KMA als best geslaagde tweede luitenant bij het Wapen 

der Infanterie. Omdat hij de mentaliteit en de discipline in de Ned-
erlandse landmacht maar niks vond, meldde hij zich in 1942 voor de 
tweede maal als vrijwilliger aan bij de Waff en-SS. Hij volgde nogmaals 
een offi  ciersopleiding, deze keer aan de Junkerschule in Tölz. Als or-
donnansoffi  cier in het regiment Germania van de even vermaarde als 
beruchte 5e Duitse SS-Pantserdivisie Wiking, vocht hij in de zomer 
van 1943 zes weken onafgebroken tegen de Russen in de omgeving 
van Charkov. Hij raakte daarbij zwaar gewond en was militair niet 
meer inzetbaar. Zijn ervaringen legde hij vast in Uit het dagboek van 
een ordonnansoffi  cier. Stroink gaf Henk Eefting toestemming om dat 
te publiceren. Daarin kijken we als het ware over de schouders van de 
jonge Stroink mee naar de meedogenloze gevechten tussen de Duit-
se infanteristen en de communisten. Na de bevrijding kreeg hij de 
doodstraf, maar in hoger beroep en door gratie kwam hij in 1953 
weer op vrije voeten. Zijn gezin heeft daar zwaar onder geleden. Hij 
werd een succesvol zakenman. Intussen werd hij door de Binnenlandse 
Veiligheids Dienst (BVD) benaderd om de gangen van de oud-nazi’s 
in de DDR, het voormalige Oost-Duitsland, na te gaan. Hij sprak 
immers vloeiend Duits en kende de weg.

ISBN: 9789463380300
Prijs:€ 14,95

De zaak Lasonder een 
gerechtelijke dwaling van 

een Tribunaal

De universiteit Twente staat op 
omstreden grond

Henk Eefting

Het prachtige landgoed Drienerlo, waar nu de Universiteit Twente 
zetelt, was in de Tweede Wereldoorlog eigendom van de vermo-

gende Enschedeër mr. dr. Gerrit Albertus Lasonder. Die maakte in zijn 
leven maar één echte misslag: in 1941 werd hij lid van de Nationaal 
Socialistische Beweging. Daarvoor werd hij op 18 april 1947, ruim 
twee jaar na zijn dood, door het Tribunaal Almelo veroordeeld tot con-
fi scatie van zijn gehele vermogen, dat toen overigens op naam stond 
van zijn echtgenote Anna Christina Bauer. Zij werd niet gehoord en 
ook niet ingelicht. Ook was er geen advocaat aanwezig.Meteen na 
de oorlog liet de gemeente Enschede haar oog vallen op Drienerlo 
en kocht het voor een fractie van de reële prijs van het Rijk. In de 
strijd om de vestigingsplaats voor de derde Technische Hogeschool in 
ons land, speelde het een doorslaggevende rol. De gemeente droeg de 
grond om niet over aan de TH Twente. Enschede en wijde omgeving 
hebben dus veel te danken aan een stuk“Vijandelijk Vermogen” van 
plaatsgenoot Lasonder.
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Henk Eefting

ISBN: 9789461530455
Prijs:€ 18,95

Kanttekeningen bij ‘goed’ en ‘fout’ in de 
Tweede Wereldoorlog

Henk Eefting, zoon van een Drentse NSB-boer, plaatst kritische 
kanttekeningen bij de naoorlogse goed-fout discussie over de 

NSB, SS, de Bijzondere Rechtspleging en de misstanden in de inter-
nerings- en verblijfkampen. In zo’n 80 korte verhalen, waaronder een 
scherpe analyse van de rol van de communisten, de jodenvervolging 
en de Nederlandse sympathie voor de DDR, is de auteur er in geslaagd 
een boeiend boek te schrijven over “Collaboratie, landverraad en hel-
dendaden”. In zijn werkzame leven was Henk Eefting commando-of-
fi cier, luitenant-kolonel der infanterie en directeur van de militaire 
strafgevangenis “Nieuwersluis”. Hij schreef eerder “De achterkant van 
de bevrijding” en “De Bijzondere Rechtspleging 1944-1952”.

Collaboratie, landverraad 
en heldendaden

ISBN: 9789463389761
Prijs:€ 24,95

Bram Elsenaar

In mei 1940 benaderde het ‘Reichsluftfahrtministerium’ het Nation-
aal Luchtvaartlaboratorium NLL in Amsterdam om voor hun Duit-

se collega’s van de Aerodynamische Versuchsanstalt AVA in Göttingen 
aerodynamisch onderzoek op het gebied van de luchtvaart te doen. De 
betrokken wetenschappers kenden elkaar door hun wetenschappelijk 
werk. Het NLL stond daardoor voor de pijnlijke keuze: wel of niet 
meewerken met de bezetter. Men besloot tot het eerste zolang het werk 
maar ‘wetenschappelijk’ was. Dit boek geeft een verrassend beeld van 
twee onderzoeksinstituten, AVA en NLL in oorlogstijd. Zij gebruikten 
elkaar en hielden elkaar voor de gek. Er werd gewerkt, naar later bleek, 
aan geavanceerde Duitse vliegtuigprojecten. Tegelijkertijd waren de 
commercieel directeur en een aantal medewerkers actief in het verzet. 
En bereidde men zich voor op de wederopbouw na de oorlog. Bram 
Elsenaar begon zijn loopbaan bij het NLR met onderzoek in dezelfde 
windtunnel die tijdens de oorlog zo belangrijk was geweest. Van zijn 
hand verscheen ook het boek: “0.2<Ma<4.0 – 50 years high speed 
wind tunnel testing in � e Netherlands” (2012) en diverse artikelen 
over luchtvaartonderzoek bij het NLR.

Het nationaal luchvaartlaboratorium in de 
Tweede Wereldoorlog

Onder de vleugels van 
Göttingen
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Op 21 januari 1943 schrijft Frans Everts ter gelegenheid van de 
vijfde verjaardag van zijn kleinzoon “… de kleuters van nu zullen 

later niet meer weten hoe het was, toen hun vaders jong waren en hun 
wereld en levensomstandigheden aanvaarden als iets dat volkomen 
billijk en normaal is. Eerst veel later, als zij de briefwisseling van hun 
ouders en grootouders gaan herlezen (zoo die althans bewaard mocht 
blijven), zullen zij te weten komen dat er in hun prille jeugd heel wat 
is omver geworpen en kapot gemaakt.”Met dit boek voldoet de schri-
jver aan deze opdracht van zijn grootvader. Het laat in detail zien hoe 
het was om de Tweede Wereldoorlog aan den lijve mee te maken, hoe 
mensen daarop reageerden en hoe het hun leven beïnvloedde in een 
periode die wij door het verstrijken van de tijd steeds minder uit eigen 
waarneming kennen. ISBN: 9789463381543

Prijs:€ 24,95

‘Zo leven wij nu van de 
eene dag in de andere’

Brieven uit de oorlogsjaren

Philip Everts (Red.)

ISBN: 9789059113510
Prijs:€ 24,95

Ace. De grootste jachtvliegers van de Tweede Wereldoorlog vertelt 
het verhaal van vijftien mannen - en dat van honderdduizenden 

anderen. Boven Europa, Afrika en Azië vochten tussen 1939 en 1945 
enorme luchtlegers met elkaar om de heerschappij boven het slag-
veld en het thuisfront. In dit boek wordt het verloop van die strijd 
opgetekend aan de hand van de biografi eën van een aantal van de 
meest markante piloten die eraan deelnamen. Zij waren soms meer 
waard dan ‘een hele divisie bij elkaar’. Douglas Bader, de ace zonder 
benen; Aleksandr Pokrysjkin, drievoudig Held van de Sovjet-Unie; 
Erich Hartmann, de ace der aces met 352 overwinningen - met hun 
levensgeschiedenis en die van twaalf anderen passeert dit confl ict de 
revue, verkleind tot de menselijke maat. Aan het einde van het boek 
heeft de lezer niet alleen een groep uitzonderlijke mensen leren ken-
nen, hij weet ook waarom de geallieerden de oorlog wonnen. Bart 
Funnekotter is redacteur van NRC Handelsblad.

ACE
De grootste jachtvliegers van de 

Tweede Wereldoorlog

Bart Funnekotter
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Ruth van Galen-Herrmann

Calmeyer, dader of  mensenredder?

ISBN: 9789059118850 | Prijs: € 20,95

Na zestig jaar laait de discussie rond Hans Georg Calmeyer weer op. Deze Duitse ambtenaar 
in het bestuur van de bezetter had tot taak in twijfelgevallen te beslissen over joodse afstam-

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

Visies op Calmeyers rol in de jodenvervolging



ISBN: 9789463382786
Prijs:€ 19,95

We leiden allemaal het leven van een ZZP’er ofwel dat van een 
zelfstandige zonder personeel. Opvoeding en opleiding helpen 

ons om een vorm te vinden die recht doet aan de ontwikkeling van 
onze talenten. Daarna komen we wellicht toe aan een zinvolle in-
vulling van ons bestaan. Werk, het stichten van een gezin kan ons 
daarbij helpen. Vingerafdrukken laten we overal achter. Ze zijn uniek, 
ze horen bij ons. Niemand anders heeft ze en kan deze gebruiken. Het 
zijn onze sporen die zichtbaar maken waar we zijn geweest, wat we 
hebben gedaan en meegemaakt. Ze vormen de draad van ons leven. 
Ze laten de strijd zien die we voeren en de manier waarop we die te 
lijf gaan. Voor de schrijfster is het een onderzoek geworden naar de 
gevolgen van een jeugd in Japanse concentratiekampen. Drie episodes 
verhalen over belangrijke wendingen in haar leven gevolgd door drie 
odes aan de zee, haar troosteres. “Achteraf” is een evaluatie van haar 
ontdekkingen en wat die tot op de dag van vandaag teweeg brengen.

Ineke van Geest

Een onderzoek naar de gevolgen van een 
jeugd in Japanse concentratiekampen

Vingerafdrukken van een 
ZZP’er
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ISBN: 9789059118102
Prijs:€ 21,95

Meer dan wie ook symboliseerde de fi guur van Arthur Seyss-In-
quart de Duitse bezetting in Nederland tussen 1940 en 1945. 

Deze lerarenzoon uit het plaatsje Stannern in Moravië was tot eind 
1939 Rijksstadhouder van het door nazi-Duitsland geannexeerde 
Oostenrijk. In 1940 werd hij rijkscommissaris van Nederland. Aan-
vankelijk probeerde hij de Nederlanden met zachte hand voor het 
nationaal-socialisme te winnen maar na de Februaristaking werd 
Seyss-Inquart het gezicht van een grimmig bezettingsregime.

Seyss-Inquart

Wilco Gieling
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ISBN: 9789059114548
Prijs:€ 14,95

De Eerste Wereldoorlog staat bekend als de oercatastrofe van de 
20aste eeuw. In de vuurstorm die woedde tussen 1914 en 1918 

werd het fundament gelegd van het Derde Rijk. De jonge Hitler be-
leefde de verschrikkingen van de oorlogen aan het westfront. De in-
drukken die hij hier opdeed vormde hem voor het leven. Daarom is 
het van belang te weten hoe dat frontleven van de jonge Hitler er uit 
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

Adolf  Hitler als 
frontsoldaat

Schuldige poëzie

Opkomst en ondergang van het derde 
rijk weerspiegeld in de nationaal-

socialistische poëzie van Nederland en 
Vlamingen 

Aat van Gilst

In schuldige poëzie staat Aat van Gilst, auteur van tientallen boeken, 
stil bij het poëtische werk van ‘foute’ auteurs. Het gaat hierbij om 

beroepsschrijvers, die hun pen in dienst van hun ideologie stelden. 
Maar het gaat ook om het werk van ‘ongeletterden’, die hun poëzie 
schreven op kladjes en schriftjes, of op de celmuren zoals in Kamp 
Nuis te Marum in Groningen, of te Westerbork of op andere plekken. 
Hun overtuiging, ‘volksche’ wereldbeeld alsmede hun bewondering 
voor nazi-Duitsland en de NSB komt erin tot uitdrukking. Maar er 
is niet alleen glorie op het papier, de ontnuchtering en verbittering 
spelen ook een rol. Van Gilst heeft een vergeten hoofdstuk in beeld 
gebracht.

ISBN: 9789463384940
Prijs:€ 19,95



ISBN: 9789059115453
Prijs:€ 26,95

In dit boek gidsen de auteurs u langs minder bekende restanten 
van onder meer de beide wereldoorlogen. Voor militairen èn lek-

en zijn bunkers, forten, schansen en vestingen interessant. Betonnen 
verdedigingslinies zijn bijvoorbeeld te vinden in Scandinavië, van de 
poolcirkel tot aan de noordkust van Spanje. In Engeland bleven veel 
Romeinse herinneringen over langs de Hadrianuswal en in Duitsland 
en ons rivierengebied staan nog restanten van de oude Limes, de 
Romeinse grens met de oude “barbaarse” gebieden. Dichterbij huis 
slingeren zich (hout)wallen, windkeringen, landweren, heggen en hek-
ken door het landschap in eindeloze variaties. Goed voor ontelbare 
dagtrips. Voor toeristen die niet tegen een paar uur vliegen opzien, 
zijn in Afrika, China, Indonesië en elders oeroude muren, forten en 
wallen te bezoeken. In Australië en Azië bieden zeer lange hekken en 
draden, neergezet om mens, wilde hond of konijn te weren, veel stof 
tot overpeinzing. Kijk zelf en lees maar hoe natuur tot cultuur werd en 
omgekeerd. Alles zal tenslotte tot stof vergaan.

Aat van Gilst / Hans Kooger

Een bijzonder erfgoed

Wallen, muren en 
afscheidingen
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ISBN: 9789461532985
Prijs:€ 18,95

Richard Walther Darré was een veel belangrijker sleutelfi  guur in 
het Derde Rijk dan vaak wordt aangenomen. De landbouwpol-

itiek vormde een sleutelelement in de ‘bloed-enbodem’ plannen van 
de nazi’s. Darré gaf invulling aan deze ideeën. Hij deed er veel aan om 
de positie van de Duitse boer te versterken. Toen de inval in Rusland 
plaatsvond, en Hitler ‘levensruimte’ in het oosten zocht voor de Duit-
se boeren, raakte Darré meer en meer op de achtergrond en in confl  ict 
met de partij. Aat van Gilst, auteur van veel Aspekt boeken, schetste 
leven en werk van de man op indringende wijze.

Minister en ideoloog

R. Walther Darré

Aat van Gilst
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Herman Wirth (1885-1981) was een veelzijdige geleerde die zow-
el verguisd als bewonderd werd maar die tegenwoordig vrijwel 

vergeten is. Hij bezat de moed en de fantasie om nieuwe wegen te zo-
eken en die in een samenvattend overzicht onder te brengen. Zijn vele 
publikaties betroff en Nederlandse fi lologie, waarin hij in Berlijn hoog-
leraar was, muziekwetenschap, prehistorie, taalarcheologie, symbool 
en godsdienst-godsgeschiedenis, en het ontstaan en vergaan van oude 
culturen. De Reichsführer-SS Himmler was gecharmeerd van zijn ro-
mantische ideeën, en Wirth werd hoofd van het wetenschappelijke bu-
reau van de SS, de Ahnenerbe. Dat hij daarbij theorieën verkondigde 
die sterk afwijken van de gangbare wetenschappelijke inzichten, zoals 
over de echtheid van het Oera Linda-boek, heeft hem zijn ambt van 
hoogleraar gekost en is tot heden de aanleiding geweest tot vele pro- en 
contrageschriften. ISBN: 9789059113053

Prijs:€ 16,95

Herman Wirth

Aat van Gilst

ISBN: 9789463380263
Prijs:€ 21,95

Mei 1940

A.M.A Goossens

De strijd aan het Maas-Waalkanaal – tussen Heumen en Nijmegen 
– betrof een zijtoneel van de operatie die de Duitse invaller in 

mei 1940 ontwikkelde tegen de Maaslinie. Toch was het gevecht dat 
bij Heumen plaatsvond het felste en langstdurende van alle gevech-
ten in de totale Nederlandse voorverdediging tussen Maastricht en 
Groningen. De Duitsers zetten tegen de kanaaldefensie troepen in ter 
sterkte van ruim twee bataljons, waaronder de met pantserwagens en 
motorhuzaren ingezette SS-Aufklärungsabteilung en een zelfstandig 
zwaar bewapend gevechtsbataljon. Ook waren vier bruggen prom-
inent doelwit van Brandenburger commando’s, die op verraderlijke 
wijze trachtten om zo deze bruggen in handen te krijgen. Een versterkt 
bataljon Nederlandse infanterie met enige grenstroepen, ondersteund 
door enkele stukken geschut en mortieren, slaagde erin de Duitsers tot 
het einde van de middag van de eerste oorlogsdag de toegang tot het 
achterland te ontzeggen.

De strijd aan het          
Maas-Waalkanaal



ISBN: 9789463380270
Prijs:€ 21,95

De strijd in mei 1940 om de Maaslinie tussen Mook en Boxmeer 
was de enige in deze linie met werkelijk betekenis voor het lot 

van Nederland in die dagen. Het sterke Duitse 26e Legerkorps had 
deze sector tot doelgebied en dat legerkorps was het enige dat onder de 
grote rivieren opereerde onder de vleugels van het 18e Leger dat Ned-
erland diende te veroveren. Het legerkorps trok in de voorste lijn op 
met twee infanteriedivisies, die naast elkaar opereerden en een snelle 
opmars naar de omgeving van Breda tot doel hadden. Aan de Maas 
vochten zij als voorhoede van hun legerkorps hun eerste gevecht. De 
meest noordelijk opererende divisie was de 254e Infanterie Divisie. 
Deze moest trachten om tussen Mook en Middelaar een eigen sector 
aan de westzijde van de Maas vrij te vechten en nadien door te stoten 
naar het noordelijke deel van de Peel-Raamstelling. Tegenover deze 
divisie lag tussen Mook en Middelaar één versterkt Nederlands in-
fanteriebataljon, opgesteld in een uiterst ijle linie welke was voorzien 
van enige tientallen kleine betonnen en stalen kazematten en waarin 
geschut vrijwel ontbrak.  Zodoende werd het gevecht aan de Maas 
tussen Mook en Middelaar een waarlijk opoff eringsgevecht.

Mei 1940

A.M.A Goossens

Het gevecht bij Mook en 
Middelaar
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ISBN: 9789461533869
Prijs:€18,95

Dilemma’s van een verpleegster in 
oorlogstijd

Johan Gortworst 

Heb ik toen wel de juiste keuze gemaakt?’ was de verzuchting van 
de moeder van de auteur ongeveer een jaar voor haar overli-

jden. Onverwacht vertelde ze dat ze in de oorlog als verpleegster in 
een psychiatrische inrichting de opdracht kreeg om een aantal Jood-
se patiënten te begeleiden naar Kamp Westerbork. Een gebeurtenis 
waar zij haar hele leven over zweeg. De wroeging zat diep omdat een 
collega verpleegster, die als eerste door de geneesheer-directeur was 
aangewezen, geweigerd had de opdracht uit te voeren. Na de oorlog 
bleek deze verpleegster lid te zijn van het verzet. ‘Waarom heb ik het 
dan wel gedaan?’ was de vraag die haar het hele leven moet hebben 
dwars gezeten. In ‘Zilver in bruikleen’ krijgt de lezer niet alleen inzicht 
in de dilemma’s waarmee zijn moeder in de oorlog worstelde, maar 
tegelijk een schets van het naoorlogse gereformeerde gezin waarin Jo-
han Gortworst opgroeide.

Zilver in bruikleen
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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 datamanipulator, die met zijn zeer 
leesbare geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog, � e World Crisis 
(1923-1931), een waar rookgordijn heeft losgelaten dat over de jaren 
slechts deels is opgetrokken. Zoals over de Slag bij Jutland (1916), de 
onderzeebootoorlog en de ‘geboorte’ van de tank. Het boek besluit 
met kritieken uit 1927 van Churchill’s tijdgenoten op zijn boek.

ISBN: 9789463382366
Prijs:€ 9,95

Gewiekst politicus, historicus en amateur 
militairstrateeg

Bas de Groot

Churchill als minister van 
Marine 1914-1915

Joodse soldaten in Duitse 
dienst 1814-1945

Joodse Soldaten in Duitse Dienst 1814-1945 behandelt de moe-
izame strijd van de Duits-Joodse gemeenschappen om na de toek-

enning van burgerrechten in 1812 het recht te verkrijgen om als di-
enstplichtig militair te dienen. Niet alleen als soldaat of onderoffi  cier, 
maar ook als offi  cier. De behoefte aan manschappen voor de steeds 
grotere legers in de Eerste Wereldoorlog 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 offi  cieren. De Duitse nederlagen na 1916 
hadden een stijging van de anti-joodse gevoelens als gevolg. Men zocht 
een zondebok. Een groot aantal ontroerende gedichten en brieven van 
gesneuvelde joodse frontsoldaten zijn opgenomen. De Reichswehr 
die na de Eerste Wereldoorlog werd opgericht bezat weinig joodse of-
fi cieren. Bij de opkomst van het nationaalsocialisme namen ook de 
anti-joodse gevoelens binnen de krijgsmacht snel toe. De 195.000 uit-
geweken Duitse Joden leverden meer dan 10.000 militairen op voor 
de Geallieerden. Opmerkelijk was dat een klein aantal personen die 
zich Duitser voelden, maar volgens de Rassenwetten als Joods werden 
aangewezen, toch in de Wehrmacht dienden tijdens de Tweede Werel-
doorlog.

Bas de Groot

ISBN: 9789463387217
Prijs:€ 19,95
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Dit boek gaat diep in op de ontwikkeling en het gebruik van mijnen in de periode vanaf het be-
gin van de Eerste Wereldoorlog tot aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. In de Neder-

landse taal is dit werk uniek. Het legt nadruk op de ontwikkelingen in Duitsland, Groot Brittannië 
en Rusland. De zeemijn werd in beide wereldoorlogen in grote aantallen gebruikt. Beide partijen 
legden op grote schaal mijnenvelden om elkaar de toegang tot bepaalde zeegebieden te ontzeggen. 
Hoewel het wapen veel succes had, is ook te lezen dat beide partijen gaandeweg veel moesten leren 
over en ook grote moeite hadden met de optimale inzet van het wapen. Evenzeer interessant is te 
lezen hoe naast de ontwikkeling van deze wapens ook de technieken voor het bestrijden ervan een 
grote vlucht namen. Van een dom explosief dat op afstand moest worden gedetoneerd ontwikkel-
de de mijn zich van een relatief eenvoudige drijvende bom, die ontplofte als iemand er met zijn 
schip tegenaan voer, tot een intelligent wapen dat gebruik maakte van specifi eke karakteristieken 
van de beoogde doelen. Het boek is rijk geïllustreerd

ISBN: 9789463382694 | Prijs: € 39,95

Bas de Groot

De mijnenoorlog in noord- en oostzee 1914-18 en 1939-45

Zeemijnen
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ISBN: 9789463383820 | Prijs: € 19,95

En andere bijna vergeten verhalen mede gebaseerd op het 
oorlogsdagboek van dokter Marius van Rhijn

Verdacht van woonplaats te zijn veranderd

Ron van Hasselt

Verdacht van woonplaats te zijn veranderd.’ Zo stond het in 1942 omschreven in het Algemeen 
Politieblad als mensen voor de bezetter niet meer waren te vinden. In vrijwel alle gevallen ging 

het om Joden die waren ondergedoken. Marius van Rhijn, huisarts in Enschede, hoorde zoveel 
verontrustende berichten, dat hij zich voorbereidde op een onderduik voor hem en zijn gezin. Zijn 
verhaal wordt verteld aan de hand van zijn handgeschreven oorlogsdagboek. Daaruit blijkt dat zijn 
onderduik in allerlei opzichten nogal atypisch is te noemen. Zo had hij échte identiteitspapieren 
(op een andere naam), toegewijde onderduikgevers en de betrekkelijke luxe van grote huizen.
Een vluchtelingenparadijs? Dat bestond niet. Dat bewijzen de vele verhalen in dit boek van onth-
eemden, vluchtelingen, bannelingen en verdrevenen. Van vluchtoperaties ‘achter’ Duinkerken tot 
en met deportaties naar werkkampen, van moedig verzet tot en met bewust of onbewust verraad, 
van fanatieke jagers op onderduikers tot en met onschuldige kinderen die een speelbal werden van 
een gruwelijk lot, van de internering van vluchtelingen in Britse kampen tot en met de bevrijding 
van overlevenden.
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Nol de Waardt uit Hoogeveen wordt, nadat ontdekt is dat hij hulp 
aan joden verleent, door een landwachter en Duitse soldaten ge-

arresteerd en afgevoerd naar Villa Nijenhof in Norg. In die villa onder-
gaat hij de roemruchte ‘badkuip methode’. Maar Nol overleeft. Aan 
het slot van het verhaal juicht men hem toe vanwege zijn heldhaftige 
daden: hij wordt bevorderd tot Ridder in de orde van de Nederland se 
Leeuw. Wie zou daar niet trots op zijn? En menigeen keek tegen hem 
op. Maar wat waren Nols motieven? Hoe stak de man in elkaar en 
werpt dit een nieuw licht op het eerbetoon dat hem ten deel viel? Deze 
korte oorlogsroman is een herziene uitgave uit 1999 en in hoofdzaak 
gebaseerd op twee unieke historische bronnen: een dubieuze verzets-
man en een zoon van een landwachter.

Peter den Hertog

De geschiedenis van een verzetsstrijder

ISBN: 9789461534224
Prijs:€ 14,95 De Baron

Onbeschreven geschiedenissen van Nederland. Zes onthullende 
portretten van spionnen die niet terugdeinsden voor landver-

raad, zelfverrijking, corruptie, criminaliteit en moord. Ze werkten 
tussen 1917 en 1949 voor verschillende Nederlandse inlichtingendi-
ensten. Reinder Zwolsman was een vastgoedmagnaat die tijdens de 
oorlog rijk werd met bunkerbouw, handel in Joods bezit en roofover-
vallen. Hij werkte voor de Duitse contraspionage en was betrokken 
bij het uitlokken van het bombardement op het Bezuidenhout. Julius 
Barmat was de grootste oplichter van Europa. Hij kocht regeringen 
van Duitsland en België om. Hij was volgens sommigen de doorslag-
gevende factor voor het aan de macht komen van Hitler. Jan Baars 
was een fascistenleider. Hij plaveide de weg voor de NSB. Hij werkte 
tijdens de bezetting voor de Wehrmacht en werd na de oorlog door 
De Quay tot verzetsheld gebombardeerd. Anton van der Waals, Ned-
erlands grootste landverrader, was voor de oorlog al informant voor 
de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst. Burgemeester Visser van  
gmet medeweten van de regering uit stelen om geld voor een geheime 
organisatie te verkrijgen. Een deel daarvan stak hij in eigen zak.

ISBN: 9789461538338
Prijs:€ 29,95

Landverraad en criminaliteit rond de 
inlichtingendiensten

Rudi Harthoorn

Zelfmoord op laag water
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Het mag verbazing wekken dat over de meest misdadige onderne-
ming uit de wereldgeschiedenis nog veel onduidelijk is. Er zijn 

duizenden boeken gepubliceerd over Adolf Hitler en de Holocaust, 
maar toch is er nog onenigheid over Hitlers motieven tot de moord op 
de joden. Ook zijn onderzoekers het er niet over eens of Hitler wel een 
bevel tot vernietiging der joden heeft gegeven; er wordt zelfs gesteld 
dat een bevel contraproductief geweest zou zijn. En wie was Adolf Hit-
ler in wezen? Hoe moeten we zijn persoonlijkheid zien? Ook hierover 
lopen de meningen uiteen. Den Hertog speurt aan de hand van pri-
maire bronnen naar Hitlers criminele motieven, legt ze één voor één 
bloot, en markeert een centraal motief. Gewapend met inzichten uit 
de rechtspsychologie kijkt hij opnieuw naar de bronnen over het Führ-
erbefehl en komt tot de conclusie dat Hitler ten minste één fataal bevel 
heeft gegeven. Het bevel zelf analyseert hij en stelt vast dat zowel de 
aard als de uitvoering geconstrueerd was om Hitler zelf in te dekken. 
Aan het slot van het boek is het de lezer duidelijk op welke wijze hij 
de misdadige persoonlijkheid van Adolf Hitler moet zien. Peter den 
Hertog (1951) studeerde geschiedenis en cultuurwetenschappen. Den 
Hertog heeft twee hoofdstukken uit zijn vorige boek overgenomen: 
het eerste is ingekort, het tweede geheel herzien en fors uitgebreid.

ISBN: 9789461532244
Prijs:€ 19,95

Peter den Hertog

ISBN: 9789059113312
Prijs:€ 28,95

Hitlers religie, de fatale heilsleer van het nationaal-socialisme Niet 
zozeer gelovige christenen werden kritiekloze volgelingen van het 

nationaal-socialisme, maar juist zoekende en dwalende zielen, die in 
het nationaal-socialisme een anker vonden in de vorm van een nieuwe 
religie, met een heilsboodschap waarin Hitler als de nieuwe Messias 
de verlossing verkondigde. Michael Hesemann laat in Hitlers religie 
uitvoerig gedocumenteerd zien via welke wegen deze religie van het 
nationaal-socialisme vanuit occulte stromingen in de 19e eeuw werd 
ontwikkeld. Op een indringende manier beargumenteert Hesemann 
daarbij dat de herontdekking van de bibliotheek van Hitler in 2001 
(� e Hitler Library in Washington D.C.) – met hierin talloze esoter-
ische en occulte boeken en geschriften – het alleszins rechtvaardigt om 
te stellen dat de religieuze ideologie van het nationaal-socialisme geen 
bijproduct is geweest, maar een stuwende kracht, de fundamentele dri-
jfveer, die aan miljoenen het leven heeft gekost – van zowel joden als 
christenen. Want Hesemann maakt aannemelijk dat de zelf verklaarde 
verlosser niet alleen het jodendom wilde vernietigen: de plannen lagen 
al klaar om na de ‘eindoverwinning’ ook het christendom en de kerk 
van de aardbodem weg te vagen. Michael Hesemann is een productief 
en internationaal erkend en gelauwerd historicus, documentairemaker 
en journalist. Zijn (ruim twintig) boeken zijn bestsellers, die met een 
oplage van meer dan een miljoen exemplaren in vijftien landen zijn 
vertaald en verschenen. Hij woont en werkt afwisselend in D sseldorf 
en Rome.

M. Hesemann, M. den Buurman

Hitlers Religie

Het bevel tot vernietiging tot de 
Europese Joden geanalyseerd

Adolf  Hitler ontmaskerd
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Pieter Hans Hoets

Met een Engelandvaarder de wereld in

Zonder de lokstem van de Noordzee was Pieter Hans Hoets geen 
Engelandvaarder geworden. Zijn eerste poging, in 1940, om het 

bezette Nederland te ontvluchten vanuit de Scheveningse haven, mis-
lukt. Maar de wil om vanuit Engeland tegen de Duitsers te strijden is 
groot. In de zomer van 1943 probeert hij het op een andere manier 
en zit hij aan boord van het vrachtschip de Eem op weg naar Zweden. 
‘Vroeg in de avond van de 30ste juni steken we in zee. Terwijl ik de 
vaat was, hoor ik aan het zingen van de wind dat het weer omslaat. In-
eens klettert de regen op de luiken en ik ren naar het voordek. Tussen 
de rode en zwarte tonnen van het Oostfriesche Gaatje begint de Eem 
te stampen. En daar op de punt van de boeg in de stromende regen, 
terwijl de wind in mijn oren buldert, ben ik alleen met mijn schip en 
de zee. Dit is mijn bevrijding! Dit heb ik altijd gewild. Dit is mijn 
grote doorbraak!’ Diezelfde mentaliteit vindt Hoets na de oorlog en 
het verlies van Java in zijn jonge vrouw Geertjen op het strand van 
Scheveningen. Weer gaat het roer om! Niet Oost, dan maar West! En 
in het verre, soms harde Amerika en in een veranderende wereld weten 
zij een nieuw bestaan op te bouwen. Zonder Nederland te vergeten. 
Dat is het verhaal van Buitengaats! Eerder schreef Hans Hoets: Vri-
jgevaren! Uitg. Donker 1976, Englandspiel ontmaskerd: schijnstoot 
op Nederland en België 1942-1944 Uitg. Donker 1990, Spookspoor 
naar Moskou Uitg. Kok 1996, De Yale connection: de jacht op de 
Marcos-miljarden en het Zwitsers bankgeheim Uitg. de Fontein 2000.

ISBN: 9789059111639
Prijs:€ 19,95

Buitengaats!

De ‘Oorlogsgouverneur van Limburg’ tekent de auteur met een 
uitgesproken mening een portretschets van het NSB-kopstuk 

Maximiliaan graaf de Marchant et d’Ansembourg, in Limburg bekend 
als ‘het schwart graöfke’. Was het eerzucht of rancune die de groot-
grondbezitter en kasteelheer van Amstenrade een keuze deed maken 
voor het nationaal-socialisme en een dictatuur? Wat was de reden dat 
de graaf een als ‘normaal’ klasse-antisemitisme deed verkeren in nau-
welijks verholen haat? Vragen waaraan deze portretschets niet voor-
bij gaat evenals aan het groepsportret dat zich aftekent in de ‘Zwarte 
Canon’ van de Nederlandse adel. Graaf Maximiliaan en een aantal 
aanverwante edellieden worden door hem indringend geprofi leerd. Zo 
ontstaat een fascinerend beeld van de ondergang van de adel in de 
overgang naar de eenentwintigste eeuw. Heynens is in dit boek scherp 
en streng maar verhult ook niet de zwakke kanten van zijn onderzoek. ISBN: 9789461536723

Prijs:€ 18,95

Lou Heynens

Maximiliaan graaf de Marhaut et 
d’Ansembourg

De oorlogsgouverneur van 
Limburg
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ISBN: 9789059114333 | Prijs: € 26,95

De collaborateur

Jaap Hofman

In 1979 constateerde de schrijver W.F. Hermans ‘Er is nauwelijks ooit een poging gedaan het 
verschijnsel van het landverraad objectief te bestuderen. Men heeft de landverraders, NSB’ers 

enz. van stonde af aan overladen met berispingen en preken, maar na de constatering dat zij slecht 
en misdadig waren, zich niet verder in de feiten verdiept’. Hermans kon toen niet weten dat er al 
enkele jaren werd gewerkt aan een boek dat tot doel had dit manco op te vullen. Onder de titel ‘De 
collaborateur’ verscheen dit boek in 1981. Het is voor het grootste deel gebaseerd op moeilijk te 
verkrijgen uniek archiefmateriaal dat niet eerder noch later voor enig ander onderzoek is gebruikt. 
Het primaire doel was inzicht te krijgen in de persoonlijkheid, de levensloop, de sociale positie 
en de vooral ernstige politiek-delinquente gedragingen, voor zover mogelijk in hun onderlinge 
samenhang, van 52 goed gedocumenteerde collaborateurs. Het boek was zonder meer spraakmak-
end en kreeg uitvoerige aandacht van de media. Een heruitgave is derhalve op zijn plaats.
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ISBN: 9789059119574
Prijs:€ 161.95

In de jaren zestig heeft de Koningklijke Marine in 54 delen haar 
geschiedenis in de Tweede Wereldoorlog laten beschrijven (Medede-

lingen van de Narinestaf, MEDS, de GB 110), waaronder vijf delen 
over de onderzeedienst. deze delen zijn echter nooit uitgegeven en al-
leen in de bibliotheek van het \nimh in Den Haag te raadeplegen. 
Gerard Horneman heeft vijf delen ‘Onderseedienst’brwerkt, aange-
vuld met de laatste (vrijgekomen) nieuwe gegevens en voorzien van 
vele foto’s, waarvan enkele nog nooit eerder gepubliceerd zijn. De vijf 
delen GB 110 zijn nu in vier delen verschenen. Deel 1 behandeld de 
verrichtingen van de Nederlandse onderzeedienst in West Europa en 
de Middellandse Zee; deel 2 de strijd in Nederlands-Indië. In deel 2.3  
zijn de bijlagen opgenomen welke betrekking hebben op deel 2 en in 
deel 3 zijn o.a. de onderzeeboten en hulpschepen beschreven.

De Nederlandse 
onderzeedienst in de 
Tweede Wereldoorlog

Gerard Horneman

4 delen
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ISBN: 9789059118171
Prijs:€ 17,95

Kinderen behoren in iedere oorlog tot de stille, vergeten slachtof-
fers. Nog jaren nadat de laatste schoten geklonken hebben, vreet 

de oorlog in hen door, bepaalt hun leven en gevoelens en staat de 
toekomst in de weg. In dit boek beschrijft Antoon Hout zijn leven als 
oorlogswees. Een bestaan van struikelen en weer opstaan waarbij de 
Stichting ’40 -‘45 hem uiteindelijk weer de kracht gaf de toekomst zelf 
in de hand te nemen – een dramatisch relaas over een leven in bijzon-
dere omstandigheden. 

Antoon Hout

Een kind
Een oorlog

Een toekomst

Kind van de oorlog

ISBN: 9789059111455
Prijs:€ 11,95

P.W. van der Horst

De ongecensureerde versie

De mythe van het joodse 
kannibalisme

Volgens oude volksverhalen gebruiken Joden het bloed van niet-
Joden bij de bereiding van matzes voor het Pesachfeest. Het zoge-

naamde bloedsprookje vormt de basis voor de antisemitische theorie 
dat Joden zich schuldig maken aan het plegen van rituele moorden en 
kannibalisme. Het bloedsprookje was in het christelijke Europa door 
de eeuwen heen aanleiding voor anti-Joodse pogroms, het werd door 
de nazi’s als propagandamiddel aangewend en in brede kring als vre-
selijke waarheid geloofd, tot in onze tijd. Toen hoogleraar Pieter W. 
van der Horst, op 16 juni 2006 bij gelegenheid van zijn afscheidsrede 
aan de Universiteit van Utrecht, aan de orde wilde stellen dat het blo-
edsprookje ook in de moderne islamitische wereld een aantal wijd-
verbreide varianten kent, viel dat niet in goede aarde bij het College 
van Bestuur van die uni-versiteit. De rede werd gecensureerd, met als 
gevolg een rel over de inperking van de academische vrijheid, doorge-
schoten politieke correctheid en angst voor onwelgevallige reacties.In 
dit boek is de ongecensureerde tekst van de afscheidsrede afgedrukt.
Prof. dr Pieter W. van der Horst (1946) studeerde klassieke fi lologie 
en literatuur aan de Universiteit Utrecht. In 1978 promoveerde hij 
in de theologie, eveneens in Utrecht. Na zijn studie werkte Van der 
Horst 37 jaar aan de Utrechtse universiteit, laatstelijk als hoogle-raar 
Juda iek. In juni 2006 ging hij, vlak voor zijn 60ste verjaar-dag, met 
vervroegd pensioen.



ISBN: 9789059114388
Prijs:€ 20.95

De sledebrigade is het verhaal van een groepje Deense en Noorse 
jagers en beambten van weerstations, die in 1943 een opdracht 

volbrachten op de ijsvlakten langs de noordoostkust van Groenland. 
Met hun hondensleden patrouilleerden zij in het zich ver meer dan 
duizend kilometer uitstrekkende gebied, om het binnendringen van 
Duitse strijdkrachten te signaleren en om de voor de geallieerde oor-
logvoering zo belangrijke weerstations te beschermen. Hoewel het 
door het barre klimaat als bijna onmogelijk werd geacht dat Duitsers 
hier voet aan land zouden zetten, vonden de mannen van de Sledebri-
gade toch voetafdrukken en andere tekens van de aanwezigheid van 
vijanden in dit onherbergzame gebied. Na enkele voor de Sledebrigade 
rampzalige verlopende confrontaties met die vijand, waarbij haast alles 
verloren ging, wisten zij toch het praktisch onmogelijke te volbrengen. 
Soms moesten leden van de groep honderden kilometers lopen door 
het barre landschap, zonder hun honden en praktisch zonder bescher-
mende uitrusting, in een wanhopig pogen een veilige basis te bereiken 
en zich te hergroeperen.

David Howarth

De sledebrigade

ISBN: 9789461536426
Prijs:€ 24,95

Hans Houterman, Hans Sakkers

Strijd om Dishoek 
november 1944

Walcheren vormde in het najaar van 1944 de laatste hoeksteen 
van de Duitse verdediging van West-Europa buiten het eigen 

grondgebied. De geallieerde opmars liep vast nadat operatie Mar-
ket-Garden was mislukt. In deze fase van de Tweede Wereldoorlog was 
Walcheren als de ‘sleutel’ van Antwerpen van beslissend belang om 
Duitsland te kunnen verslaan. De geallieerden moesten in een moe-
izame strijd de toegang tot Antwerpen veroveren om zo hun logis-
tieke problemen op te kunnen lossen. De Duitse verdedigers waren 
doordrongen van het gevaar dat dit betekende voor hun vaderland. 
De slotfase van deze ruim twee maanden durende strijd die begon 
in Zeeuws-Vlaanderen en Noord-Brabant, vond plaats in de duinen 
van Valkenisse en Dishoek. Voorafgaande aan het strijdgewoel vonden 
luchtbombardementen plaats, werd Walcheren onder water gezet en 
werden de duinen bestookt met artillerie vanaf zowel land als zee. 
Beslissend was een bloedig gevecht van Britse en Nederlandse com-
mando’s tegen Duitse soldaten, waarbij tientallen doden vielen. Inter-
nationaal galmt de dood van twee Duitse offi  cieren tot op de dag van 
vandaan door. Het slagveld is nog altijd nagenoeg onaangeroerd in de 
duinen aanwezig. Dit maakt dat deze geschiedenis tot op heden sterk 
beleefbaar is, waarbij dit boek een gids biedt langs de gebeurtenissen 
en de persoonlijke lotgevallen.

De slotfase in de slag om de 
Westerschelde

Toen arctisch nog arctisch was en helden 
nog helden waren.

Een verhaal uit de Tweede Wereldoorlog 
over ontsnapping, overleving en 

overwinning
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ISBN: 9789461531810
Prijs:€ 34,95

Een praktijkhandboek over het 
decoratiestelsel

Van herkenning tot 
erkenning

Jan C. van Ingen

Dit boek gaat over een spannend en samenbindend overheidsprod-
uct met een vrolijke uitstraling. In een maatschappij waarin ‘ieder-

een’ slechts aan zichzelf zou denken, wordt er vanzelfsprekend niet aan 
‘iedereen’ gedacht. Daarom is het essentieel dat mensen omzien naar 
elkaar.Het leven wordt er mooier, beter, schoner en leefbaarder van. 
De maatschappij wordt een samenleving. Het Nederlandse decorati-
estelsel levert een bijdrage aan dit doel door maatschappelijk waarde-
volle mensen en activiteiten te stimuleren, te traceren en Koninklijk te 
waarderen. Ondanks de dagelijkse besognes zijn er binnen álle lagen 
van de bevolking mensen die ‘meer’ doen. Dat kan zó bijzonder zijn 
dat zij voor een ‘herkenner’ de aanleiding vormen om een Koninklijke 
onderscheiding aan te vragen, waarna een bestuurlijke erkenningsfase 
start. Dit boek wil op een begrijpelijke manier het totale decoratietra-
ject beschrijven dat voorafgaat aan de uitreiking van een Koninklijke 
onderscheiding. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan het herk-
ennen van bijzondere, persoonlijke verdiensten voor de samenleving. 
De auteurs spreken de hoop uit dat dit handboek een bijdrage levert 
aan het nog dichterbij brengen van het Nederlandse decoratiestelsel.

ISBN: 9789059115903
Prijs:€ 14,95

Een gewone jonge in het Verzet is het verhaal van een leven. Een 
leven in een tijd vol historische gebeurtenissen en maatschappeli-

jke omwentelingen. Natuurlijk speelt hierbij de Tweede Wereldoorlog 
een ingrijpende rol. Tot de dag van vandaag vormt dit confl ict een 
morele scheidslijn in het land. Direct na de oorlog was er eigenlijk 
nergens tijd voor. Het land stond in het teken van wederopbouw en 
al snel ook groeiende welvaart. Maar met het klimmen der jaren die-
nen de herinneringen zich toch weer aan. In dit boek is het tijd voor 
contemplatie. J.S.P. Huisman tekent zijn ervaringen op, zijn jeugd in 
Putten, zijn tijd bij het verzet en zijn verblijf in Duitse gevangenschap 
en de invloed daarvan op zijn verdere leven.

J.S.P Huisman

Een gewone jongen in het 
verzet



ISBN: 9789059119604
Prijs:€ 19,95

Maria Janssen

De hongerwinter vormde één van de donkerste episoden van de 
Tweede Wereldoorlog in Nederland. En deze winter had vele ge-

zichten. Ieder mens vocht voor zich tegen schaarste, honger en gebrek, 
en dat alles onder toeziend oog van een steeds willekeuriger optre-
dende bezetter. Dit boek beschrijft het leven tijdens de hongerwinter 
in Den Haag, een stad die, net als de meeste gebieden in het westen 
van het land, zeer zwaar getroff  en werd. In deze historische fi  ctie staat 
het leven van Cornelia Johanna centraal.Een vrouw, een moeder, een 
stad, in de storm van haar tijd.

De hongerwinter van 
Cornelia Johanna

ISBN: 9789461530714
Prijs:€ 18,95

Op zondag gesloten.

Luise Jacobs

Luise Jacobs vertelt de aangrijpende geschiedenis van een vreselijk 
familiedrama uit de Tweede Wereldoorlog: het lot van haar vader, 

Arthur Jacobs, die vergast werd in Schloss Hartheim, op 26 januari 
1942. Uit de inhoud: (…Euthanasie is in nazi-Duitsland een eufemi-
sme voor moord. Maar nog liever gebruiken ze het woord: “Gnadetot”. 
Reeds in de twintiger jaren wordt fel gediscussieerd over de wenseli-
jkheid om geestelijk gehandicapte mensen te steriliseren. Kort na de 
machtsgreep van Hitler eind januari 1933 wordt besloten dit wettelijk 
toe te staan. Het steriliseren van de gehandicapte medemens is niet 
meer strafbaar. Al snel komt men tot de conclusie dat steriliseren niet 
voldoende is. Het verzorgen van de gehandicapte mens kost te veel. 
Het zijn maar nutteloze opvreters. Dit alles vormt de start van een 
mensonterend proces…) Plotseling stopt in augustus 1941 het ver-
gassen van de gehandicapte mensen. Het zijn nu de doodzieke en ver-
zwakte gevangenen uit concentratiekampen, ook nutteloze opvreters, 
die in vrachtwagens naar de gaskamer van Schloss Hartheim worden 
getransporteerd. Uit Dachau, Mauthausen, Gusen…. 

De gaskamer van Schloss 
Hartheim
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ISBN: 9789059119093 | Prijs: € 21,95

J’accuse, betitelde Zola zijn verdedigingsrede van Dreyfus, die ten onrechte van spionage 
werd verdacht. Jagtenberg koos met zijn titel bewust voor deze associatie. Zijn boek behan-

delt namelijk eveneens een groot onrecht. Het gaat daarbij om de beeldvorming over de SS, de 
gevreesde eliteeenheid van de Nazi’s, die vaak ook verantwoordelijk was voor de behandeling van 
krijgsgevangenen. In tal van publicaties die na de oorlog verschenen, is beschreven dat daarbij de 
oorlogsregels dikwijls met voeten werden getreden. Tenminste tot 1990. In dat jaar verschijnt Mei 
1940. De strijd op Nederlands grondgebied, geschreven door een tweetal medewerkers van de 
Sectie Militaire Geschiedenis. Bij veel oud-strijders, bekend met de praktijken van de SS, wekten 
de vergoelijkende uitspraken uit dit boek verbazing en woede op. Een zo’n oud-strijder was Wim 
Jagtenberg. Hij liet het er niet bij zitten en kaartte de zaak aan bij het Ministerie van Defensie. Dit 
boek geeft weer wat er werkelijk gebeurde met de krijgsgevangenen en beschrijft tevens het moe-
izaam verlopende contact van Jagtenberg met Defensie. Basis van het betoog vormt Jagtenbergs in 
1995 gepubliceerde brochure Geschiedvervalsing over de Meidagen van 1940. Kiest Defensie vóór 
de SS en tegen haar veteranen? Dit geschrift is echter aangevuld met tal van nieuwe ontwikkelin-
gen rond deze schrijnende zaak

W.D. Jagtenberg

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

Ik beschuldig



ISBN: 9789463389204
Prijs:€ 9,95

Ben Kahmann

De dansende kamer

Dit boeiende boek belicht het lot van zigeunerinnen in de tweede 
wereldoorlog. Het waren niet alleen maar de joden die tot een 

ongewenst ras werden gerekend maar ook de zigeuners; waaronder de 
mooie Petruska en haar tante Paula, die moesten vernietigd worden. 
We volgen hun leven en de aparte manier waarop zij aan hun einde 
komen. Ook de houding van twee Nederlandse jongemannen wordt 
nader bekeken. Met name David, een kok uit Hilversum, speelt een 
opmerkelijke rol. Het verhaal neemt tegen het einde een zeer verras-
sende wending!

Bajour

ISBN: 9789463387460
Prijs:€ 19,95

Het boek van Jan Jörissen is uit het Engels vertaald en bewerkt en 
wordt nu heruitgegeven door zijn neef Gerard Alofs. Hij heeft 

een waar huzarenstukje geleverd. Dit boek geeft een waarheidsgetrou-
we inkijk in hoe Jan Jörissen als kind de Tweede Wereldoorlog heeft 
beleefd in zijn dorp Haalderen en omgeving. Als zoon vertelt hij hoe 
ze leefden onder de bezetting van de Duitsers in de laatste erbarmeli-
jke oorlogsjaren. De veelvuldige beschietingen tussen de geallieerden 
en Duitsers heeft bij hem een diepe indruk achtergelaten. Vooral de 
verplichte evacuatie die destijds onder slechte omstandigheden moest 
plaatsvinden en de terugkeer in 1945 komt ruimschoots aan bod in 
zijn boek. Ook de periode daarna, van wederopbouw in zijn dorp 
en omgeving, beschrijft hij uitvoerig. Totdat zijn ouders het bericht 
kregen van zijn oom, die al met succes was geëmigreerd naar Australië 
en waar de mogelijkheden eindeloos waren en de emigranten welkom 
waren. De familie Jörissen hakte de knoop door en vertrok in 1954 
met SS Sibajak naar Moora in Australië

Jan G. Jörissen, Anja Adriaans

De herinneringen van Jan G. Jörissen

Oorlog, hoop en 
overwinning
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Een verhaal

ISBN: 9789059115972
Prijs:€ 14,95

Klaas de Jong

Hoe de oorlog is verdwenen is het verhaal van een joods meisje in 
het Polen van de Tweede Wereldoorlog en het daaropvolgende 

communistische bewind. Eén van de verhalen die Leo Vroman be-
doeld kan hebben in zijn vers: Kom vanavond met verhalen hoe de 
oorlog is verdwenen, en herhaal ze honderd malen: alle malen zal ik 
wenen. Rachel Finkelstein overleeft als enige van haar familie het ver-
nietigingskamp Treblinka. Ze neemt het trotse en moedige besluit om 
de oorlog achter zich te laten, om niet de rest van haar leven in tranen 
en weeklacht om te kijken. Ze wordt beloond voor haar moed totdat 
het noodlot defi  nitief lijkt toe te slaan.

Hoe de oorlog is verdwenen

Gesprekken tussen een strafgevangene 
en zijn Japanse bewakers 1942 - 1945

ISBN: 9789461530813
Prijs:€ 18,95

D.W. Joekes

Voor de Tweede Wereldoorlog leerde de auteur van dit boek vol-
doende van de taal om tijdens de Japanse bezetting van Neder-

lands Indië als krijgsgevangene ingezet te worden als tolk bij het spoor-
wegkantoor in Soerabaja. De ontdekking van zijn deelname aan een 
verzetsgroepje deed hem belanden bij de Japanse militaire politie, de 
Kempetai; daarna bij de Japanse krijgsraad in Batavia/Jakarta en drie 
opeenvolgende gevangenissen. De Japanse capitulatie op 15 augustus 
1945 bezorgde hem wel weer zijn vrijheid, maar er volgden nog tijden 
van uitputting en diepe wanhoop. Vooral door de beschrijving van zijn 
belevenissen bij de Kempetai en de krijgsraad is dit boek zonder meer 
een spannend historisch document. 

Door het oog van de naald



ISBN: 9789059117754
Prijs:€ 21,95

Henk Jurgens

Oorlog is een gecompliceerd gebeuren, “goed” en “kwaad” lopen 
vaak nauwelijks herkenbaar door elkaar. Dit geldt ook voor de 

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

Amerikaanse 
ondernemers, Nederlandse 
kornuiten en Hitlers oorlog

ISBN: 9789059116740
Prijs:€ 21,95

Waarom Pius XII niet Zalig verklaard 
wordt.

Henk Jurgens

Waarom is Paus Pius XII nooit Zalig verklaard? Neemt het Vat-
icaan hem zijn stilzwijgen tegen de Jodenvervolging dan toch 

nog kwalijk of hebben de Kroaten er iets mee te maken? Pius steun-
de hun Ustasa, Pavelic, de NDH, en de Onafhankelijke Staat Kro-
atië, een vazalstaat van Hitler, onvoorwaardelijk. De strenge Rooms-
katholieke fascistische Kroaten vermoordden honderdduizenden 
Serviers en dwongen honderdduizenden anderen zich te bekeren tot 
het Rooms-katholicisme. Het enige ‘Ware Geloof ’. Aan de hand van 
offi  ciële regeringsrapporten en tal van bronnen, onder andere van de 
Amerikaanse geheimedienst, beschrijft Henk Jurgens (1942) deze 
geschiedenis in dit opmerkelijke boek. Hierbij staat hij ook stil bij de 
gedetailleerde vluchtroute van oorlogsmisdadigers naar Argentinië en 
de Verenigde Staten en de hulp die het Vaticaan hierbij bood. Henk 
Jurgens studeerde algemene politieke en sociale wetenschappen aan de 
Universiteit van Amsterdam.

Vluchten via het Vaticaan
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ISBN: 9789461531360
Prijs:€ 19,95

Biografi e van twee Hilversumse 
dwangarbeiders 1944/45 in 

Nazi-Duitsland

Els Kiewik-Peters

In 2006 komen uit een tot dan toe onbekend maar goed bewaard 
familiearchief foto’s, brieven, kaarten en andere documenten in 

handen van de schrijfster Els Kiewik-Peters. Gegevens en informatie 
over een grotendeels verzwegen familiegeschiedenis die een tipje van 
de sluier oplichten over wat er gebeurde toen WO II diep ingreep 
in het gezin Peters. De doorgemaakte traumatische ervaringen in Na-
zi-Duitsland en de na-oorlogse zwijgzaamheid hierover drukten onmi-
skenbaar een stempel op het latere leven van deze mannen en daarmee 
op de levens van hun gezins- en familieleden. Dit heeft haar doen 
besluiten dit boek voor een groter publiek toegankelijk te maken. In 
liefde- en eervolle herinnering en nagedachtenis aan haar grootvader 
en vader maar ook aan al hun meer dan 600.000 Nederlandse lotgen-
oten in de Duitse Arbeitseinsatz. Opdat het niet wordt vergeten.

De toekomst heeft een lang 
verleden

ISBN: 9789059114975
Prijs:€ 31,95

Van Anzio tot Zitadelle

G.J.M. Kellner

Dit boek geeft een volledig overzicht van de militaire en logistieke 
operaties uit de periode 1939 – 1945. Niet alleen bekende oper-

aties maar ook geheime commandoacties ver achter het front worden 
behandeld. De auteur heeft zich ook niet beperkt tot het West-Eu-
ropese theater maar besteed ook aandacht aan de slagen in de Pacifi c 
en het Oostfront. Het is het resulaat van jarenlang onderzoek waarbij 
de auteur uit de meest diverse bronnen informatie heeft verzameld. De 
operaties worden uitvoerig beschreven en zijn alfabetisch geordend op 
codenaam. Het is een handig en monumentaal naslagwerk, zonder-
meer een standaardwerk over de Tweede Wereldoorlog.

De militaire operaties van 
de Tweede Wereldoorlog



ISBN: 9789059111677
Prijs:€ 24,00

 J.G. Kikkert

Een halve eeuw contraspionage in 
oorlogs- en vredestijd.

De bekende historicus J.G. Kikkert biedt hier het ongecensu-
reerde verslag van een bijzonder leven, grotendeels opgetekend 

uit de mond van de hoofdpersoon (‘Mijn begrafenis was eenvoudig’). 
Hij was een vakman in het inlichtingenwerk en daardoor bleef zijn 
naam voor het grote publiek lange tijd onbekend: Pieter Brijnen van 
Houten, sinds zijn Britse jaren tijdens de Tweede Wereldoorlog bij-
genaamd ‘the cat’. Die bijnaam was terecht. Ook deze kat had zeven 
levens: als inlichtingenoffi  cier voor de Nederlandse dienst GS III, als 
hoofd van de persdienst van de organisatie Eenheid door Democratie 
(‘Mussert noch Moskou’), als medewerker van de Britse dienst MI5, 
tijdens en na de oorlog, als hoofd van de Nederlandse dienst B-Doc, 
als journalist en voorlichter en ten slotte nog vele jaren als onroer-
endgoedbeheerder. En vaak liepen deze bezigheden op onverwachte 
wijze door elkaar… Het leven van deze bijzondere Nederlander vormt 
tevens een tijdsbeeld. Het voert ons terug naar de wereld van de roer-
ige twintigste eeuw. In dit boek worden dingen boven water gehaald, 
die aantonen dat toch ook talloze elementen onveranderd zijn geblev-
en, verraad en incompetentie passeren de revue. Brijnen noemt man 
en paard en is daarin vaak meedogenloos. Heel wat historische fi guren 
veranderen in dit verhaal in hoogst feilbare stervelingen. Niemand is 
in dit boek ontzien. Maar Brijnens wereld, vaak met veel humor bes-
chreven, was een harde wereld.

De zeven levens van ‘The 
Cat’

Bernhard 1940 - 1945

Ook na ruim een halve eeuw bestaan er nog talrije raadsels rond de 
rol van prins Bernhard in oorlogstijd. Wie waren zijn bondgen-

oten? En wie waren zijn tegenstanders? Bernhard zou voor de voeten 
kunnne worden geworpen dat hij meer oorlog gevierd dan gevoerd 
heeft. In ieder geval was de Tweede Wereldoorlog van de grootste 
betekenis voor de verdere loopbaan van de prins. Veel van zijn netwerk-
en zijn in deze jaren tot ontwikkeling gekomen. Nog in 2004 zocht 
de pirns door middel van een open brief in de dagbladpers, waarin hij 
zich verweerde tegen aantijgingen, die deels ook betrekking hadden 
op de oorlaogjaren. 

ISBN: 9789059112193
Prijs:€ 20,95

J.G. Kikkert

De prins in Londen
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ISBN: 9789059114814
Prijs:€ 26,95

De slag om de Grebbe is de beroemdste slag uit de meidagen van 
1940. Nederlandse militairen moesten zich hier weren tegen de 

aanvallen van de Duitse Wehrmacht en Waff en-SS. Uiteindelijk liet de 
Blitzkrieg zich ook hier niet stoppen, ondanks taai Nederlands verzet. 
Jaap A.Kip onderzocht de geschiedenis van een bataljon Nederlandse 
jagers die verzameld werden voor een tegenstoot bij de Grebbe. Op 
basis van dagboeken, oogetuigenverslagen en documenten heeft de 
auteur de dramatische gebeurtenissen in kaart gebracht, waarbij zijn 
eigen opa sneuvelde.

Bataljon Jagers gesteld voor onmogelijke 
opdracht 

Grebbeberg 12 en 13 mei 1940

Jaap A. Kip

De tegenstoot

Brieven aan Daan Maltha

Arie Kleijwegt

Tijdens de Duitse bezetting duikt Arie Kleijwegt onder. Eerst in 
Friesland, ergens vlak bij Beetserswaag en later bij een predikant 

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

ISBN: 9789075323290
Prijs:€ 13,95

28-5-1943 - 5-4-1944
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ISBN: 9789059115392
Prijs:€ 24,95

Ilja G. Ehrenburg

Hans Knap

Op 17 december 1908 arriveerde in Parijs een trein met aan boord 
een Russisch jochie van 17 jaar; Ilja G. Ehrenburg. Hij stak nieu-

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

De strijd om het bestaan aan het 
Twentekanaal. 1930-1938

Bij de totstandkoming van het Twentekanaal ging de meeste aan-
dacht uit naar de technologische aspecten zoals het vernuftige 

staaltje ingenieurswerk van Rijkswaterstaat. Maar de arbeid van met 
name de honderden werklozen, die een groot aandeel hadden in 
het uiteindelijke resultaat, is ondergesneeuwd geraakt. Met dit boek 
beoogt de auteur een schuld in te lossen. Want niet alleen was hun 
werkkracht cruciaal voor het project,  ze hebben dit in de crisistijd 
van de jaren dertig volbracht met grote inspanningen en onder erbar-
melijke omstandigheden. Vrijwel geheel zonder sociale voorzieningen 
zoals wij die tegenwoordig kennen,  maakten zij lange dagen voor een 
schamel loontje. Bij barre weersgesteldheden of tijdens feestdagen als 
er niet werd gewerkt, hield men  daarvan nog een gedeelte in. Doordat 
het onderwerp een buitengewoon kwetsbare bevolkingsgroep betreft, 
krijgt de lezer een goed beeld van het toenmalige sociaaleconomische 
crisisbeleid alsook van de tijdgeest.

Henk Kleinhout

ISBN: 9789463380119
Prijs:€ 19,95

Van dwangarbeid en 
hongerlonen
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ISBN: 9789461534897
Prijs:€ 18,95

Marianne Knecht

In Texelschade worden middels een mozaïekvertelling fi ctie en feit-
en verweven tijdens de ‘Russenoorlog’ aan het eind van de Tweede 

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

Texelschade

In de gruwelnacht van  oktober  werden vele, door de nazi’s 
geronselde, jonge vrouwen per trein vanuit de Sovjet-Unie naar 

Duitsland versleept om daar als slavinnen te werken. Tegelijkertijd be-
landden duizenden Nederlandse mannen in de Arbeitseinsatz. Deze 
roman beschrijft hoe twee wildvreemde mensen uit een totaal verschil-
lende cultuur elkaar in hetzelfde werkkamp ontmoeten, waar zij elkaar 
de liefde verklaren – in de taal van de vijand. Na de bevrijding keren de 
Hollandse mannen naar huis terug. De jonge, Oekraïense vrouw staat 
voor de keuze. Met een man mee naar het onbekende, maar vrije Ned-
erland of terug naar huis waar de familie wacht én het Stalinistische 
regime. De twee geliefden wagen samen de sprong naar een nieuwe 
toekomst vol Russische melancholie. Dit menselijke verhaal wordt 
verteld door de dochter. Zij beschrijft op indringende wijze haar tijd 
als kind, haar adolescentie en het volwassen worden met een moeder 
die niet in staat is het verleden te vergeten noch te vertellen

Marianne Knecht

ISBN: 9789059115583
Prijs:€ 19,95

De lijfeigenen



55

Winterhulp en volksdienst 1940 - 1945

ISBN: 9789463384247
Prijs:€ 17,95

Ben Koolen

Nog geen half jaar na de bezetting introduceerde het nationaalso-
cialistische bewind de stichting Winterhulp Nederland, bedoeld 

om die gezinnen te ondersteunen die tijdens de wintermaanden over 
onvoldoende inkomsten beschikten. Door alle publieke collectes van 
caritatieve en ook kerkelijke instellingen te verbieden kreeg de sticht-
ing het alleenrecht om geld in te zamelen. De Winterhulporganisatie 
maakte een vliegende start met tweemaal per maand in het najaar en 
voorjaar haar collectanten de straat op te sturen. De aanvankelijk niet 
onwelwillende publieke opinie sloeg spoedig om, toen de ideologische 
strekking ervan aan het licht kwam. Dat werd nog versterkt toen de
Nederlandse Volksdienst zijn intrede deed die zich stortte op het gez-
insmaatschappelijke werk. De geschiedenis van Winterhulp en Volks-
dienst èn de kritiek daarop van vele kanten is het onderwerp van deze 
studie. Zij wordt vanwege haar atypische bestuurlijke en kerkelijke 
positie geïllustreerd aan de hand van de ervaringen in de provincie 
Limburg.

ISBN: 9789461531889
Prijs:€ 24,95

Luchtaanvallen op Nederland 
1940 - 1945

 A. Korthals Altes

‘Luchtgevaar’ is een standaardwerk van de luchtoorlog boven Neder-
land in de Tweede Wereldoorlog. Met oog voor detail schetst de au-

teur de gebeurtenissen tussen 1940 en 1945. Speciale aandacht heeft 
wijlen Korthals Altes voor de dramatische hoogtepunten van dit con-
fl ict, zoals het bombardement op Rotterdam, Nijmegen, Walcheren 
en het Bezuidenhout in Den Haag. De waarde van het boek schuilt 
hem bovendien in het feit dat de auteur waardevolle nieuwe bronnen 
aan het licht brengt, zoals interne rapporten en ooggetuigenverslagen. 
Het boek was al jaren ten onrechte niet meer op de markt. Deze her-
ziene uitgave zal iedere liefhebber van de luchtvaartgeschiedenis zeker 
waarderen.

Luchtgevaar

Armenzorg als strijdperk
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Peel/Maas 1944 - 45

A. Korthals Altes & N.K.C.A in ‘t Veld

ISBN: 9789461538505 | Prijs: € 18,95

De bekende historici A. Korthals Altes en N.K.C.A. In ‘t Veld, van wie uitgeverij Aspekt beiden 
reeds titels bracht, hebben zich in dit klassieke boek gebogen over de relatief onbekende strijd 

tussen Peel en Maas. Op uiterst verbeten wijze vond hier tussen september 1944 en het voorjaar 
van 1945 een krachtmeting plaats met de Duitse bezetters van ons land. Deze gebeurtenissen vin-
den tot vandaag de dag hun weerslag in de bevrijdingsmusea. Door deze studie ervaart de lezer tot 
in detail waarom het ging. Hoewel deze slag lange tijd letterlijk wat in de schaduw stond hebben 
door dit boek de gebeurtenissen hun juiste plek in de geschiedschrijving gekregen.

Slag in de schaduw
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ISBN: 9789461531148
Prijs:€ 24,95

Em. Kummer

In 1932 werd Célines roman Reis naar het einde van de nacht als een 
meesterwerk begroet. Zijn daarop volgende boek, Dood op krediet, 

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

Céline een briljante boef

Een onderzoek naar de tactische 
gevechtsomstandigheden van mei 1940 

op het Nederlandse strijdtoneel

ISBN: 9789059116818
Prijs:€ 21,95

Peter Kruit

Een mythe aan scherven

In dit boek neemt de historicus Peter Kruit ons mee naar de bewogen 
meidagen van 1940. Bij verrassing viel het Duitse leger aan; modern, 

toegerust met tanks, vliegtuigen en parachutisten, gebruikmakend van 
nieuwe strijdmethoden. Over de politieke toedracht en ook over de 
gevechten is reeds veel geschreven, maar door de ontdekking van een 
nieuwe bron was Kruit in staat de tactische gevechten in een ander 
daglicht te stellen. Hij kreeg toegang tot een zeer rijke en tot voor 
kort onbekende bron: een gewondenlijst van het Nederlandse Leger 
uit mei 1940 die zich in het Oorlogsarchief van het Nederlandse Rode 
Kruis bevond. Hierdoor kreeg Kruit inzicht in de medische evacuatie 
van oorlogsgewonden en de verwondingsoorzaak van de Nederlandse 
militairen. De verwondingsgegevens relateert Kruit aan het bekende 
historische beeld van de tactische gevechten. Door het gebruik van 
een nieuwe bron en een onconventionele onderzoeksmethode krijgt 
de lezer een ander en genuanceerd beeld van de gebeurtenissen van de 
meidagen van 1940.
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Jeroen Kuypers

ISBN: 9789059114586
Prijs:€ 15,50

In de vroege uren van de 28e juni 1940 bezocht Hitler voor de 
eerste en enige maal in zijn leven Parijs. Tijdens een bezoek dat even 

‘blitzartig’ verliep als de veldtocht die de Franse hoofdstad voor hem 
had bedwongen, bezichtigde de Führer de in architectonisch opzicht 
belangrijkste gebouwen. Parijs diende als voorbeeld voor de nieuw te 
bouwen wereldhoofdstad.

Hitler verovert Parijs

ISBN: 9789461536051
Prijs:€ 24,95

The destruction of the German Offi cer 
Corps in World War II and its aftermath

Andris J. Kursietis

Between the years 1939 – 1945, over 3,500 offi  cers wore the uni-
form of General (or Admiral) in one of the branches of the Ger-

man Armed Forces: the Army, Navy, Air Force and SS. “� e Fallen 
Generals” is an analysis of the 1000 senior German offi  cers who died 
in World War II and its aftermath. � e various chapters deal with of-
fi cers killed in action, those executed as a result of their involvement in 
the July 20, 1944 plot to kill Hitler, Generals who committed suicide 
during the war or immediately after its end, offi  cers tried and executed 
by the Allies after the war, and those who died in camps as prisoners of 
war. � is book provides brief information about these 1000 offi  cers, 
including dates of birth and death, and circumstances surrounding 
their death. Of particular interest is the chapter dealing with the sur-
prising amount of Generals and Admirals who were killed in action – a 
number that exceeds 330.

The Fallen Generals
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Nederlandse fi lm en radio onder Duitse 
dictatuur

ISBN: 9789461533371
Prijs:€ 27,95

Thomas Leefl ang

KIJK! LUISTER! Film en radio in Nederland onder Duitse dic-
tatuur Tijdens de bezetting stond ook het culturele leven totaal 

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

Kijk! Luister!

De rijkspartijdagen van de NSDAP in 
Neurenberg

ISBN: 9789059115019
Prijs:€ 18,95

Thomas Leefl ang

Geen Duitse stad is zo nauw verbonden geweest met het nationaal-
socialisme als Neurenberg, de stad van de Rijkspartijdagen waar 

in 1935 ‘de rassenwetten’ werden aangekondigd en waar na de oorlog 
processen tegen nazileiders plaatsvonden. De rode arbeidersstad ve-
randerde in 1933 in een bruin bolwerk waar jaarlijks in september 
pompeuze NSDAP-rituelen werden uitgevoerd ter verheerlijking van 
‘Führer’ en zijn totalitaire regime. Het beeld dat wij nu nog van de 
Rijksparijdagen hebben is gevormd door de drie ‘documentaires’ die 
Leni Riefenstahl er in opdracht van Adolf Hitler van maakte. Over 
de voorbereidingen, de choreografi e, de invloed en de chaos achter 
de schermen van die diabolisch geordende erediensten is, zeker in ons 
taalgebied, weinig bekend. � omas Leefl ang vertelt in Spookfeesten 
het verhaal van de hysterie vóór en tijdens die Neurenbergse nazibi-
jeenkomsten. Heel Duitsland onderging er een hersenspoeling en ‘het 
volk’ brulde uiteindelijk ‘spontaan’ om de ‘totale oorlog’. In Neuren-
berg werd er toe besloten, in Neurenberg werden de daders betraft. De 
geschiedenis van de Rijkspartijdagen van de NSDAP is hier voor het 
eerst voor een breed publiek te boek gesteld.

Spookfeesten



Op 10 mei 1940 vielen de Duitse troepen bij nacht en nevel Ned-
erland binnen. Willem Vogt, de op zelfbehoud uitzijnde Avro-di-

recteur, trad een paar dagen later in Hilversum  de vijand welwillend 
tegemoet en toonde zich bereid tot freundliche Zusammenarbeit 
NSB’er Willem Arie Herweyer, tijdens de bezetting directeur-generaal 
van genazifi ceerde radio-omroep, redde in de herfst van 1944 een aan-
tal van zijn personeelsleden uit handen van de Nazi’s. Nationaalsocial-
ist Herweyer, een beetje een Nederlandse Oskar Schindler. Schrijver 
en progammamaker Willem van den Hout stak in opdracht van de 
Duitsers in artikelen en voor de radiomicrofoon op hilarische wijze – 
het moet worden toegegeven – de draak met zowel de Geallieerde als 
Duitsers zelf. Dit qua omvang en oplage bescheiden boek levert een 
weliswaar kleine maar niet onbelangrijke aanvulling op de geschied-
schrijving van de Nederlanders radio onder Duitse dictatuur.

Het mannetje van de radio!

Thomas Leefl ang

ISBN: 9789463381185
Prijs:€ 9,95

Hallo! Hallo! Wie stinkt 
daar zo?

ISBN: 9789461538819
Prijs:€ 14,95

Thomas Leefl ang

De fi lmkritieken die in oorlogstijd in Libelle verschenen staan 
model voor die welke in alle dag- en weekbladen te lezen waren. 

In Libelle van 15 oktober 1943 werd de recensie van de prestigieuze 
UFA-jubileumfi lm Münchhausen besloten met ‘Dat het met de pru-
derie niet zoo nauw genomen wordt kan voor velen een vingerwijz-
ing zijn dat deze Von Münchhausen niet zoo smetteloos wit als een 
Sneeuwwitje. Dat sprokkje was méér geschikt voor kinderen.’ Die 
welwilende toonzetting klonk door in meer dan ‘Duitsvriendelijke’ 
besprekingen van virulent antisemitische fi lms als De eeuwige Jood en 
Jud Süss en andere hetzfi lms zoals die stonden in landelijke kranten en 
NSB-uitgaven. Een aantal van die recensies wordt in dit boek onver-
kort geciteerd.

Filmrecensies in Bezet 
Nederland
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ISBN: 9789059112582 | Prijs: € 16,95

In de nacht van 8 op 9 september 2003 overleed in haar slaap ‘nazi-cineaste’ Leni Riefenstahl. 
Hitlers laatste ‘vriendin’ werd 101 jaar. Ze zal voornamelijk worden herinnerd als de maakster 

van Triumph des Willens en Olympia, die te boek staan als voorbeelden van de meest geniale prop-
agandafi lms uit het Derde Rijk. � omas Leefl ang schetst in deze monografi e een boeiend portret 
van een eingezinnige dominante vrouw die opgroiede in de Weimar-republiek, carrière maakte 
‘onder Hitler’ en na de oorlog de zondebok werd van de nationaal-socialistische fi lm.

Thomas Leefl ang

Leven en werk van Leni Riefenstahl

Gevallen voor de Führer
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Twintig jaar geleden verscheen bij De Arbeiderspers De bioscoop in 
de oorlog, een boek dat uitgroeide tot hét standaardwerk over het 

Nederlandse fi lm- en bioscoopbedrijf tijders de bezetting. Verboden 
voor Joden - De bioscoop in de oorlog is een geheel herziene versie van 
dit boek, waarin niet alleen reacties uit de naoorlogse fi lmwereld zijn 
verwerkt, maar ook op- en aanmerkingen van oud-medewerkers van 
het Filmgilde van de Nederlands(ch)e Kultuurkamer. Plus veel nieu-
we gegevens die het resultaat zijn van verdere studie en research. De 
auteur schetst weliswaar een wrang beeld van een bedrijfstak uit de 
amusementsindustrie die een niet onaanzienlijk aandeel leverde aan 
het verspreiden van nazipropoganda, maar de auteur toont daarnaast 
begrip voor de moeilijke positie waarin het fi lm- en bioscoopbedrijf 
verkeerde. De landsverraderlijke journaals, de propogandafi lms van en 
voor NSB en SS, de antisemitische fi lms als Jud Süss en De eeuwige 
Jood, het werd onder strenge Duitse dictatuur allemaal verplicht in 
de bioscopen vertoond, tegelijkertijd met zoet-romantische kleuren-
fi lms als De Gouden Stad en Münchhausen. En er werd naar gekeken. 
Tijdens de bezetting zaten de bioscopen vaak viermaal vol. Direct na 
de bevrijding gingen er zelfs stemmen op het bioscooppubliek maar 
eens ‘te zuiveren’. ‘Wat lang slechts een voetnoot in de contemporaine 
geschiedschrijving was, vult nu terecht een heel boek!’ werd destijds 
in het omroepblad ToonBeeld over de eerste editie geschreven. Nog 
steeds is het belangrijk, zeker voor een nieuwe generatie jonge lezers, 
dat dit stukje van onze vaderlandse geschiedenis de aandacht krijgt die 
het verdient.

Thomas Leefl ang

De Bioscoop in de oorlog

Verboden voor Joden

ISBN: 9789059118423
Prijs:€ 19,95

“ik draag mijn lot met veel verbittering, met verdriet en spijt.”
Leni Riefensthal tegen Hildegard Knef, 1978.

De macht van het beeld 
De onmacht van het woord

Thomas Leefl ang

ISBN: 9789059112834
Prijs:€ 11,95

Leni Riefenstahl
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ISBN: 9789461530684
Prijs:€ 44,95

In de meidagen 1940

J.W. de Leeuw

Gevallen voor het vaderland is een zeer belangrijke publicatie over 
de geschiedenis van de meidagen van 1940. In een fenomenale 

band worden de verliezen van de strijd in de meidagen gedetailleerd 
weergegeven. Dit boek is dan ook een indrukwekkend eerbetoon 
aan hen die het leven lieten in deze historisch bewogen dagen. De 
auteur, zelf beroepsmilitair en kolonel b.d., verzamelde jarenlang op 
minutieuze wijze de gegevens bijeen waardoor dit unieke handboek 
kon ontstaan.

Gevallen voor Nederland

ISBN: 9789463383523
Prijs:€ 16,95

Thomas Leefl ang

Ook met fi lm probeerde de Duiters tijdens de Bezetting het Ned-
erlandse ‘broedervolk’ te bekeren tot het nationaalisme. Elk bi-

oscoopprogramma begon verplicht met twee weekjournaals: het ToBis 
Hollandsch Nieuws en het UFA Wereldnieuws. Valse voorlichting, 
verheerlijking van nazi-kopstukken heroïsche ‘frontbewegingen’, vroli-
jke ‘Arische’ kinderen van Jeugdstorm en Hitlerjugend, alles perfect in 
beeld en geluid gepresenteerd. Een vergeten stukje oorlogsgeschiedenis 
is in dit boek alsnog op schrift gesteld. Met als unieke bijlagen de 
complete inhoudsopgaven van de hier tijdens de Bezetting vertoonde 
bioscoopjournaals.

Het Nederlandse 
bioscoopjournaal 1940-1945
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- Meddonees

“Mooi Beschreven”

Wat oorlog met mensen doet Over de bevrijding van Noord-Brabant is veel geschreven, vooral over het mili-
taire aspect ervan. Ook in dit boek is daar aandacht voor, maar alleen om de echte inhoud in een historisch 

kader te plaatsen. Dit boek gaat voornamelijk over de mensen die het meegemaakt hebben, die er persoonlijk bij 
waren, die er zelf de gevolgen van hebben ondervonden. Lichamelijk, geestelijk en materieel. Wat oorlog doet met 
mensen is voor ons, na zoveel jaren, nauwelijks te bevatten. Dit boek geeft een indruk van wat zich bij de bevri-
jding van Brabant afspeelde. Aan de hand van verhalen over de bevrijding. Opgeschreven of verteld door hen die 
erbij waren. Dagboeken uit die tijd, opgeschreven op het moment dat het gebeurde. Deze bijzondere bundel is tot 
stand gekomen dankzij nauwe samenwerking met Brabantse Heemkundekringen. In hun schatkamers lagen deze 
verhalen al jarenlang opgeborgen. Ze zijn er nu weer, voor iedereen.

Henk van der Linden (Red)

Mens en oorlog, 
najaar 1944 - voorjaar 1945

ISBN: 9789463387231
Prijs:€ 24,95

Brabant Bevrijd

“Een interessant en 
boeiend boek met 
verhalen over de 

oorlogsjaren in de 
provincie Brabant.”

- EMBV

“Een aangrijpend 
boek vol verhalen 
over de bevrijding 

van Brabant.” 

- Surfi ng ann’s Boeken blog 



Martijn Lofvers

ISBN: 9789059115651
Prijs:€ 21,95

Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog raakt de twintiger Gaai-
ke Oldinga, een domineeszoon afkomstig uit Noord-Groningen, 

als vrijwilliger aan het Oostfront verzeild op een geïsoleerde boerderij 
ten noorden van Berlijn. De gemêleerde plattelandsbevolking is in 
afwachting van de naderende Russen. Wanneer Gaaike een onthullend 
dagboek vindt op het dode lichaam van een ontsnapte vrouw uit het 
concentratiekamp Ravensbrück, begint hij te twijfelen aan zijn toch al 
wankele geloof en de gemaakte keuzes in zijn leven. In de chaotische 
laatste dagen van de oorlog moet hij kiezen tussen overleven en zichzelf 
opoff eren, tussen de waarheid negeren of deze juist opzoeken. Martijn 
Lofvers (1967), geboren en getogen in de stad Groningen, studeerde 
na het gymnasium bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eind-
hoven. Sinds zijn afgeronde studie woont hij in Doetinchem en werkt 
in de uitgeefwereld van management- en vakbladen, eerst als redacteur 
en daarna als hoofdredacteur en uitgever. Dodenmars is zijn debuut als 
romanschrijver; hij heeft zich laten inspireren door Montyn van Dirk 
Ayelt Kooiman en Oorlog en vrede van Tolstoj.

Dodenmars

ISBN: 9789461533951
Prijs:€ 14,95

De Tweede Wereldoorlog was een verschrikking voor het menseli-
jke ras! Nog erger wordt het, als u weet dat de Tweede Werel-

doorlog slechts op de achtste plaats staat, in de rangschikking, van 
de meest dodelijke oorlogen aller tijden! Dit is het verhaal van een 
molenaarszoon, die ontsnapt uit een Duits werkkamp, en te voet terug 
naar Vlaanderen komt. Onderweg maakt hij een aantal bizarre zaken 
mee. Gebaseerd op een waargebeurd verhaal! Eerder verschenen titels 
van de auteur werden positief ontvangen in de media.

De bittere smaak van 
Rijstepap

Koen Lievens

65



66

ISBN: 9789059112292
Prijs:€ 9,95

Dr Jan Luijten (1932). Neuroloog-psychiater van beroep, was acht 
jaar oud toen Hitler Nederland binnenviel in mei 1940. In die 

tijd woonde hij in Bergen op Zoom in Noord-Brabant en was hij ge-
tuige van de binnenkomst van de Franse troepen die zijn land te hulp 
kwamen. Hij herrinnert zich nog veel details van de gevechten van die 
dagen die zich vlak bij zijn huis afspeelden. Hij beschrijft deze gevech-
ten in de context van de veel grotere veldslag die zich afspeelde in het 
noorden van Frankrijk, in België en in het zuiden van Nederland.

De verdediging door het Franse leger
La défense par l’armée française

Bergen op Zoom mei/mai 
1940

Jan A.F.M. Luijten

De bekende Soester neuroloog/historicus Jan Luijten publi-
ceerde een nieuwe herdruk van zijn boek over de bevrijding van 

Noord-Brabant door de Canadezen. In Canada and Noord-Brabant, 
an eternal band, staat de strijd rond Bergen op Zoom en Kapelsche 
Veer centraal. Het waren bloedige nadagen van de oorlog, waarbij Jan 
Luijten bevrijd werd door de Canadees Kipp. Vijfenvijftig jaar later 
spoorde Luijten Kipp op en brachten zij een toast uit op die angstige 
dagen in de schuilkelders van Bergen op Zoom.

Jan A.F.M. Luijten

Een band voor altijd

Canada en Noord-Brabant

ISBN: 9789059110618
Prijs:€ 16,98
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Verzetsman en groot schrijver

ISBN: 9789461535245
Prijs:€ 22,95

René Marres

De oorlogsmemoires van de verzetsman Frederik Weinreb, Collab-
oratie en verzet 1940- 1945, een poging tot ontmythologisering 

(1969), zijn een meesterwerk van realistische, door- leefde beschrijv-
ing van de beangstigende werkelijkheid van de jodenvervolging. De 
schrijver ervan werd na de oorlog in twee processen veroordeeld voor 
verraad en op- lichting. Later werd hij nog zwart gemaakt in een li-
jvig Rapport (1976) van het toen- malige riod en in een proefschrift 
(1997). René Marres laat in dit boek zien dat de rechterlijke veroorde-
lingen onvoldoende gefundeerd waren, dat het Rapport wrak en hol is 
en dat het proefschrift even onbe- trouwbaar is. Weinreb was verzets-
man op zijn eigen inventieve wijze. Zodoende komt er weer ruimte 
om de geschriften en inzich- ten van deze anarchistische individualist 
de ereplaats toe te kennen die ze verdienen.

Frederik Weinreb

ISBN: 9789059111929
Prijs:€ 14,95

Anco Mali

In MARGOT FRANK EN DE ANDEREN schrijft Anco Mali over 
joodse mensen die zij onder meer in Amsterdam heeft gekend. Als 

tiener is ze bevriend met Margot Frank, het oudere zusje van Anne. De 
oorlog verscheurt de samenleving met de joden, en jaren later zoekt ze 
aarzelend contact met Otto Frank, de vader van Margot en Anne. In 
Yad Vashem herdenkt ze de joodse vrienden van wie velen niet zijn ter-
uggekomen. Het jodendom blijft haar tot de dag van vandaag boeien. 
Het naoorlogse leven lijkt een reis met Margootje in het achterhoofd.

Margot Frank en de 
anderen
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De geschiedenis van het meest 
omstreden boek

Werner Maser

ISBN: 9789075323306
Prijs:€ 24,98

De Tweede Wereldoorlog laat ons bijna zestig jaar na het einde nog 
niet los. Mein Kampf kan worden gezien als de bijbel van het 

nationaalsocialisme. Hitler zelf zag zijn gedachtegoed als de godsdi-
enst van de nieuwe tijd en poseerde als messias. Deze religie, hoewel 
hier en daar nog sektarisch doorsukkelend, verdween met de dood 
van zijn schepper voorgoed achter de coulissen van de geschieden-
is. Daarmee werd Mein Kampf een historisch document. Zomin als 
zonder de bijbel een studie van het christendom mogelijk is, zomin 
kan het nationaalsocialisme los worden gezien van Mein Kampf. Wie 
meer wil weten over de ontstaansgeschiedenis van het nationaal-so-
cialisme en de Tweede Wereldoorlog moet kennis kunnen nemen van 
deze tekst, een bron van de eerste orde. Maser presenteert een studie 
rijk aan citaten en legt hiermee het ijzingwekkende karakter van Mein 
Kampf bloot. De stijl van het boek voert de lezer door dit lugubere 
en cynische geschrift dat toch vele miljoenen fascineerde en ook in 
Nederland tussen 1933 en 1945 een bestseller was. Mein Kampf is de 
autobiografi e van Hitler die het nieuwe leven proclameerde als totale 
afwijking van elk menselijk patroon in de geschiedenis. Uitgeverij As-
pekt publiceerde van de gerenommeerde historicus Werner Maser ook 
de biografi e over Göring en het boek Hitlers brieven en notities. De 
vertaling van dit boek werd verzorgd door Evert van Leerdam.

Hitlers Mein Kampf

Mythen, leugens en legenden

ISBN: 9789059111912
Prijs:€ 31,95

Werner Maser

De onlangs overleden Duitse historicus Werner Maser behoorde 
tot de grootste kenners van de geschiedenis van de twintigste 

eeuw. Vele tientallen boeken verschenen van zijn hand, waaronder veel 
bestsellers. Spraakmakend binnen het Nederlandse taalgebied waren 
zijn boeken over Hitler, over diens geschrift Mein Kampf en zijn ook 
bij uitgeverij Aspekt verschenen omvangrijke biografi e over Hermann 
Göring. In dit boek concentreert Maser zich op de twee grote dicta-
tors, Hitler en Stalin, en probeert mythe en werkelijkheid te ontrafe-
len. Zoals bij veel historische fi guren is er altijd druk gespeculeerd. 
Maser brengt de feiten in kaart en toont onbekende episoden uit het 
even diabolische als meeslepende leven van Hitler en Stalin. Masers 
boek laat zich lezen als een noodzakelijke correctie.

Hitler - Stalin
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ISBN: 9789059113466
Prijs:€ 19,95

Werner Maser, Evert van Leerdam

Een politieke carrière

Hermann Göring

Hermann Göring was een van de opmerkelijkste fi guren rond 
Hitler. Als luchtheld uit de Eerste Wereldoorlog gaf hij Hit-

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

ISBN: 9789461530707
Prijs:€ 19,95

Werner Maser

De zwarte periode van Hitler-Duitsland blijft intrigeren. De boek-
enstroom gaat ook onverminderd door. Maar juist tussen al die 

publicaties zoeken we naar het authentieke verhaal. Kunnen we in de 
ziel van Hitler kijken? De beroemde historicus Werner Maser, van wie 
Aspekt in de vertaling van Evert van Leerdam reeds de zeer goed ont-
vangen biogra e van Göring bracht, doet een poging in Hitlers brieven 
en notities. Als geen ander heeft Maser toegang tot de privébronnen 
van de leider van het Derde Rijk. Deze geschriften tonen de werkelijke 
Hitler, los van het propagandabeleid dat minister Goebbels van hem 
schetste. Het boek is dan ook een belangrijk standaardwerk voor de 
liefhebbers van geschiedenis.

Hitlers Brieven en notities
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Het ruimen van landmijnen in Nederland 
1940 - 1947

Antoon Meijers

ISBN: 9789461533647
Prijs:€ 19,95

Na de korte maar hevige strijd in de meidagen van 1940 lagen 
her en der in Nederland verspreid allerlei soorten explosieven, 

waaronder vele landmijnen, die moesten worden opgeruimd. Dit ach-
tergelaten oorlogsmateriaal viel in het niet bij de grote hoeveelheden 
die na de bevrijding in 1944-1945 werden aangetroff en. Naast de gi-
gantische hoeveelheid munitie die door heel het land werd aanget-
roff en zijn er zo’n 6.300 mijnenvelden en op landmijnen verdachte 
gebieden geregistreerd. Dit boek over het ruimen van landmijnen in 
Nederland beschrijft het gevaarlijke en moeilijke werk dat is uitgevo-
erd. Naast foto’s, waarvan velen niet eerder zijn gepubliceerd, bevat het 
boek ook een opgave van de ruim 360 man die in die perioden door 
mijn- en munitie ruiming om het leven zijn gekomen.

Achtung minen - Danger 
mines

ISBN: 9789463383714
Prijs:€ 19,95

Theo van Loon, spoorman en verzetsheld

Martin Meijerink

Theo van Loon (Maastricht 1920 - Hengelo 1945) komt als tiener 
in 1935 naar Hengelo. Het gezin van Handels- agent-Inspecteur 

bij de Nederlandsche Spoorwegen (NS) Adriaan van Loon komt aan 
de Deldenerstraat 115 te wonen. Na een onbekommerde jeugd gaat 
� eo naar het Lyceum Hengelo alwaar hij het gymnasium volgt. Op 
advies van zijn vader solliciteert � eo in Utrecht voor de Opleidings-
school van de dienst van Exploitatie van de NS. Op een feestavond 
van deze bedrijfsschool leert hij in 1942 zijn latere verloofde Jeanne 
de Bruijn kennen. Vader en zoon van Loon ‘beheersen’ het goeder-
enverkeer op dit belangrijke station in al haar facetten. Over goede-
rensoorten en -transporten heeft � eo veel vitale informatie. Op een 
drukke zaterdagmiddag 18 maart 1944 verricht � eo als spoorman 
een eerste heldendaad; hij weet eigenhandig een munitiewagon, die is 
beschoten en in brand is geraakt, los te koppelen van een langere mu-
nitietrein, die in zijn geheel dreigt te ontploff en. Hengelo is voor een 
ramp behoed. Als in september 1944 de Nederlandse Binnenlandsche 
Strijdkrachten worden gevormd is � eo van de partij. In april 1945 
voert ‘soldaat’ van Loon van de BS samen met 24 strijdmakers een 
verbeten strijd om behoud van de Electrische Centrale te Hengelo. In 
deze strijd verliezen drie BS-’ers hun leven, waaronder � eo van Loon.

Hengelo 1944-1945
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Gedreven door vaderlandse liefde trad Anton Mussert naar voren 
om Nederland te ‘redden’. In de vaste overtuiging dat het Mus-

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

Jan Meyers

ISBN: 9789059112100
Prijs:€ 14,95 Mussert, een politiek leven

ISBN: 9789461535061
Prijs:€ €24,95

Jaap Meinsma

Kapitein Kjeld Aldewereld neemt tijdens de Tweede Wereldoor-
log deel aan de geallieerde konvooien via de ARTIC naar Moer-

mansk in Rusland. De zwaar bevochten konvooien van onbewapende 
koopvaardijschepen zijn voor de scheepsbemanningen ware helletocht-
en. Tijdens een van zijn verloven begint Kjeld een verhouding met Jill, 
de vrouw van een Amerikaanse marine offi  cier die actief deelneemt 
aan de oorlog tegen de Japanners in de PACIFIC. Kjeld en Jill zien 
deze verhouding als een bevrijding uit de sleur van hun ongelukkige 
bestaan. Centraal in de relatie staat het gevecht om elkaar te krijgen en 
weer los te moeten laten. De verborgen relatie eindigt in een climax 
als de offi  cier als invalide van een oorlogsmissie naar huis terugkeert.

Konvooi naar Moermansk

Een kwestie van overleven
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ISBN: 9789463382595
Prijs:€ 19,95

Auguste van der Molenschot

“Brabantse Tranen” is het verhaal van een jongetje dat opgroeit 
in een eenvoudig katholiek gezin in Brabant. Hij ontworstelt 

zich uit dat milieu en slaagt er uiteindelijk in een academische carrière 
te maken. Gezet in de jaren 1940-2000, spelen er vele sociale the-
ma’s mee. Zoals de tweede wereldoorlog en zijn naweeën, emigratie, 
de Pil, toenemende welvaart, ontkerking, met als kantelpunt de eerste 
helft van de zestiger jaren. Als jonge promovendus trekt de hoofd-
persoon dan naar Canada, samen met zijn jonge gezin. Daar wacht 
hem een professorale benoeming. Dertig jaar later komt hij terug naar 
Nederland, gescheiden, verarmd, vooral totaal gedesillusioneerd en 
eenzaam. Zijn leven is als een absurdistische fi lm voorbijgetrokken, 
met plaatsvervangende schuldgevoelens als constant Leitmotif. Deso-
ndanks weet hij zijn problemen te boven te komen. Auguste van der 
Molenschot is geboren uit Belgische ouders, maar heeft zijn jonge 
jaren in Noord-Brabant gewoond. Hij presenteerde zich eerder al als 
literator in een gedichtenbundel, een bundel korte verhalen en essays. 
Zie de website www.nostalgiapublishing.nl. Dit is zijn debuut als ro-
manschrijver.

Brabantse Tranen

ISBN: 9789059118461
Prijs:€ 21,95

Een vrouw in oorlogstijd

Jan Meyers

Esmée van Eeghen (1918 – 1944) was een kleurrijke en omstreden 
vrouw van het verzet tegen de Duitse overheersing. Een getuige 

die haar van nabij heeft gekend, oordeelde over haar: mooi, sterk en 
avontuurlijk. Daarbij bijzonder intelligent en fantasierijk. Ze had fl air, 
improvisatievermogen, zelfvertrouwen en koelbloedigheid in hacheli-
jke situaties. Ze is geprezen als heldin en verguisd als verraadster. Ten-
slotte stonden zowel de illegaliteit als de SD haar naar het leven. Als 
naaste medewerkster van de leider van de Friese KP nam ze in het 
verzet een prominente plaats in. Ze voerde vele speciale opdrachten 
uit, woonde besprekingen met topmensen van de illegaliteit uit andere 
provincies bij, bracht geallieerde piloten op hun plaats van bestem-
ming, verzorgde wapentransporten, nam deel aan overvallen – ze kon 
schieten als de beste, drinken als een kerel en vloeken als een boots-
man, hoewel ze zeer vroom was. Angst scheen ze niet te kennen. Maar 
hoezeer ze ook schitterde in dit wilde bestaan, dit zag ze niet als de 
vervulling van haar leven. Ze was dol op kinderen en wilde niets liever 
dan trouwen en kinderen krijgen. Bijna wist ze dit doel te bereiken 
– door te trouwen met een Duitse offi  cier die haar een kindje en een 
vredig huisje-boompje-beestje bestaan zou kunnen schenken. Maar 
het mocht niet zo zijn. Het lot nam een noodlottige wending…

Esmeé
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Gelikte postzegels en een oud schilderij

ISBN: 9789059118362
Prijs:€ 14,95

Jean-Paul Mulders

Allang wordt er gespeculeerd over Hitlers vaderschap en zijn event-
uele joodse afstamming. Harde antwoorden op deze intrigerende 

genealogische vragen waren er tot nu toe echter niet. De bekende Bel-
gische journalist Jean-Paul Mulders brengt de waarheid nu eindelijk 
aan het licht. Hij slaagde erin aan DNA te komen waarmee de omstre-
den hypothese van Hitlers vaderschap en zijn joodse afstamming kon 
worden getest. Hij doet in dit boek verslag van de onconventionele 
wijze waarop het DNA werd verkregen en de resultaten van het onder-
zoek daarna. Het is een spannende reportage geworden waarmee ein-
delijk defi nitief uitsluitsel kan worden gegeven over deze zaken.

Op zoek naar de zoon van 
Hitler

ISBN: 9789463385169
Prijs:€ 19,95

Auguste van der Molenschot

This is a novel with many themes. It is about Brabant, a land that 
is presently half in the Netherlands and the other half in Bel-

gium. It is also the story of a little Brabanter boy, born the year Adolf 
Hitler came to power. � e boy wants a good life and that is not so 
easy because the Catholic Brabanters are kept down by the Calvinist 
Hollanders. Many other modern themes come by, such as the Second 
World War, the emancipation (of women but also of the Catholics), 
the pill and its eff ects, secularization, wealth. Our young hero goes to 
Canada where he can make his dream career come true. � is is also a 
singular love story, although it all seems to end in disaster. He then re-
turns to the Netherlands, divorced, impoverished, disillusioned to fi nd 
a new love, then losing it again and fi nally turning to a new form of 
happiness in a world that has changed beyond recognition. For those 
not so familiar with Dutch history the book starts with a two page 
short introduction to the 1700 years of Brabant history. Auguste van 
der Molenschot was born from Belgian parents but he lived his young 
years in the Dutch province of North Brabant. After a career in the 
beta sciences he started a new career as a writer, publishing poetry, 
short stories, essays and now this, his fi rst novel. See also his website 
www.nostalgiapublishing.nl

Tears from Brabant
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De Razzia van Putten en haar gevolgen

Dieter Alpheo Müller, G. Slurink, K. Boven

ISBN: 9789059117778 | Prijs: € 18,95

Dit boek vertelt het verhaal van een bijzondere episode uit de Tweede Wereldoorlog. In de 
herfst van 1944 werd door verzetsstrijders in het dorp Putten een aanslag gepleegd op leden 

van de Duitse Wehrmacht. Als gevolg daarvan kwam een Duitse offi  cier om het leven. Als vergeld-
ingsmaatregel worden 660 mannen als gijzelaars in de kerk van het dorpje samengedreven en gede-
porteerd. Het dorp wordt platgebrand. Van de weggevoerde mannen keren er na de oorlog minder 
dan zestig terug naar hun dorp. Via het kamp Neuengamme vonden velen van hen de dood bij 
het Duitse dorpje Ladelund, ten zuiden van de Duits-Deense grens, waar de bevolking, daartoe 
aangemoedigd door een dappere dominee, het lijden van de gevangenen enigszins probeerde te 
verlichten. Aan deze zelfde dominee is het te danken dat de namen van de slachtoff ers bekend 
zijn en ze een graf hebben. Dieter Alpheo Müller, die als klein kind in Ladelund de gevangenen 
dagelijks ‘s morgens naar hun werk zag lopen en ‘s avonds uitgeput weer terug zag keren, heeft 
deze geschiedenis gereconstrueerd en in de vorm van een documenterende roman naverteld. Lit-
eratuur laat zich hier begrijpen als verzetsmiddel tegen het vergeten. De geschiedenis van Putten 
is in Nederland wel bekend, maar dat een Duitse auteur hierover schrijft, mag toch op zijn minst 
bijzonder heten. In Duitsland verscheen de roman onder de titel Und Gott wird trocknen alle 
Tränen – Geschichte einer Deportation. De Nederlandse vertaling werd verzorgd door Kor Boven. 
‘Juist omdat hier geen sprake is van miljoenen slachtoff ers, maar we een kleine gemeenschap en 
zijn inwoners leren kennen, wordt de enormiteit van de Holocaust misschien begrijpelijker en 
tastbaarder.’

En God zal alle tranen drogen
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Knokploegen in Rotterdam 1944 - 1945

ISBN: 9789461533012
Prijs:€ 29,95

Albert Oosthoek

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in Nederland naar schat-
ting vijfhonderd personen door het verzet geliquideerd. Het 

fenomeen liquidatie is daarmee allerminst een randverschijnsel in de 
bezettingsgeschiedenis. Dit geldt zeker voor Rotterdam waar circa 
honderd liquidaties plaatsvonden. Daar werd in de eindfase van de 
oorlog het gewapend verzet gedomineerd door de verzetsorganisatie 
Landelijke Knokploegen. Deze voerde een meedogenloze guerrillas-
trijd met de bezetter en raakte steeds meer verwikkeld in harde con-
frontaties met collaborateurs, verraders en dievenbendes. In het laatste 
oorlogsjaar werden tegen de richtlijnen van de top van de Binnenland-
se Strijdkrachten in talrijke liquidaties uitgevoerd die niet of nauweli-
jks te verantwoorden waren. Herhaaldelijk zijn de knokploegen tot 
buitensporig geweld overgegaan. Veel liquidaties waren in het alge-
meen niet nuttig en hebben niet het beoogde resultaat – het redden 
van mensenlevens opgeleverd. De liquidaties hebben het bezettings-
regime, blijkens de bloedige represailles die er op volgden, op scherp 
gezet. Zelfs na de bevrijding werden beslissingen genomen die moreel 
gesproken niet door de beugel konden en vonden er moorden plaats 
waarvan het motief omstreden was. 

Nieuw licht op liquidaties

De hedendaagse omgang met de 
voormalige kampen Westerbork, Vught 

en Amersfoort

ISBN: 9789463382861
Prijs:€ 24,95

Iris van Ooijen

Wat zien bezoekers van voormalige kampen uit de Tweede Werel-
doorlog? Wier herinneringen en welke geschiedenissen worden 

daar afgebeeld? Wat wordt er niet verteld? En wie bepaalt dit, oftewel 
wie zijn de ‘dirigenten van de herinnering’? Centraal in dit boek staan 
de verschillende betekenissen en functies van de voormalige kamp-
en, waar plaats wordt gemaakt voor steeds meer slachtoff ergroepen, 
voor het erfgoed van de daders, voor herinneringen van kinderen van 
‘foute’ Nederlanders en voor de naoorlogse bewoners van de kampen. 
Onder invloed van de Holocaust Memory Boom, de herontdekking 
de Oost-Europese kampen na de Val van de Muur in 1989 en een 
groeiende stroom bezoekers zonder levende herinnering aan de oor-
log, veranderen de verstilde herinneringsplaatsen steeds meer in to-
eristische trekpleisters. Ook zijn de kampen sinds kort ‘ontdekt’ als 
archeologische vindplaats. Deze nieuwe omgangsvormen met het 
verleden van de kampen vragen om een zeer verschillende inrichting 
en enscenering van de voormalige kampterreinen, hetgeen niet zelden 
gepaard gaat met heftige emoties en debatten.

Kampen als betwist bezit
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ISBN: 9789461531902
Prijs:€ 24,95

Herinneringen aan de oorlog

Deel I van Plekken van Verzet en Pijn - herinneringen aan de oor-
log (2012) gaat over een groot aantal ´plekken´ in Nederland, 

deel II over plekken in het Reich waar Nederlanders tijdens de Tweede 
Wereldoorlog in kampen of gevangenissen hebben gezeten en over 
het algemeen zijn gedwongen om te werken. Velen van hen zijn in 
concentratiekampen en vernietigingskampen omgekomen, vaak nog 
in de laatste oorlogsmaanden, in chaotische winterse omstandigheden 
en bij de beruchte dodenmarsen. De auteur noemt een groot aan-
tal oud-gevangenen die over hun ervaringen tijdens en na de oor-
log berichten. Aandacht wordt ook besteed aan het systeem van de 
kampen en aan de onderlinge samenhang daarvan. Veruit de meeste 
genoemde kampen heeft zij bezocht, vaak meermaals, ten dele ter ge-
legenheid van herdenkingen in aanwezigheid van oud-gevangenen. 
Naast concentratiekampen en gevangenissen worden ook de thema´s 
krijgsgevangenschap en arbeidsinzet behandeld om het bredere spec-
trum van gevangenschap en gedwongen arbeid van Nederlanders in 
Duitsland te belichten.

Diete Oudesluijs

ISBN: 9789461533753
Prijs:€ 24,95

Plekken van verzet en pijn - 
II

Diete Oudesluijs

In ‘Plekken van verzet en pijn’ brengt Diete Oudesluijs de herinner-
ing aan de Tweede Wereldoorlog in beeld en geeft het letterlijk zijn 

plaats. Zeer talrijk zijn de locaties waar de oorlog zich in Nederland 
heeft afgespeeld en zijn sporen heeft achtergelaten; zoals de Joodse 
wijk van Amsterdam en de diverse kampen, gevangenissen en geden-
kplaatsen. Diete Oudesluijs is historica, germaniste en neerlandica. 
Haar boek is een belangrijk naslagwerk voor allen die zich betrokken 
voelen bij Nederland in de Tweede Wereldoorlog.

Plekken van verzet en pijn 

Kampen, gevangenissen en andere 
plekken in het Reich
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Ruslands Oorlog

‘Een meesterlijke synthese van één van de beroemdste 
historici op het hoogtepunt van zijn kunnen.’

Orlando Figes in The Times

Richard Overy, J. van Gelderen

In de zomer van 1941 stond Hitler voor een moeilijk vraagstuk. De oorlog met het Britse rijk was 
nog niet afgerond en de Asmogendheden opereerden in Noord-Afrika. Er waren problemen met 

Italië op de Balkan. Was het met het oog op deze confl icten mogelijk nóg een oorlog te voeren: die 
tegen het communistische Rusland? Uiteindelijk koos Hitler voor het off ensief dat Lebensraum 
moest bieden en een enorm gebied, met rijke grondstoff en, onder Duits bestuur moest brengen. 
Maar het liep anders.
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ISBN: 9789059115538
Prijs:€ 21,95

Lex Pieffers

Een historische roman over vier vrouwen die hun hart en ziel ver-
loren aan een man die de wereld zou doen veranderen in één 

groot inferno. Zij, Maria Reiter, Geli Raubal, Unity Mitford en Eva 
Braun werden verliefd op Adolf Hitler. Ondanks de ingewikkelde 
omgangsvormen, de strenge gedragscodes en woedeuitbarstingen van 
hun minnaar probeerden zij toch zoveel mogelijk aan diens verlangens 
en soms bizarre wensen te voldoen. Romances die zwaar onder druk 
kwamen te staan en waar het tragisch einde reeds bij het begin leek 
vast te staan. Even waren zij belangrijker dan Duitsland! ‘Hitler had 
niets mensen, maar met de verfi jnde mensensoort vrouw had hij hele-
maal niets. Dat blijkt uit dit uitermate boeiende boek van Pieff ers.’ 
Bert van Nieuwenhuizen, oud redacteur Opinie, Utrechts Nieuwsblad 
Lex Pieff ers, geboren in 1954 te Den Haag. Na zijn middelbare school 
bezocht hij de Film Academie in Amsterdam en London. Begon zijn 
professionele loopbaan als commercial regisseur bij Son & Lumière te 
Parjis / Amsterdam en schreef daarna tal van scenario’s in opdracht van 
internationaal opererende fi lm- en tv-producenten.

Verliefd op Adolf

ISBN: 9789059116979
Prijs:€ 27,95

Richard Overy

In dit belangrijke boek maakt Richard Overy de balans op over de 
vraag waarom de Geallieerden de Tweede Wereldoorlog wonnen. 

In hoeverre stond de einduitslag van dit mondiale confl ict al vast bij 
het uitbreken van de oorlog, en wat waren de sleutelgebeurtenissen 
tijdens het confl ict? In een solide betoog schetst Overy de gebeurt-
enissen met meeslepende pen. Tot begin 1942 zag de situatie er voor 
de Geallieerden niet rooskleurig uit. Groot-Brittanni orstelde met de 
oorlog in Noord-Afrika en de VS moesten hun krachten in de Pa-
cifi c concentreren. ‘Masterpiece’ Sunday Times ‘ ‘Clear-sighted’ New 
York Times Over het boek Ruslands Oorlog dat eveneens bij Aspekt 
verscheen schreef de pers: ‘Bewonderswaardig’ Evening Standard ‘Een 
wereldboek’ Robert Service in � e Independent

Waarom de Geallieerden 
wonnen
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Perry Pierik

verzamelde stukken

ISBN: 9789461536624
Prijs:€ 19,95

In Van Rathenau tot Rechnitz zijn de belangrijkste essays van de 
hand van Perry Pierik verzameld. Het gaat hier om stukken over 

de Tweede Wereldoorlog. De onderwerpen zijn divers en behandelen 
zowel politieke als militaire zaken. Aan bod komen o.a. Albert Speer 
en zijn rol in de Holocaust, � ule en de ‘Germanenbund’, operatie 
‘Wintergewitter’, de terugkeer van Jonkheer de Geer uit Londen en de 
rol van de Duitse ‘Sicherheitsdienst’, de bevrijdingspoging van Stalin-
grad, de strijd tegen partizanen en ‘Beutepanzer’.

Van Rathenau tot Rechnitz

ISBN: 9789463381475
Prijs:€ 19,95

Vlaamse vrijwilligers tijdens operatie 
‘Barbarossa’

Perry Pierik

Met de aanval op de Sovjet-Unie, operatie ‘Barbarossa’, volgde in 
heel bezet Europa de oproep van de nazi’s voor de deelname aan 

de Kruistocht tegen het Bolsjewisme. Uit alle landen stroomden de 
vrijwilligers toe. Ook uit Vlaanderen. In dit boek worden belangrijke 
fragmenten uit de echte dagboeken afgebeeld, zodat de lezer zich een 
beeld kan vormen van de ontberingen in het oosten. Hiermee volgt dit 
boek een historische trend om weer toegang te krijgen tot de originele 
bronnen. Het boek over deze zwarte bladzijde wordt ingeleid door de 
historicus Perry Pierik. Hiertoe diende als basis het boek Vlaams bloed 
aan de Wolchov dat in de pocket-serie Tweede Wereldoorlog van uit-
geverij Aspekt verscheen.

Dagboeken van het 
oostfront



ISBN: 9789463388269
Prijs:€ 89.95

ISBN: 9789059111240
Prijs:€ 89,95

Zeitschrift für nationalsozialistische 
wirtschaftspolitik

De Vierjarenplannen van de nazi-economie is een onderbelicht 
onderwerp in de geschiedschrijving rond het nationaalsocial-

isme. Nog altijd geldt het standaardwerk van Dieter Petzina - Autark-
iepolitiek im Dritten Reich dat in 1968 verscheen binnen de reeks 
Schriftreihe der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte als het werk over 
dit thema, naast meer algemene publicaties over de nazi-economie 
van bijvoorbeeld Adam Tooze -� e Wages of Destruction, Friedrich 
Forstmeier en Hans-Erich Volkmann - Wirtschaft und Rüstung am 
Vorabend des Zweiten Weltkrieges en het meerdelige werk van Lotte 
Zumpe, Wirtschaft &amp; Staat in Deutschland 1933-1945.[1] Het 
is jammer dat de studie naar dit onderwerp wat is achtergebleven, want 
de economie maakte een belangrijk deel uit van de aanvangssuccessen 
van het Derde Rijk. Dit had alles te maken met het feit dat de econo-
mie, net als alle andere facetten van het Derde Rijk, werd afgesteld op 
het principe van de Führerstaat. Deze gelijkschakeling moest er voor 
zorgen dat de economie zou worden klaargestoomd voor de ambities 
van Nazi-Duitsland. In deze band maken wij kennis met de belangri-
jkste periodiek uit die dagen rond de ambitieuze Duitse plannen. Het 
tijdschrift Vierjarenplan laat zich lezen als een spiegel van de tijd.

Der Vierjahresplan 1939

Perry Pierik

Der Vierjahresplan 1938

ISBN: 9789463388269
Prijs:€ 89.95

ISBN: 9789463388269
Prijs:€ 99,95

Der Vierjahresplan 1940 Der Vierjahresplan 1941
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ISBN: 9789463383844 | Prijs: € 16,95

Islamitische soldaten uit de Kaukasus en de Balkan in dienst 
van de Waffen-SS

Perry Pierik

Reeds eind 1941, na de inval in de Sovjet-Unie, ontstond aan Duitse zijde het idee tot col-
laboratie met de islamitische volkeren van de Sovjet-Unie. Hoewel Hitler en het opperbev-

el sceptisch stonden tegenover samenwerking met ‘Sovjetburgers’ om Moskou te verslaan, was 
iedereen het er over eens dat de islamitische volkeren van de Kaukasus en de Krim redelijk be-
trouwbare bondgenoten waren. Vooral de Turkmenen werden vertrouwd. Dit leidde tot een zeer 
grootschalige militaire en politieke samenwerking. Ook de SS sloot zich hierbij aan en richtte de 
divisie ‘Neu Turkestan’ op met hulp van de Groot-Moefti uit Jeruzalem. De samenwerking kwam 
te laat en leed onder de onoverbrugbare verschillen tussen de diverse ideologieën. Het experiment 
kon niet anders dan in een drama eindigen. Ook de collaboratie op de Balkan komt aan bod, waar 
Islamitische vrijwilligers dienst deden in de rijen van de Waff en-SS.

‘Neu Turkestan’ aan het front
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Friedrich Knolle betekeninssen van een 
SD-offi cier

ISBN: 9789461536631
Prijs:€ 19,95

Perry Pierik

Wat begon als de bestudering van een geluidsband met daarop de 
stem van SD-offi  cier Friedrich Knolle, leidde tot het schrijven 

van dit schokkende en onthullende boek. Knolle had gewaarschuwd 
dat er over zijn persoon ‘niet veel te vinden zou zijn’. Als Duitse in-
lichtingenman tijdens de Tweede Wereldoorlog kende hij zijn vak en 
wist zijn sporen uit te wissen. Hoewel hij betrokken was bij beruchte 
zaken, zoals het neerslaan van de Februaristaking, diverse gijzelingen 
en executies, kwam het nimmer tot een veroordeling.

Sicherheitsdienst!

ISBN: 9789463382274
Prijs:€ 19,99

Perry Pierik

Im Mai 1942 begannen die Sommerkämpfe an der Ostfront. Sow-
ohl auf deutscher wie auf sowjetischer Seite war man ehrgeizig: Die 

Deutschen waren voll mit ihren Angriff splänen am südlichen Teil 
der Ostfront beschäftigt; diese sollten später im Jahr bei Stalingrad 
und im Kaukasus stranden. Bei den Vorbereitungen wurden sie von 
einer unerwarteten en sehr ehrgeizigen Off ensive der sowjetischen 
Südwestfront unter Befehl von General Timoschenko überrascht. Der 
Inspirator dieser Off ensive, bei der mehr als 700.000 Sowjetsoldaten 
eingesetzt worden waren, war kein geringerer als Feldmarschall Stalin 
selbst. In voller Übereinstimmung mit der off ensiven Sowjetstrategie 
wollte Stalin die Initiative wieder an sich reißen und vermeiden, dass 
die Deutschen die Militäroperationen im Sommer diktieren könnten. 
Aber der Angriff  Timoschenkos war mehr als nur eine Verstörung-
saktion. Beabsichtigt war, die Front in der Ukraine radikal zu ver-
stören und von Krasnograd aus bis in den Süden durch zu stoßen; 
währenddessen sollte die wichtige Industriestadt Charkow wieder er-
obert werden. Der Angriff  traf die Deutschen überraschend, sie waren 
jedoch außerordentlich wachsam und reagierten sofort. 

De Oorlogsjaren
Stalingrad in beeld
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ISBN: 9789461533203
Prijs:€ 19,95

De slag en de luchtbrug naar de dood

 Perry Pierik, Peter Steeman

Het is zeventig jaar geleden dat de slag om Stalingrad eindigde. De 
stad aan de rivier de Wolga trok de Duitse troepen aan als een 

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

Stalingrad

ISBN: 9789463380218
Prijs:€ 29,95

Perry Pierik

Er bestaan verschillende biografi eën over Erich Ludendorff . Ze heb-
ben gemeenschappelijk 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 direct samen met de 
moordenaars van Karl Liebknecht en Rosa Luxemburg, hij stond di-
cht bij de moordenaars op Walter Rathenau, hij was voorman in twee 
staatsgreeppogingen, de Kapp-putsch en de Feldherrnhalleputsch en 
hij pacteerde bijna opnieuw, ditmaal tegen Hitler, in 1935. Luden-
dorff  was tevens uitgever en verspreider van smaadschriften van ongek-
ende felheid, zoals de Protocollen van de wijzen van Sion, waarmee hij 
het humus schiep waaruit de holocaust kon ontstaan en bovendien 
was hij een ongekende complotdenker. Hij onderhandelde al in de 
beruchte Wannseevila met de Duitse regering 17 jaar voordat daar 
tot de ‘Endlösung’ besloten werd, en in zijn huis werd de fataalste 
vriendschap van de 20ste eeuw gesloten: die tussen Heinrich Himmler 
en Auschwitz-commandant Rudolf Höss. Koppelen we daar zijn rol 
aan bij de communistische revolutie en de geblindeerde trein waarmee 
Lenin vanuit Zwitserland naar St. Petersburg reisde, dan is het beeld 
van deze man al heel wat veelzijdiger dan alleen de veldheer zoals de 
geschiedenis hem kent.

Erich Ludendorff
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De Genesis van het nationaalsocialisme

ISBN: 9789461532688 | Prijs: € 22,95

Perry Pierik

Reeds lang voor Hitler op het toneel verscheen leefde het ariososfi sche gedachtegoed in Duitsland 
en Europa. Dit boek geeft inzage in een van de oerbronnen rond dit thema: het vroege werk 

van Rudolf von Sebottendor?, een mystieke man die de ondergang van het avondland voorspelde 
als gevolg van de dolkstootlegende. De humus van het anti-semitisme dat na de Duitse nederlaag 
van november 1918 ontstond werd niet in de laatste plaats gevormd door Sebottendor?, als voor-
man van het Tulegenootschap een mysterieus intellectueel gezelschap dat zich had voorgenomen 
Duitsland te redden van het ‘joodse communisme’. Zij werden de wegbereiders van Hitler en 
de NSDAP. Na 1933 verbood Hitler de publikaties van Sebottendor? en verdween het Tulege-
nootschap in de coulissen van de geschiedenis. Nu is de oertekst van Sebottendor?s boek Bevor 
Hitler kam (voordat Hitler kwam) weer beschikbaar en voor het eerst vertaald door Evert van 
Leerdam. De historicus Perry Pierik verzorgde de inleiding en annoteerde de tekst.

Thule en het derde rijk
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ISBN: 9789059117129
Prijs:€ 34,95

Tussen Waterloo en Verdun

Perry Pierik

In dit boek staat de oorlog centraal, vanaf het ontstaan van de eerste 
moderne natiestaten na de Franse Revolutie tot en met de loop-

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

Ten oorlog

ISBN: 9789059118379
Prijs:€ 21,95

Een ode aan het dier in oorlogstijd

Perry Pierik, G. Kip

Dit boek is een ode aan het dier in oorlogstijd. Bibliotheken zijn 
volgeschreven over het lijden der mensen, maar het dier is een 

vaak vergeten slachtoff er van het oorlogsgeweld. De historici Per-
ry Pierik en Gerbrand Kip verzamelden de meest ontroerende, aan-
grijpende en schokkende foto’s van het dier in oorlogstijd. Paarden, 
honden, duiven en kamelen komen aan bod, in de periode 1914 – 
1945. Het is indrukwekkend te zien hoe soldaten hun gesneuvelde 
paarden in 1939 nog begroeven. Later, toen de dood aan infl atie on-
derhevig 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.

Hellehonden en ander 
dierenleed 1914-1945
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ISBN: 9789075323030
Prijs:€ 27,95

De belegering van Boedapest - de 
ondergang van het 6e SS pantserleger - 

De holocaust in Hongarije

Perry Pierik

Hongarije vormt het onbekende sluitstuk van de lange destructieve 
politiek van nazi-Duitsland. Vanwege de olievelden ten zuiden 

van het Balantonmeer bracht Hitler zijn beste troepen in Hongarije 
op het slagveld. Sepp Dietrich, de commandant van het 6e SS Pant-
serleger, wilde Hitler voor zijn verjaardag de olievelden van het Ro-
emeense Ploesti aanbieden. Het liep allemaal anders. Aan de oevers 
van de Donau vond een vreselijke krachtsmeting plaats. Na een ti-
tanenstrijd van tien dagen startte op 16 maart 1945 het Rode Leger 
het off ensief op Wenen. De Hongaarse joden waren toen door het 
commando Eichmann al afgevoerd naar Auschwitz, terwijl de stad 
Boedapest werd geoff erd in bloedige straatgevechten. Dr.Perry Pierik 
publiceerde veel boeken over historische onderwerpen zoals Van Len-
ingrad tot Berlijn, De verlaten monarch, De geopolitiek van het Derde 
Rijk, Karl Haushofer en het Nationaal-Socialisme en Sicherheitsdi-
enst!, Friedrich Knolle en de bekentenissen van een SD-offi  cier.

Hongarije 1944-1945 de 
vergeten tragedie

Duitsland - Lenin en de staatsgreep van 
1917

De toewijzing van de Civis Mundi prijs aan uitgever/historicus 
Perry Pierik ging gepaard met de Civis Mundi lezing te Doorn. 

Centraal hierbij stond het thema geopolitiek en revolutie. Het keiz-
erlijke Duitsland gebruikte 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 oostfront 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 (Zim-
mermann-telegram) en in de Ierse kwestie roerde het Duitse opperbev-
el zich. De lezing werd ingeleid door dr.Geerten Waling, verbonden 
aan Civis Mundi, waar achter de drijvende kracht Prof. S.W.Couwen-
berg is.

Perry Pierik

ISBN: 9789463383493
Prijs:€ 9,95

Geopolitiek en revolutie
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ISBN: 9789461530882
Prijs:€ 26,95

De geestelijke wortels van de 
veroveringsveldtocht naar het Oosten

Perry Pierik

Naast de vervolging en vernietiging van de joodse gemeenschap 
stond het streven naar Lebensraum centraal binnen de ideologie 

van het nazisme. De veldtocht naar het oosten, operatie ‘Barbarossa’ 
uit 1941, was in feite het sluitstuk van de geopolitiek van het Derde 
Rijk. De historicus Pierik neemt de lezer mee naar de ideeënwereld 
achter deze politiek, waarbij koelbloedige rationele elementen hand in 
hand gaan met mythevorming en raciale opvattingen. Dit boek is een 
heruitgave, voorzien van een uitgebreid nieuw voorwoord.

De geopolitiek van het 
Derde Rijk

ISBN: 9789059113763
Prijs:€ 28,95

Tijd, werk en invloed

Perry Pierik

De Duitse geopoliticoloog Karl Haushofer is een van de meest 
omstreden denkers uit de 20ste eeuw. Sommigen vergeleken zijn 

invloed met die van Karl Marx, maar tegelijkertijd ontbreekt in ver-
schillende historische standaardwerken zijn naam. De historiografi e 
rond Karl Haushofer, wiens naam vaak verbonden wordt aan voor de 
Duitse geschiedenis zo explosieve termen als ‘Lebensraum’ en ‘Heim 
ins Reich’, is niet in balans. In deze studie beschrijft de historicus Perry 
Pierik werk en invloed van Karl Haushofer. Daarbij wordt stilgestaan 
bij zijn rol in het turbulente tijdvak van zijn werkzame leven, welke de 
meest dramatische jaren van de twintigste eeuw omvat.

Karl Haushofer en het 
Nationaal-Socialisme
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Nederlandse vrijwilligers in dienst van de Duitste Waffen-SS 
1941 - 1945

Perry Pierik

‘Van Leningrad tot Berlijn’ vertelt de schokkende geschiedenis van de Nederlandse vrijwil-
ligers in dienst van de Duitse Waff en-SS aan het oostfront. Aan de hand van de nieuwste 

documenten uit Moskou en Praag wordt voor het eerst de militaire geschiedenis van de grootste 
Nederlandse vrijwilligerseenheid, het legioen, de brigade en later de divisie ‘Nederland’ geschetst. 
De gevechten aan de rivier de Wolchow tot Narva, van Joegoslavië tot de eindstrijd bij Berlijn 
komen in dit boek uitgebreid aan bod. Hiermee is een van de zwartste bladzijden in de contem-
poraine Nederlandse geschiedenis blootgelegd.

Van Leningrad tot Berlijn
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Himmler presenteerde zichzelf en zijn organisatie graag als bes-
chermer van het vaderland. Het communisme was de ‘gevaarlijke 

ideologie’ welke Duitsland bedreigde. Bovendien, zo meenden de na-
zi’s, was het een ‘joods concept’ (het joods-bolsjewisme) dat de wereld-
vrede bedreigde. In dit boek maken we kennis met een sleuteldocu-
ment uit deze periode, voor het eerst vertaald door Evert van Leerdam, 
en uitgebreid geannoteerd en becommentarieerd door de historicus 
Perry Pierik. Een primaire bron, die velen tot nu toe onbekend zal zijn.

ISBN: 9789059115095
Prijs:€ 24,95 Albert Plesman

De naam Plesman is onlosmakelijk verbonden aan de prachtige 
geschiedenis van onze luchtvaart. Wat minder bekend is, is dat 

een telg uit het geslacht viel als piloot in de Tweede Wereldoorlog. Na 
het einde van de oorlog was er op de 6de juni 1946 een Victory-pa-
rade in Londen waaraan ook een paar vliegers van het 322 escadrille 
deelnamen. Maar Jan Plesman, zoals zovelen anderen, was niet onder 
de marcherende troepen. Zij hadden gezaaid, maar de zoete vruchten 
van hun opoff eringen waren niet voor hun om geoogst te worden… 
Voor de mensheid lieten zij een erfenis van vrijheid achter, die zij voor 
hen hadden bevochten, om van te genieten. Postuum, werd Jan ge-
decoreerd met het Croix de Guerre door de Franse regering. Zijn vader 
ontving de Franse ambassadeur bij hem thuis die hem de decoratie 
overhandigde in een emotionele sfeer. Toen St. Omer, laat in 1944, 
door de geallieerde strijdkrachten werd bevrijd, heeft er een summier 
onderzoek plaats gehad om de plaats te lokaliseren waar Jans Spitfi re 
was verdwenen. Maar, zonder enig resultaat. Ook Jans vader heeft, 
nadat hij President-Directeur van de KLM was geworden, tevergeefs 
getracht de plaats te laten vinden; om zijn geliefde zoon een laatste, 
welverdiende rustplaats te geven. Hij heeft geprobeerd om de onge-
luksplaats te laten identifi ceren. Tot nu toe, heeft niemand het ooit 
ontdekt, noch het wrak van Jans Spitfi re, genaamd Prinses Beatrix, 
noch zijn lichaam. Hij verdween zoals De Vliegende Hollander, om 
niet meer terug te keren. In dit boek, opgetekend door zijn directe 
familie, wordt het korte maar indrukwekkende leven van Jan Leendert 
Plesman indringend geschetst.

Een vliegende Hollander

Jan Plesman

Perry Pierik (Red)

ISBN: 9789461538314
Prijs:€ 12,95

Himmler, Mordechai en 
de mythe van het joods-

bolsjewisme
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ISBN: 9789461538468
Prijs:€ 19,95

Ruim vier miljoen Duitse soldaten kwamen in de Tweede Wereldoorlog om het leven. In vele katholieke strek-
en – vooral Beieren en Opperoostenrijk – werden zij na hun vaak zinloze dood herdacht met een bidprent of 

doodsprentje. Deze prentjes, die na de afscheidsdienst werden meegegeven aan familie en kennissen, bieden op een 
erg persoonlijke manier een schat aan informatie. De auteur, die journalistiek studeerde in Antwerpen en Gelsen-
kirchen, legde zich jarenlang toe op deze bijzondere tijdsdocumenten en schreef er dit uniek en rijkelijk geïllus-
treerd boek over. Via een collectie van ruim 700 bidprenten, representatief voor elk stadium van de oorlog, wordt er 
een nieuw licht geworpen op de Duitse soldaat. Hoe oud waren zij, welke jaargangen zijn onder de slachtoff ers het 
meest of het minst vertegenwoordigd en waarom, uit welke landen en streken kwamen zij en bij welke off ensieven 
zijn ze gesneuveld? Welke onderscheidingen werden het meest uitgereikt, hoe frequent kwamen twee, drie of zelfs 
meer zonen uit eenzelfde familie om het leven en kan er ook iets gezegd worden over het totaal aantal manschappen 
dat in de oorlog het leven verloor?

Jurgen Van den Plas

‘Der liebe Gefallene’

De Duitse soldaat in 
bidprenten uit de Tweede 

Wereldoorlog

- Glados

“Een zeer goed boek”

“Interessant en 
indrukwekkend 

boekje als je op zoek 
bent naar een stukje 

geschiedenis en naslag 
werk”

- Anique

- bol.com



ISBN: 9789059117952
Prijs:€ 20,95

Een drama in vijf bedrijven

H.M. van Praag

Joden-haat is een eeuwenoud verschijnsel. De inhoud ervan is tameli-
jk stabiel: afkeer van, tot aan pathologische haat jegens het judaïsme 

en zijn exponenten: de Joden. De verpakking van het verschijnsel is ti-
jd-gebonden en varieert dus. Aanvankelijk werd het verschijnsel voor-
namelijk theologisch gemotiveerd, later “genetisch” (racistisch), terwijl 
in onze dagen Joden-haat zich presenteert als Zion’s-haat. Onder dit 
laatste begrip wordt verstaan: ongemotiveerde, kritiekloze kritiek op 
handel en wandel van de staat Israel, met als ultieme boodschap twijfel 
aan, c.q. ontkenning van de legitimiteit van die staat. Bespreking van 
Joden-haat in zijn hedendaagse uitrusting vormt het hoofdthema van 
dit boek. Het is een urgent thema. Joden-haat, zo is gebleken, kan 
tot een massavernietigingswapen worden. Zion’s-haat bezit dezelfde 
potentie.

Joden-haat en Zion’s-haat

ISBN: 9789463384971
Prijs:€ 16,95

Bort van der Pot

Bart van der Pot (1918-1973) werd in 1941 gearresteerd door de 
Duitsers. Hij maakte deel uit van een verzetsgroep van student-

en in Delft. De rest van de oorlog verbleef hij in Duitse gevangen-
schap: in Scheveningen, in kamp Amersfoort en tenslotte in de con-
centratiekampen Buchenwald en Dora. Hij heeft over deze ervaringen 
nooit gepraat. In 1972, een jaar voor zijn dood, heeft hij zijn her-
inneringen ogeschreven. Door omstandigheden kan de tekst nu pas 
gepubliceerd worden. Het is een betrekkelijk zakelijk verslag, zonder 
veel theoretische bespiegelingen en daardoor des te indrukwekkender. 
Wie wil weten hoe het echt was in Duitse concentratiekampen, leze 
dit onderkoelde verslag.

Herinneringen aan 
Buchenwald

91
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ISBN: 9789059112919 | Prijs: € 51,95

Dr. Jacques Presser

De vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom 
1940-1945

Ondergang 1 en 2

Dit boek behelst de geschiedenis van een moord. Een moord, tevens massa-moord, op nimmer 
gekende schaal, met voorbedachten rade en in koele bloede gepleegd. Het werden bekende 

woorden van een belangwekkend boek. Er is namelijk geen werk in de moderne Nederlandse 
geschiedenis dat zo’n indruk maakte als het in 1965 verschenen mammoetwerk van Jacques Press-
er. Het behelst dan ook een hartverscheurend onderwerp, de vervolging en verdelging van de Ned-
erlandse joden in de tragische oorlogsjaren.
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In 1999 stierf de op 1 april 1921 geboren historicus en biograaf 
George Puchinger. Hij was een originele en markante fi guur in 

de chriselijke publicistiek. Punchinger heeft een geweldig oeuvre 
opgebouwrd. Zijn in 1996 verschenen bibliografi e telt maar liefst 
1296 publicaties op het gebied van politiek, theologie, literatuur en 
geschiedenis. Aan hem herinneren prachtige studies over Abraham 
Kuyper, H. Colijn, K. Schilder, F.C. Gerretson, H. Dooyeweerd, J. 
H. Newman en Karl Barth. In de jaren zestig was hij vermaard om 
zijn interviewbundels, o.a. met de minister-presidenten J. Zijlstra, W. 
Schermerhorn en W. Drees. In zijn nagelaten autobiografi e beschrijft 
Punchinger op indringende wijze zijn jeugdjaren, als zoon van een uit 
Bohemen afkomstige (ongehuwde) moeder die reeds vijf jaar na zijn 
geboorte overleed. Hij werd opgevoed in een gereformeerd pleeggezin, 
bezocht het Christelijk Lyceum te Zeist en ontwikkelde al vrroeg een 
passie voor literatuur en theologie. In de oorlog was hij zeer actief in 
het Utrechtse studentenverzet en zat hij enige tijd gevangen in Leeu-
warder strafgevangenis. Na de bevrijding nam hij als vurig calvinist 
met zijn Blad Polemios stelling in allerlei actuele kwesties, zoals de 
Doorbraak, de Indonesische kwestie, de zuivering en de Vrijmaking.

ISBN: 9789461531629
Prijs:€ 14,95

Angst en avontuur

Joop Quint

De oorlog. Dat is voor bijna iedereen de Tweede Wereldoorlog. 
Maar wie herinnert zich het nog? Dat zijn steeds minder mensen. 

En het lijkt wel of ze steeds meer herinneringen hebben. En de her-
inneringen aan de oorlog zijn bijna altijd de meest bepalende. Joop 
Quint is geboren in februari 1942. Zijn herinneringen aan de oorlog 
zijn niet meer dan een paar fl arden. Voor echte herinneringen heeft hij 
met mensen gesproken die nu ongeveer vijfenzeventig zijn. Hij heeft 
hun herinneringen opgeschreven. Zij geven een beeld van ons land in 
die tijd, maar vooral hoe een kind die tijd beleefde.

Kind in de oorlog

ISBN: 9789075323900
Prijs:€ 24,98

George Puchinger

Jonge jaren

1921 - 1945
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De occulte macht achter de lans, die de 
zijde van Christus doorstak, en hoe Hitler 
de kracht misbruikte om de wereld aan 

zijn voeten te krijgen 

ISBN: 9789461531551
Prijs:€ 19,95

Trevor Ravenscroft

De speer welke de zijde van Christus doorboorde wordt al eeu-
wenlang omgeven door een diepe mystiek. Was het waar dat 

wereldleiders die de speer in het bezit hadden inderdaad over won-
derlijke krachten beschikten? Zeker is dat de wereldleiders er geloof 
aan hechtten. Of het nu ging om Friedrich Barbarossa of Adolf Hitler, 
allen geloofden in de mystieke kracht van het wapen dat gedrenkt was 
in het bloed van de Messias. Trevor Ravenscroft is een onbekommerd 
ingewijde in de occulte wereld die schuil gaat achter dit historische 
fenomeen. Dit boek werd internationaal geprezen om zijn unieke visie 
op belangrijke sleutelmomenten uit de geschiedenis.

De lans van het lot

De jongste is van 1916 (Journalist Max Nord), de oudste zijn van 
1899 (schrijver Siegfried van Praag) en 1897 (kunsthistoricus 

Hammacher en schrijfster Willy Corsari). Paul Arnoldussen en Hans 
Renders ondervroegen twaalf vitale en toch stokoude cultuurdragers: 
schrijvers, beeldende kunstenaars, een boekverkoper, een uitgever, een 
indoloog, enzovoort. Hun vooroorlogse verhalen leverden verbazing-
wekkende teksten op. Het laatste interview dat Willy Corsari gaf han-
delde over haar roerige jaren in Wenen en de verliefdheid van Godfried 
Bomans. Gisèle van Waterschoot vertelde hoe Du Perron in haar ar-
men stierf en boekverkoper Hans Jacoby beleefde de misluk-te putch 
van Hitler in München. Dadaïst Michel Seuphor ergerde zich aan Piet 
Mondriaan en pinkte een traan weg bij de herinnering aan Charley 
Toorop. Zo had een ieder een verrassend verhaal: Rico Buithuis, Rob 
Nieuwenhuis, Reinold Kuipers, mode-ontwerper Montaigne, en aan 
elk werden aan het slot van hun verhaal vier vaste vragen gesteld: - 
Wanneer hoorde u voor het eerst van Freud? - Wanneer las u uw eerste 
Engelstalige boek? - Waarom vocht u niet mee in de Spaanse Burgero-
orlog? - Wie is de oudste fi guur die u als kind heeft meegemaakt?

ISBN: 9789059112469
Prijs:€ 16,95

Jong in de jaren dertig

Hans Renders & Paul Arnoldussen
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ISBN: 9789461533029 | Prijs: € 19,95

De geschiedenis van de Vlamingen die dienst namen in de Kriegsmarine is altijd onderbelicht 
gebleven. Waren zij zich bewust dat zij hun jonge levens op het spel zetten en dat zij een mis-

dadig regime dienden? Jos Rondas, die verschillende veteranen sprak, brengt hun verhaal en legt 
het naast het strafdossier. Aan de lezer zijn conclusie te trekken. Over hun wedervaren als matroos 
bij de Kriegsmarine heeft ieder van hen, zo’n 700 tal, wel een eigen verhaal. Deze vrijwilligers die 
zich in 1943 lieten ronselen hebben een eigentijdse geschiedenis, een verzwegen geschiedenis.

Jos Rondas

Vlamingen in de Kriegsmarine
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ISBN: 9789461530011
Prijs:€ 24,95

Enigma was de codeermachine van de Duitse strijdkrachten in de 
Tweede Wereldoorlog. Het kraken van deze machine was een keer-

punt in de oorlog. Bletchley Park was de plek in Engeland waar men 
de code brak en de informatie beschikbaar stelde aan de geallieerde 
legerstaven. Deze plaats kreeg als bijnaam het schaduwopperbevel van 
de Duitse strijdkrachten. Dit boek maakt duidelijk dat deze kwalifi -
catie niet onterecht was. Bletchley Park gaf in 1944 voortdurend een 
minutieus beeld van de actuele Duitse krijgsverrichtingen aan de geal-
lieerde legerleiding. Hiermee waren inschattingsfouten over de Duitse 
strijdkrachten op strategisch niveau nauwelijks mogelijk. Desondanks 
werd de kans om de oorlog in 1944 te beëindigen aan de Westerschel-
de verspeeld. De auteur is één van de eerste historici die de unieke 
informatie van Enigma heeft verwerkt in dit belangrijke stuk geschied-
schrijving.

Hans Sakkers

Het falen van de geallieerde opmars in 
september 1944

Enigma en de strijd om de 
Westerschelde

ISBN: 9789463387286
Prijs:€ 24,95

Hans Sakkers

Over militair standrecht is nauwelijks tot geen boek gepubliceerd. 
Dit boek richt zich in het bijzonder op de standrechtelijke ex-

ecuties in Zeeland. Deze provincie heeft hier relatief veel mee te mak-
en gehad. Dit kwam omdat het gebied vanaf september 1944 tot het 
einde van de oorlog doorlopend frontgebied was. Het standrecht ken-
merkt, gelijk als invasies, inundaties en bombardementen de Zeeuwse 
geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Dit boek beschrijft zowel 
de burgers als de militairen die standrechtelijk ter dood zijn gebracht. 
Militairen op grond van desertie en burgers op daden van verzet. Te-
vens wordt de dood van burgers beschreven die in de laatste fase van 
de oorlog doelgericht door Duitse militairen of politie zijn gedood, 
zonder dat hier sprake is van een voorafgaand standrecht. De tere-
chtstellingen worden in relatie gebracht met gelijke gebeurtenissen el-
ders in Nederland, West-Europa of in de krijgsgeschiedenis. Naast de 
daad van verzet krijgt de arrestatie, de rechtsgang en de terechtstelling 
de volle aandacht. Wie waren de veroordeelden en wie de militairen 
die vonnisten. In hoeverre waren de verantwoordelijken na de Tweede 
Wereldoorlog door de Nederlandse justitie vervolgbaar?

Duitse militaire 
standrechtelijke executies 

in Zeeland
September-december 1944
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Iedereen kent Mallorca als het zonovergoten eiland, waar toeris-
ten van hun vakantie genieten. Wat velen niet weten is wat er op 

de stranden en in de binnenlanden van Malloraca heeft afgespeeld 
toen de troepen van Franco voet aan wal zetten. De oorlog toonde 
hier z’n zwartste bladzijde, want van een eiland kan je niet vlucht-
en. Duizenden mensen lieten het leven in dit confl ict dat de prelude 
vormde tot de Tweede Wereldoorlog. Voor hen heeft schrijver/vertaler 
Jean Schalekamp een monument opgericht.

ISBN: 9789075323450
Prijs:€ 16,95

Fascistische massamoorden op Malloca 
1936

Jean Schalekamp

Van een eiland kun je niet 
vluchten

ISBN: 9789463383752
Prijs:€ 17,95

Burgerhulpverlening aan gevangenen en 
hun families 

Inger Schaap, Jan Brouwers

De Vughtse dames Eelkje Timmenga-Hiemstra de hoofdpersoon 
van dit boek en Charlotte van Beuningen Fentener van Vlissin-

gen gaven leiding aan de hulpverlening aan gevangenen in Kamp 
Vught en hun achtergebleven families. Aanvankelijk zorgden nog in 
het kamp werkzame bouwvakkers illegaal voor individuele voedsel-
hulp; in interviews schilderden hun nabestaanden hun risicovolle lot-
gevallen. Snel daarna verzorgden de bijzondere vrouwen met instem-
ming van de SS-kampcommandant meer systematisch twee soorten 
voedselpakketten om het lot van de gevangenen te verzachten. Voor 
families die geen familiepakket konden verzorgen, namen zij die taak 
over: een belangrijke fysieke, maar ook een morele steun. Voor het 
eerst wordt de vaak schrijnende situatie beschreven waarin sommige 
van die achtergeblevenen verkeerden

Daadkracht rond kamp 
Vught
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Het nationaal bolwerk

ISBN: 9789461532756 | Prijs: € 24,95

Freek Schlingmann

Dit boek handelt over de vrijwel vergeten geschiedenis van het Oostfront Vesting Holland. Op 
basis van nauwelijks bekende documenten, schildert Freek Schlingmann een fascinerende 

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

Oostfront vesting Holland
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Peter Schumacher, Gerard de Boer

Hardnekkige mythes rond een Indische 
moord ontrafeld

ISBN: 9789059118973
Prijs:€ 20,95

De zaak Aernout behoort tot de meest spraakmakende geschiedenis-
sen van Nederlands-Indië. Onlangs werd wijlen vaandrig Rob 

Aernout na meer dan 60 jaar (!) na zijn moord op 28 februari 1948 te 
Lembang, een stadje op West-Java, gerehabiliteerd. Dit opmerkelijke 
feit was reden voor oud NRC-Handelsblad journalist Peter Schumach-
er, ondersteund door Indië-kenner Gerard de Boer, zich in deze zaak 
te verdiepen en het defi nitieve woord hierover te spreken. Een ‘true-
crime’ tegen een historische achtergrond, die veel stof deed opwaaien.

De zaak Aernout

ISBN: 9789461531346
Prijs:€ 18,95

Brieven uit de Nederlandse arbeidsdienst 
januari - oktober 1944

Henk Schoenmaker

In de geschiedschrijving over de Tweede Wereldoorlog hebben his-
torici het onderwerp Nederlandse Arbeidsdienst – vaak verward 

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

‘Ik had het liever voor het 
leger gedaan’
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Ervaringen van Josué Valeton als 
student, tewerkgestelde en onderduiker

ISBN: 9789461538826
Prijs:€ 21,95

Peyronne Solis-Valeton

Wat doe je als 22-jarige wanneer de bezetter de universiteit steeds 
meer in zijn greep krijgt, het verenigingsleven verbiedt, Jood-

se professoren oppakt en de studenten in maart 1943 een loyalite-
itsverklaring laat tekenen op straff e van verplichte tewerkstelling in 
Duitsland? Met deze problemen wordt Josué Valeton geconfronteerd, 
student Elektrotechniek aan de TH in Delft die gewoon wil studeren, 
muziek maken en actief zijn in zijn studentenvereniging. Hij worstelt 
met het dilemma en tekent uiteindelijk niet, uit solidariteit met zijn 
medestudenten. Wat volgt is een periode van dwangarbeid bij de Bor-
sig-fabriek in Berlijn-Tegel en een leven in diverse kampen met andere 
Nederlandse studenten, terwijl Berlijn steeds heviger gebombardeerd 
wordt. Ondanks de moeilijke omstandigheden ervaart hij ongelofelijk 
veel kameraadschap. Uiteindelijk weet hij te ontsnappen en terug te 
keren naar Nederland waar hij onderduikt tot het eind van de oorlog. 
Dit boek is gebaseerd op de brieven die hij over dit alles aan zijn oud-
ers schrijft en op zijn dagboeken, in de periode van 1938 tot 1945.

Delftse student in 
oorlogstijd

ISBN: 9789463388221
Prijs:€ 19,95

Het verhaal van een tewerkgestelde, aan 
de hand van de brieven aan zijn geliefde, 

1943 - 1944

Martin Schuurman

Begin maart 1943 wordt de vijfentwintigjarige Adri Schuurman va-
nuit zijn woonplaats IJsselstein op transport gesteld naar Berlijn 

waar hij door de Duitse bezetter tewerk is gesteld. Hij zal er tot feb-
ruari 1944 blijven. In die periode schrijft hij vele brieven naar Anny 
Koenen uit Zuilen, met wie hij verkering heeft. Zijn zoon vertelt, aan 
de hand van de brieven en aanvullende bronnen, het verhaal van Adri. 
Overleven in Berlijn beschrijft hoe Adri Schuurman beleefde wat hem 
overkwam. In zijn woonsituatie, het werk in de fabriek, het contact 
met Holland, de toenemende bombardementen en de gevolgen daar-
van voor de burgerbevolking. Van een bijzondere inhoud zijn de pas-
sages over zijn ervaringen van kerkelijke vieringen, zijn diep rooms-
katholieke geloof en, daarmee verbonden, zijn onvoorwaardelijke 
liefde voor Anny en zijn verlangen naar een gezinsleven met haar, als 
de oorlog eenmaal voorbij is. Dit boek laat zien hoe je met behulp van 
liefde en een diep geloof kunt overleven Martin Schuurman is zelfstan-
dig sociaalwetenschappelijk onderzoeker in de gehandicaptenzorg en 
publiceerde diverse boeken, artikelen en essays.

Overleven in Berlijn



ISBN: 9789059112988
Prijs:€ 25,50

Indringend en aangrijpend verhaal over het duistere fi lmwereldje van 
de Nazi’s. De auteur en schilder Adrian Stahlecker is een groot ken-

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

Filmverhalen uit nazi-Duitsland

Adrian Stahlecker

Goebbels’ droomfabrieken

ISBN: 9789059110885
Prijs:€ 26,00

Sebastian Haffner een biografi e

Met de persoon Sebastian Haff ner heeft biograaf Uwe Soukup 
zich over een van de meest markante Duitsers uit de twintig-

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

Uwe Soukup

Ik ben nu eenmaal Duitser
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Adrian Stahlecker

ISBN: 9789059118010
Prijs:€ 34,95

El Ferrol was tegen het einde van de 19e eeuw een kleine havenstad 
in Galicië met zo’n tweeëntwintigduizend inwoners, waarvan de 

meeste mannen dienden bij de marine. Filips V, de eerste Spaanse kon-
ing uit het huis Bourbon, had het vissersplaatsje in 1724 gekozen om 
er een marinebasis aan te leggen. Koning Carlos III liet er de scheep-
swerven en de vestingmuren bouwen. Sinds 1871 bevond zich in het 
stadje ook de zeevaartschool. In de calle María de Ferrol werd op 4 
december 1892 Francisco Franco de Bahamonde geboren. Dit was de 
eerste connectie tussen Franco en het Spaanse vorstenhuis. Maar de 
stormachtige opkomst van Franco, gedragen door een verschrikkeli-
jke burgeroorlog, bracht Franco in het centrum van de macht. Een 
ingewikkelde machtsverhouding met het koningshuis was het gevolg. 
Adrian Stahlecker legt in dit boek deze wonderlijke relatie bloot. Stahl-
ecker schreef eerder o.a. een biografi e over Roman Polanski en Romy 
Schneider, alsmede vele andere boeken.

Franco en de Spaanse 
monarchie

ISBN: 9789059116658
Prijs:€ 24,95

Adrian Stahlecker

In 1925 vond in Wenen de première plaats van de fi lm Die Nibe-
lungen. Op de daarop volgende receptie deelde de beroemde fi lm-

regisseur Fritz Lang foto’s uit met zijn handtekening. Bij die gelegen-
heid vroeg de Nederlandse tiener Lien Deijers hem: ‘Wilt U mij niet 
ontdekken?’ De ontmoeting met Lang zou voor Lien een succesvolle 
carrière in Duitse fi lms betekenen. Truus van Aalten, een zestienjarig 
verkoopstertje bij Peek & Cloppenburg in Amsterdam, won een door 
de Berlijnse UFA uitgeschreven wedstrijd en kreeg een fi lmcontract. 
De in Utrecht geboren Jaap Vuerhard reisde op de bonnefooi naar 
Berlijn waar hij als Roland Varno een rol wist te bemachtigen in Der 
blaue Engel. Hein van Niet, een Scheveningse schoenmaker, werd als 
Fritz van Dongen een grote ster in Duitse fi lms. Ook danseres Ery Bos 
maakte er carrière als fi lmactrice en de Rotterdamse Adele Sandrock 
werkte mee aan 150 fi lms. Bij de komst van het Hitlerregime verlieten 
de meesten Duitsland.

Nederlandse acteurs in de 
Weimarrepubliek en Nazi-

Duitsland
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ISBN: 9789461533531
Prijs:€ 24,95

Adrian Stahlecker

Bij de machtsovername van 1933 had Hitler Joseph Goebbels tot 
Minister van Propaganda benoemd, waardoor ook fi lmproductie 

resulteerde. Ondanks dat Joods prominenten uit de fi lmwereld het 
land ontvlucht waren, wist Goebbels de fi lmproductie nieuw leven in 
te blazen en organiseerde hij een starsysteem naar Hollywood model. 
Zowel Hitler als Goebbels waren fervente fi lmfans en op de Berghof 
werden iedere avond twee speelfi lms vertoond. Bij de capitulatie in 
mei lagen fi lmstudio’s gedeeltelijk in puin of waren leeggeroofd. Na de 
stichting in 1949 van de Bondsrepubliek kwam de fi lmindustrie lang-
zaam op gang. Gedurende de vijftigerjaren ontstonden er een aantal 
opmerkelijke goede fi lm. Veel acteurs zouden internationaal doorbrek-
en, waaronder: Curd Jürgens, Horst Buchholz, Hildegard Knef, Romy 
Schneider, Karl-Heinz Böhm, Hardy Krüger, Maria Schell, Maximil-
ian Schell, Klaus Kinski en Elke Sommer.

Duitse fi lm na Hitler

ISBN: 9789461531636
Prijs:€ 24,95

Adrian Stahlecker

De jonge Adolf Hitler werd tot tweemaal toe afgewezen voor een 
opleiding aan de Kunstacademie van Wenen. Door geldnood 

gedwongen werd hij ‘broodschilder’. Hitler was geen begenadigd 
schilder, kunstenaar was hij wel. Zo ontwierp hij de partijsymboliek, 
maakte de bouwtekening voor de Berghof- zijn huis in de Beierse Al-
pen creëerde decors voor opera’s, en maakte met grote precisie schet-
sen voor bouwwerken en monumenten. Hitlers smaak op gebied van 
kunst was aartsconservatief. In zijn ogen waren moderne kunstenaars 
‘kladschilders’ en had de degeneratie van de kunst in 1910 ingezet. 
Eenmaal aan de macht liet hij honderden werken van progressieve 
kunstenaars uit musea verwijderen. Aanvankelijk kocht hij werk van 
Duitse schilders uit de 19e eeuw aan, later ook van oude meesters. Hij 
wilde zijn collectie onderbrengen in het nog te bouwen Führermuse-
um in Linz. Zijn verzamelwoede kende letterlijk en fi guurlijk geen 
grenzen. Na de bezetting van een groot deel van Europa liet hij beslag 
leggen op privé- en museumcollecties. Het zou de grootste kunstroof 
van de twintigste eeuw worden.

Hitlers kunstenaarsziel



1944. In de Oekraïense stad Nikolajev wemelt het van de Duitse 
civiele en militaire instanties. Tevens zitten hier vrijwillig en on-

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

104

Arthur Stam

ISBN: 9789059114364
Prijs:€ 14,50

The diplomacy of  the New 
Order

Willem den Boer van verzetsstrijder en 
Engelandvaarder tot verschoppeling

ISBN: 9789463387903
Prijs:€ 24,95

 Just Stam

Dames en heren! Hedenavond zal ik tot u spreken over de wijze 
waarop de bevrijding van Nederland door de Nederlandse re-

gering werd voorbereid of eigenlijk, hoe het werk voor deze bevrijding 
werd verwaarloosd. Zo begint oud-majoor Willem den Boer op 10 
februari 1947 in Schouwburg Kunstmin in Dordrecht zijn toespraak 
over zijn ervaringen tijdens de oorlog. Na een heldhaftige strijd tegen 
de Duitsers in de meidagen van 1940 wordt hij commandant van de 
“Oranjewacht”. Als de Duitsers deze verzetsgroep oprollen, ontsnapt 
hij ternauwernood aan arrestatie en duikt onder. In een gammel boot-
je steekt hij over naar Engeland om daar de Nederlandse regering in 
ballingschap te overtuigen van zijn ideaal: Nederland door de Neder-
landers zelf te laten bevrijden. Hij loopt daarvoor de deur plat bij pre-
mier Gerbrandy en andere ministers, maar wordt langzamerhand op 
een zijspoor gezet. In de strijd om zijn ideaal raakt hij dan ook steeds 
meer verbitterd en voelt hij voortdurend het off er dat hij daarvoor 
brengt: het enorme gemis van zijn vrouw en elf kinderen.  Just Stam 
is kleinzoon van Willem den Boer. In Ook voor jouw kinderen vertelt 
hij het verhaal van zijn grootvader, die we van verzetsstrijder en Enge-
landvaarder tot verschoppeling zien worden. Een verhaal met zowel 
heroïsche als tragische kanten, dat onder meer is gebaseerd op het dag-
boek dat Willem den Boer heeft bijgehouden.

Ook voor jouw kinderen
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ISBN: 9789461536716 | Prijs: € 19,95

Toen de Duitsers in mei 1940 Nederland binnenvielen, was de verdediging in staat van paraat-
heid, maar de kwaliteit van het materieel had geleden onder jaren van bezuinigingen. De 

opgave voor de luchtvaartafdeling van het leger was daarom vanaf het begin af aan hopeloos. Maar 
de vliegers traden de Duitse overmacht met heldenmoed tegemoet en presteerden daarbij boven 
verwachting. Dit is het verhaal over hoe de Nederlandse luchtverdediging het in de vijf dagen van 
de oorlog de Duitsers moeilijk maakte.

Peter Steeman

De luchtoorlog van mei 1940
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Fritz Sternberg

ISBN: 9789461538307
Prijs:€ 24,95

Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog verscheen een op-
merkelijk boek van de hand van Fritz (Friedrich) Sternberg (Bre-

slau 1895-München 1963), een Duitse econoom, socioloog, politi-
cus en marxistisch theoreticus. Onder de titel Hoe lang kan Hitler 
oorlog voeren? schetste hij een beeld van de dreigende opkomst van 
nazi-Duitsland en de consequenties daarvan voor Duitsland, Europa 
en de wereldvrede. Dat deze vrede op de tocht stond bleek al direct 
uit de titel van de Nederlandse uitgave van zijn werk. Voor Sternberg 
was het niet de vraag of de oorlog kwam, maar wanneer. In 1938 was 
er al een Engelse versie van het boek verschenen onder de titel: Ger-
many and a Lightning War en in 1939 verscheen vanuit Parijs, waar 
veel Duitse (joodse) migranten leefden, het boek onder de titel: Die 
deutsche Kriegsstärke. Wie lange kann Hitler Krieg führen? Al eerder 
in 1935, uitgegeven in Amsterdam, verscheen een ander waarschu-
wend geschrift over nazi- Duitsland. Sternberg was een klokkenkluid-
er voor het naderende onheil. Voor Sternberg was de komende oorlog 
de uitkomst van een groot gevecht der ideeën

Hoe lang kan Hitler oorlog 
voeren?

Vice president van academic affairs aan 
de state university van New York

George H. Stein

ISBN: 9789059117051
Prijs:€ 26,95

Prof. George H. Stein is een autoriteit op het gebied van de contem-
poraine geschiedenis. Verbonden aan de universiteit van New York 

schreef hij dit standaardwerk over de geschiedenis van de Waff en-SS. 
Dit waren Hitlers politieke soldaten, die in de loop van de Tweede 
Wereldoorlog een steeds belangrijkere rol op het slagveld gingen spe-
len. Vanaf de zomer van 1943, na Stalingrad, was de Waff en-SS bij 
praktisch iedere slag betrokken. Stein legt uit waar de behoefte aan 
deze 4de legertak vandaan kwam, hoe de organisatie was opgebouwd, 
wat de relatie was met de Holocaust en hoe de Waff en-SS tot bijna een 
miljoen man kon uitgroeien.

Geschiedenis van de 
Waffen-SS
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Het gewelddadige leven van een 
SS-offi cier

ISBN: 9789059116641
Prijs:€ 31,95

Gerard Terwisscha van Scheltinga

Op de avond van 12 mei 1940 kreeg een 39-jarige Obersturmbah-
nführer van de Waff en-SS bevel om met delen van zijn bataljon 

door de Nederlandse verdedigingslinies op de Grebbeberg te breken 
en op te rukken in de richting van een spoorwegviaduct even ten oos-
ten van Rhenen. De opdracht was een kol� e naar de hand van deze 
offi  cier die, als we de Nederlandse historicus NKCA in ‘t Veld moet-
en geloven, een ware zoon van Mars was: ‘Agressief, draufgängerisch; 
een fanatieke noch zichzelf noch anderen ontziende stoottroeper (…) 
een branieachtig type dat de oorlog niet als plicht, of zelfs roeping, 
maar als levensvervulling zag; onverschillig ten opzichte van eigen of 
andermans leven, onverschillig ook ten opzichte van de bestaande mil-
itaire tradities en militaire code, onmiddellijk bereid zonder dringende 
noodzaak zichzelf en eigen ondergeschikten op te off eren, onmiddelli-
jk bereid ook de oorlogsregelementen met voeten te treden.’ Dit boek 
handelt over het leven van Hilmar Wäckerle. Een offi  cier van de Waff -
en-SS wiens leven meermaals het pad van Nederland kruiste. Het boek 
is geen biografi e in traditionele zin, maar een tijdsdocument waarin 
Wäckerle een centrale rol speelt.

Walcheren 1940 - 1946

Trouw zonder eer

ISBN: 9789461539151
Prijs:€ 14,95

Robbert Jan Swiers

Deze historische roman is gebaseerd op de dagboekfragmenten 
van de vader van de auteur, Gerard Swiers, die in 1940 met de 

Tweede Wereldoorlog werd geconfronteerd. Zijn vader, Geert Swiers, 
was beroepsmilitair en moest vechten op de Grebbeberg. Samen met 
zijn moeder ging Gerard hem na de slag zoeken. Het gezin verhuisde 
uiteindelijk naar Middelburg, waar het de rest van de oorlog door-
bracht. Geert Swiers werd leider van de verzetskring Walcheren en zijn 
zoon Gerard hielp hem meer en meer naarmate hij ouder werd. Het 
verhaal, licht geromantiseerd, vertelt de belevenissen van deze opgroe-
iende jongen tussen het vuur van de verwoesting van zijn thuisstad 
Middelburg en de drooglegging van het door de geallieerden onder 
water gezette eiland Walcheren.

Tussen vuur en water
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Ds. mr. L.C.W. Ekering (1889-1964) en zijn 
keuze voor het nationaalsocialisme

ISBN: 9789461538802
Prijs:€ 19,95

Henk Tijssen

Deze biografi e beschrij het bijzondere leven van L.C.W. Ekering 
(1889-1964). Hij was een bekende hervormde confessionele 

predikant in de eerste hel van de twintigste eeuw en een begaafd sprek-
er. Niet terugdeinzend voor populistische uitspraken was hij in staat 
om het Nederlandse volk voor zijn ideeën te winnen. Zijn landelijke 
bekendheid kwam mede door het leiderschap van de AVRO Morgen-
wijding. Drie keer veranderde hij van politieke voorkeur. Zijn weg ging 
van de CHU, via de HGS naar de NSB. Wat begon als antipapisme 
eindigde in antibolsjewisme en nationaalsocialisme. Uiteindelijk zat 
hij namens de NSB twee jaar lang in de Amsterdamse gemeenteraad. 
Tijdens de bezetting bleef Ekering nationaalsocialist. De oprichting 
van een nationaalsocialistisch � eologisch Front mislukte, want Mus-
sert vond dat te ver gaan. Na de oorlog veroordeelde het Amsterdams 
Tribunaal hem tot vier jaar internering. Eenzaam was het levenseinde 
van de eens zo gevierde NSB-predikant.

NSB-predikant Ekering

ISBN: 9789059116962
Prijs:€ 26,95

Jean Thomassen

De geschiedenis van de Holocaust is goed gedocumenteerd. An-
derzijds vond veel van het nazi-programma in het diepste geheim 

plaats. Het gevolg is dat veel zaken toch nog onduidelijk zijn of ronduit 
anders waren dan we tot nu toe dachten. Jean � omassen, bekend van 
ander baanbrekend werk, snijdt een groot aantal vraagstukken aan met 
betrekking tot de Holocaust. Hij komt tot enkele opzienbarende con-
clusies. Eén er van is dat het aantal slachtoff ers van deze massamoord 
aanzienlijk groter was dan men tot nu toe dacht, en dat er hele groepen 
slachtoff ers min of meer vergeten zijn. Auteur Jean � omassen (1949) 
is de zoon van een voormalig concentratiekampgevangene.

Kanttekeningen bij de 
Holocaust
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ISBN: 9789059115965
Prijs:€ 16,95

Een bejaarde man vindt de ziek geworden vriend van zijn jeugd ter-
ug en leert diens dochter kennen. Hij ziet hem sterven en weer tot 

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

Martijn van Tiggelen

De bevrijding van 
Steenbergen of  Scherven 

van een spiegel

En de onbekende verzetshelden van 
Groep 2000 (1940-1945)

Jacoba van Tongeren is waarschijnlijk de enige vrouw die een ver-
zetsgroep, Groep 2000,  heeft geleid. Jacoba was maatschappelijk 

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

ISBN: 9789461534835
Prijs:€ 29,95

Paul van Tongeren

Jacoba van Tongeren
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ISBN: 9789059114418 | Prijs: € 16,95

Elbert Toonen

Jozef  Stalin

Stalin was zonder meer een van de mensen die de twintigste eeuw vormden tot wat het is. Onder 
zijn ijzeren leiding bouwde hij na de mislukte wereldrevolutie de Sovjet-Unie uit als het boeg-

beeld van de communistische internationale. Inderdaad waren zijn prestaties even indrukwekkend 
als meedogenloos. Elbert Toonen, die voor deze serie zijn licht ook over Poetin en het huidige 
Rusland laat schijnen en van wie recent ‘De Russische tragedie’ verscheen, toont zich hier weder-
om een gedreven kenner van de geschiedenis van Rusland. De Stalinperiode vormt een van de 
meest duistere hoofdstukken van de moderne Russische geschiedenis. Op basis van zijn jarenlange 
fascinatie geeft Toonen hier zijn defi nitieve kijk op dit tijdperk.



Sergeant in de Wonsstelling en 
krijgsgevangene in Stalag IIIA 

Luckenwalde
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ISBN: 9789461536679
Prijs:€ 18,95

Jacob Topper

Nadat de militairen in het vak Wons de strijd moesten staken 
trokken zij terug naar Makkum met de bedoeling om per schip 

het IJsselmeer over te steken. Echter alle schepen waren weg en zij 
trokken te voet in zuidelijke richting alwaar zij ter hoogte van het 
dorpje Gaast krijgsgevangen werden gemaakt. De sergeant S.T. Hof-
stra beschrijft in zijn dagboek zijn ervaringen vanaf de aankomst in 
Makkum, het krijgsgevangen gemaakt worden door de Duitsers en 
zijn transport naar en verblijf in het Duitse krijgsgevangenkamp Sta-
lag IIIa bij Luckenwalde zuidelijk van Berlijn. Na terugkeer uit kri-
jgsgevangenschap benaderde hij door middel van een rondzendbrief 
zijn niet naar Duitsland afgevoerde sectiegenoten om hun belevenis-
sen te ervaren. Velen waren nog als krijgsgevangene afgevoerd naar 
Groningen terwijl ook een aantal zich aan krijgsgevangenschap wist 
te onttrekken door in burgerkleding het gebied te verlaten. Het dag-
boek maar ook de brieven schetsen een duidelijk beeld van de diverse 
ervaringen na afl oop van de strijd in het vak Wons van de Wonsstel-
ling.

De memoires van 
Simon Tette Hofstra

De verdediging van het IJsselmeer in de 
meidagen van 1940

ISBN: 9789461531223
Prijs:€ 16,95

Jacob Topper

Met aanvankelijk slechts acht gevorderde motorsleepboten moest 
de Koninklijke Marine in oktober 1939 voorkomen dat Duit-

se troepen vanuit de oostelijke IJsselmeerhavens een landing zoud-
en kunnen uitvoeren op de Noord-Hollandse IJsselmeerkust. Na de 
Duitse invasie in Noorwegen op 9 april 1940 werd de strijdmacht 
uitgebreid met enkele kanonneerboten en een torpedoboot. Geduren-
de de oorlogsdagen werd ook nog de commandostructuur veranderd. 
Na de afkondiging van de capitulatie heerste er grote verwarring onder 
de kapiteins. Door orders en tegenorders slaagde er slechts één schip 
in om naar Engeland uit te wijken. De overige marineschepen werden 
door hun eigen bemanning in het IJsselmeer tot zinken gebracht om 
te voorkomen dat deze in Duitse handen zouden vallen. Aan de hand 
van vele authentieke verslagen, waarbij ook het originele Duitse aan-
valsplan voor de oversteek over het IJsselmeer, heeft de auteur een lev-
endig beeld geschetst van de gebeurtenissen op en rond het IJsselmeer. 
Adjudant b.d. Jacob Topper is plaatsvervangend conservator bij het 
Kazemattenmuseum Kornwerderzand en werkt al ruim twintig jaar als 
vrijwilliger voor dit museum.

Het IJsselmeerfl ottielje
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ISBN: 9789461534804
Prijs:€ 14,95

De melaatse uit Londen

Hülya Uslu

De terugkeer van oud-premier De Geer uit Londen naar Neder-
land midden in de Tweede Wereldoorlog was één van de meest 

bijzondere gebeurtenissen uit de oorlogsjaren. Koningin Wilhelmina 
en de nieuwe premier Gerbrandy waren des duivels. De Geer had 
‘landverraad gepleegd’ en was een ‘Pétain’. Maar was het beeld werke-
lijk zo zwart-wit? In deze bundel staan de auteurs onder redactie van 
historica Hülya Uslu stil bij de bijzondere positie van De Geer. Bert 
van Nieuwenhuizen belicht de rol van Koningin Wilhelmina in de 
beeldvorming rond De Geer. Hülya Uslu laat de waterscheiding zien 
tussen De Geers succesvolle carièrre tot de meidagen van 1940 en zijn 
val daarna. Tevens staat zij stil bij de rol van het religieus gemotiveerde 
paci sme met betrekking tot de beslissing van De Geer. Perry Pierik 
schrij over de bijzondere belangstelling van de Duitse inlichtingendi-
ensten voor de premier. Deze essays leveren een noodzakelijke aan-
vulling en correctie op het beeld dat er tot nu toe van de voormalige 
premier bestond.

Jonkheer de Geer

ISBN: 9789059115606
Prijs:€ 14,95

Coen van Tricht

Hoewel Hermans aanvankelijk met een zekere wrevel werd ont-
vangen, groeide hij uit tot een gevierd schrijver. Zijn afstoteli-

jkheid viel op, maar hij viel in de smaak bij een nieuwe generatie die 
geen boodschap meer had aan wellevend-heid. Een fi jnzinnige lite-
raire smaak paste niet in het naoorlogse tijdperk. Hermans ging in de 
Nederlandse literatuur als een vandaal tekeer en daarmee leidde hij de 
literaire verruwing in. De onthutste Nederlandse samenleving werd in 
het naoorlogse decennium vertegen-woordigd door middelbare scho-
lieren die, eenmaal leraar geworden, pas goed de kans kregen de leer 
van Hermans te verkondigen. De jonge generatie werd opgevoed met 
het geloof in W.F. Hermans als zijnde de vertegenwoordiger van het 
nihilistische ideaal in Nederland. In de jaren van toenemend succes is 
het gegaan als met de kleren van de keizer; niemand durfde te zeggen 
dat Hermans eigenlijk een slechte schrijver was met een houterige stijl, 
een onbeholpen zinsbouw en een onmogelijke psychologie. De oorlog 
is een aardig alibi als je je destructieve neigingen wilt botvieren. Dat 
de mensen daar na al die jaren nog intuinden kwam omdat Hermans 
inmiddels gecanoniseerd was door de Neerlandici.

Het schimmenrijk van 
W.F. Hermans
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De effi ciënte buiging van de edelman

ISBN: 9789461536808
Prijs:€ 16,95

Jeannick Vangansbeke

De 20ste eeuw was de eeuw van de Sjoa, waarbij Europeanen spon-
taan denken aan de judeocide. Ook in Japan staat de eeuw bek-

end onder de naam Sjoa, maar hier slaat dit op de regeerperiode van 
keizer Hirohito en betekent het begrip vrede en harmonie. Zeker in 
Nederland doet dit ongetwijfeld de wenkbrauwen fronsen. Niemand 
is het zinnetje van Wim Kan vergeten: En toch leeft er nog altijd één 
die het navertellen kan; Die de geschiedenis kent als geen: de keizer 
van Japan. Toch begon Hirohito in de jaren twintig een liberale koers 
te varen. Vanaf 1931 begonnen militairen op eigen houtje die koers te 
saboteren. De oorlog kon hij niet verhinderen, er een einde aan mak-
en deed hij wel, zo verklaarde Hirohito voor de geschiedenis. Klopt 
dit zelf gecreëerde beeld? En amerikaniseerde Douglas MacArthur als 
een moderne shogun Japan, of stond Hirohito toe dat zijn land ver-
amerikaniseerde en verhinderde hij door de capitulatie een verdeling 
naar Koreaans voorbeeld? Op deze vragen geeft historicus Jeannick 
Vangansbeke (°1967), auteur van De vacante troon van Pilatus en 
Monnaie d’échange? Belgisch Congo in de internationale politiek ant-
woord.

Hirohito

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

van de luchtvaarttechnologie verleggen

Bart Vandamme

ISBN: 9789059118607
Prijs:€ 21,95

Dit boek vertelt de geschiedenis van het absolute wereldsnelheids-
record en van de eenentwintig piloten die met hun vliegtuigen 

tot het uiterste gingen om dit te bereiken.Het is een geschiedenis van 
vindingrijkheid, moed, doorzettingsvermogen en nationale trots. 
Het eerste naoorlogse snelheidsrecord, een gemiddelde snelheid van 
975 km/u, werd gevestigd op 7 november 1945, het laatste op 28 
juli 1976. Op die dag vloog Kapitein Eldon Joersz aan boord van een 
spionagetoestel ruim 3500 km/u. De SR- 71 Blackbird vloog toen een 
kilometer per seconde of vijfentachtig keer sneller dan de eerste re-
cordhouder, luchtvaartpionier Alberto Santos Dumont, in 1906. Het 
boek bevat veel tot nog toe onuitgegeven fotomateriaal uit de privécol-
lecties van de beschreven piloten en prachtige kleuren vliegtuigprofi  
elen. Auteur Bart Vandamme (1964), koesterde vanaf zijn jeugd een 
passie voor lucht- en ruimtevaart. Met een voorwoord van ESA astro-
naut Frank De Winne.

De snelste mens ter wereld
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Kroniek van een kindertransport vanuit 
Reeuwijk naar Drenthe tijdens de Tweede 

Wereldoorlog 19 maart - 25 juni 1945

ISBN: 9789463382113
Prijs:€ 17,95

Jessica A. Verhagen

Vlak na de hongerwinter, op een koude maandagochtend in maart 
1945, verzamelen zich ouders en kinderen op de loswal in Wad-

dinxveen. De kinderen zijn ondervoed, ze gaan per schip naar Drenthe 
om aan te sterken. Men weet niet voor hoe lang. Ook de pleeggezin-
nen zijn onbekend. Maar men vertrouwt op de dominee en de nood 
is hoog. Oorlogsvluchtelingen in eigen land. In 2016 vond de auteur, 
kleindochter van dominee Warmenhoven het reisdagboek uit 1945. 
In dit dagboek beschreef hij dit transport, waarvan hij de hoofdleider 
was. Dit boek bevat een reconstructie van deze reis en is vertelt vanuit 
de kinderen die deel uitmaakten van deze tocht. De verhalen van de 
‘kindjes’ van toen zijn aangrijpend, persoonlijk en geven een indrin-
gend beeld van wat het is om kind te zijn in oorlog. In dit boek ook het 
verhaal van alle stille helden die hebben meegewerkt aan dit kinder-
transport en de kindjes liefdevol hebben opgevangen in hun eigen gez-
in en huis. De persoonlijke interviews van de kindjes van de tocht, 
samen met het reisverslag en foto’s uit die tijd, maken dit een uniek 
boek, over kinderen in de oorlog. Het is maatschappelijk relevant om-
dat er nu zovele kinderen uit oorlogsgebieden hun toevlucht zoeken in 
Nederland. Dit boek geeft een uniek kijkje in een aangrijpend deel van 
de Nederlandse geschiedenis, die we gezamenlijk bijna zijn vergeten.

Vergeten kinderen

ISBN: 9789461535696
Prijs:€ 17,95

N.K.C.A. in ‘t Veld

Dr. N.K.C.A. In ‘t Veld was jarenlang verbonden aan het NIOD en 
auteur van onder andere het standaardwerk over de SS en Ned-

erland. Als zo iemand zijn persoonlijke oorlogsmemoires schrijft is het 
zaak deze extra attentie te geven. Natuurlijk passeren de grote onder-
werpen de revue, zoals de jodenvervolging en de foute Nederlanders. 
Maar er is ook veel aandacht voor het kleine leed, het alledaagse in de 
oorlog en hoe deze periode invloed had op de thuissituatie. Een apart 
hoofdstuk gaat over ‘ons mooie Indië’.

Oorlogsmemoires
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ISBN: 9789059117426 | Prijs: € 26,95

De infanterist door de eeuwen heen

Anton Verhey

De geschiedenis van de infanterie is de geschiedenis van de mensheid. De levenswil en de 
energie der volkeren weerspiegelen zich in de infanterie. Zo oud als de mensheid zelf, is het 

gewapende voetvolk. De Neanderthalers stonden waarschijnlijk al grommend en gewapend met 
stokken en stenen tegenover elkaar… In het stenen tijdperk beschikte men over vlijmscherpe 
vuurstenen pijlpunten, speren en strijdbijlen. Pas de eerste grote beschaving, het Assyrische Rijk, 
was in staat om een goed georganiseerd leger op te bouwen en daarmee alle omringende gebieden 
te veroveren. Dit was alleen mogelijk met een gedisciplineerde en strijdlustige infanterie, die als 
belangrijkste eigenschap had: dapperheid en standvastigheid. Hiermee is het karakter van de in-
fanterie tot op heden getekend. De benaming ‘infanterie’ is pas in 1485 ontstaan door de Spaanse 
veldheer Consalvo van Cardova. Hij noemde zijn soldaten zijn kinderen, en sindsdien heet het 
voetvolk overal infanterie. Anton Verhey (1938) koesterde vanaf zijn jeugd een grote belangstelling 
voor Militaire zaken en geschiedenis in het algemeen. Na zijn diensttijd bij het Regiment Infante-
rie ‘Chassé’ volgde hij een opleiding op de Koninklijke Academie te Den Haag. Met ‘Van Babylon 
tot Bagdad’ hoopt Verhey de lezer meer inzicht te geven in de lange roemvolle geschiedenis van 
het wapen der infanterie.

Van Babylon tot Bagdad
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In de winter van 1944/45 hield de Duitse bezetter razzia’s in tal van 
steden in her westen van Nederland. In wezen waren alle mannen 

tussen zeventien en veertig jaar vogelvrij. Wehrmacht en Grüne Polizei 
stroopten huizen en straten af en wisten tienduizenden mannen te pa-
kken; alleen al bij de eerste razzia in Rotterdam in november 1944 
waren dat er niet minder dan vijftigduizend. Haarlem en omgeving 
waren op 6 december aan de beurt. Met opzet hadden de Duitsers die 
datum gekozen, omdat veel mannen, die elders waren ondergedoken, 
voor de sinterklaasavond even naar huis waren gekomen. Omstreeks 
dertienhonderd man kregen ze te pakken. Samen met opgepakte 
Hagenaars, Delftenaren en Apeldoorners kwamen ze in kampen vlak 
bij Emmerich terecht: Rees, Bienen en Praest. Hier moesten ze bij de 
Rijn verdedigingswerken voor de Wehrmacht aanleggen. Dick Verkijk 
(1929), wiens vader bij die Sinterklaasrazzia werd opgepikt, volgt de 
lotgevallen van die dertienhonderd man van minuut tot minuut en 
toont aan dat Rees en Bienen in werkelijkheid geen werkkampen maar 
vernietigingskampen waren. Van de in totaal drieduizend Nederland-
ers die in die kampen verbleven, zijn er naar Verkijks berekening in 
een paar maanden tijd minstens 320 omgekomen door mishandeling, 
ziekte en moedwillige uithongering.

ISBN: 9789059112797
Prijs:€ 24,95

Dick Verkijk

De Sinterklaas razzia van 
1944

17 en 18 september 1944

ISBN: 9789461531667
Prijs:€ 18,95

C.E.H.J. Verhoef

Dit is de nieuwste druk van het boek De slag om de Ginkelse Hei-
de van de Edese historicus Carl Verhoef. Met dit boek brengt 

hij een eerbetoon aan hen die deelnamen aan de operaties rond de 
Ginkelse Heide, als onderdeel van de belangrijke slag om Arnhem. 
Over de laatste plaats is een kleine bibliotheek vol geschreven, maar de 
Ginkelse Heide bleef lang in de schaduw. In dit boek zijn de belangri-
jke historische gebeurtenissen van de 17de en de 18de september 1944 
nu defi nitief op papier gezet. Deze druk zal zeker zijn weg vinden naar 
hen die het onderzoek over de slag om Arnhem met belangstelling 
blijven volgen.

De slag om de Ginkelse 
Heide
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Jarenlang had de echtgenote van Dick Verkijk, Tini Buis, zich af-
gevraagd wat er toch precies met de familie Sanders was gebeurd. 

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

De tragische ondergang van de familie 
Sanders

ISBN: 9789059115705
Prijs:€ 17,95

“Bertje was zo’n lief  
jongetje”

Dick Verkijk

Die slappe Nederlanders

Dick Verkijk

Het debat over de Tweede Wereldoorlog lijkt meer dan ooit te 
leven. Auteurs van rang en reputatie, zoals Chris van de Hei-

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

Of viel het toch wel mee In 1940-1945?ISBN: 9789059110304
Prijs:€ 12,95
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En de cultus van dood

Heinrich Himmler, een van de grootste massamoordenaars aller 
tijden, was afkomstig uit een conservatief katholiek Beiers gezin. 

Later brak hij radicaal met de kerk. Himmler en zijn SS waren verant-
woordelijk voor de moord op 6 miljoen Joden. Daarover wisten de ge-
allieerden tijdens de oorlog meer dan zij wilden toegeven. De Britten 
hadden de geheime communicatiecodes van de SS gebroken. Himmler 
was zeer betrokken bij wat er in Nederland en België gebeurde. Maar 
hij botste met NSB-leider Mussert en een aantal Vlaamse collabora-
teurs. Anders dan Himmler wilden zij niet dat Nederland en Vlaan-
deren helemaal werden ingelijfd bij het Duitse Rijk. Een minder bek-
end aspect van de Reichsführer-SS was diens fascinatie voor oosterse 
religies en de islam. Ook de astrologie en het occultisme spraken hem 
aan. Wat Himmler in de islam bewonderde was de doodsverachting 
waarmee sommige moslims ten strijde trekken om als martelaren te 
sterven. Zijn beste vriend was Haj Amin Al-Husseini, de grootmoefti 
van Jeruzalem. Tegen het eind van de oorlog probeerde Himmler bij 
de geallieerden in een goed blaadje te komen. Hij ontmoette in het 
diepste geheim zelfs een vertegenwoordiger van het Joods Wereldcon-
gres.

ISBN: 9789059119512
Prijs:€ 24,95

ISBN: 9789059118058
Prijs:€ 18,95

Perlude tot de Tweede Wereldoorlog

In 1933 kwam in Duitsland de fanatieke anticommunist en an-
tisemiet Adolf Hitler aan de macht. Dit gebeurde na de grootste 

economische crisis van de vorige eeuw. Deze man beloofde voorspoed, 
maar bracht de Tweede Wereldoorlog. Al in 1926 kondigde Hitler aan 
dat hij het communistische Rusland zou veroveren. Zeventig jaar ge-
leden - in augustus 1939 - sloten Hitler en de Russische dictator Josef 
Stalin desondanks een niet-aanvalsverdrag, het Ribbentrop-Molotov 
Pact. Daarna instrueerde Stalin de communistische partijen om al hun 
kritiek op Nazi-Duitsland in te slikken. Zelfs werden Duitse commu-
nisten en Joden die naar Rusland waren gevlucht, naar Nazi-Duitsland 
teruggestuurd. In september 1939 bezetten Duitsland en Rusland het 
militair zwakke Polen. Dat was zo afgesproken in het Ribbentrop-Mol-
otov Pact. Als gevolg van die afspraak brak de Tweede Wereldoorlog 
uit. Tussen 1939 en 1941 hielp Stalin zijn nieuwe bondgenoot Hitler 
aan olie en grondstoff en om de oorlog voort te kunnen zetten. In Po-
len vergrepen communisten en nazi’s zich massaal aan de bevolking. 
De nazi’s troff en daar in 1939/40 de eerste voorbereidingen voor de 
Holocaust. Zo bezocht de fanatieke Jodenhater Adolf Eichmann Polen 
al in oktober 1939. Stalins veiligheidsdienst deporteerde niet alleen 
tal van Poolse burgers, maar vermoordde ook nog eens 15.000 Poolse 
offi  cieren.

Het Ribbentrop-Molotov 
Pact 1939

Heinrich Himmler

Emerson Vermaat

Emerson Vermaat
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Emerson Vermaat

ISBN: 9789059117211
Prijs:€ 21,95 Opmerkelijke allianties tussen extemisten

Nazi’s, communisten en 
islamisten

In dit boek wordt stilgestaan bij een van de wonderlijkste maar ook 
meest destructieve allianties van het politieke extremisme: het duiv-

elspact tussen nazi’s, communisten en islamisten. Naast verschillen 
bestaan er ook grote overeenkomsten tussen de uiterste krachten in 
het politieke en religieuze veld. Reeds de nazi’s werkten samen met 
extremistische moslims. Tussen 1923 en 1933 reikten ook Duitse 
communisten de hand naar Hitler en niet naar de gematigde sociaal-
democraten. Op kritieke momenten sloten nazi’s en communisten een 
monsterverbond. Gedurende enkele jaren stemden zij in het parlement 
in 70 procent van de gevallen gelijk. In 1939 sloten Stalin en Hitler 
een niet-aanvalsverdrag. Kort daarna volgde er een vriendschapsver-
drag. Communistische partijen werden door Stalin geïnstrueerd hun 
kritiek op Nazi-Duitsland in te slikken. Tussen 1939 en 1941 hielp 
Stalin zijn nieuwe bondgenoot Hitler aan olie en grondstoff en om de 
oorlog voort te kunnen zetten. Ook nu sluiten extremisten over de 
politieke en religieuze grenzen heen bondgenootschappen. Illustratief 
is de hedendaagse politiek van de ultraconservatieve Iraanse president 
Ahmadinejad en zijn marxistische vriend Hugo Chávez. En dan zijn 
er de samenzweringstheorieën rond de 11e september (“9/11”): een 
nieuw gemeenschappelijk thema voor neonazi’s, linkse socialisten, an-
tiglobalisten en extremistische moslims. Emerson Vermaat studeerde 
rechten en politieke theorieën in Leiden. Hij is als onderzoeksjournal-
ist gespecialiseerd in misdaad en terrorisme. Jarenlang maakte hij voor 
de publieke omroep reportages in oorlogs- en crisisgebieden.

ISBN: 9789461531797
Prijs:€ 24,95

Adolf  Eichmann

Technocraat van de holocaust

Emerson Vermaat

‘Wanneer wij 50 Eichmannen zouden hebben gehad, dan zouden we 
de oorlog hebben gewonnen.’ Dit zei Gestapochef Heinrich Müller, 

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



Hitler had een zekere minachting voor de Arabieren. Hij zag ze 
als raciaal inferieure Semieten. Aan de andere kant koesterden 

veel Arabieren grote bewondering voor Hitler. En in Iran waren er 
sjiitische geestelijken die in Hitler een soort verlosser zagen. Na de 
Duitse inval in de Sovjet-Unie in juni 1941 zocht Hitler naar allianties 
met zoveel mogelijk moslims: hij had hen nodig voor een gemeen-
schappelijke strijd tegen het ‘goddeloze’ communisme, de Joden en het 
Engelse ‘kolonialisme’. Zijn belangrijkste bondgenoot was Haj Amin 
Al-Husseini, de antisemitische grootmoefti van Jeruzalem. Hitler wil-
de grote delen van het Midden-Oosten veroveren. Ook Palestina was 
zijn doelwit. Dat was op dat moment nog een Brits mandaat, maar er 
vestigden zich daar steeds meer Joden. In een oorlogsdecreet uit juni 
1941 gaf Hitler aan dat hij de ‘Arabische vrijheidsbeweging’ steunde. 
Via off ensieven in het zuiden van Rusland, Noord-Afrika en Egypte 
zouden de Britten in het nauw moeten worden gedreven en Palesti-
na en andere Arabische landen moeten worden ‘bevrijd’. Er stond al 
een apart moordeskader van de beruchte SS klaar om in het bevrijde 
Palestina alle Joden te doden Bijna was Hitler in zijn opzet geslaa-
gd: in de zomer van 1942 waren de Duitse legers tot in de Kaukasus 
doorgedrongen en stond de Duitse maarschalk Erwin Rommel met 
zijn ‘Afrikakorps’ niet ver meer van de Nijl. Dankzij succesvolle Britse 
en Russische tegenoff ensieven werd Hitlers plan verijdeld – tot woede 
van die Arabieren die met nazi-Duitsland sympathiseerden. Maar er 
waren ook Arabieren die zich tegen de nazi’s keerden.
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Hitler en de Arabieren

ISBN: 9789464240030
Prijs:€ 18,95

Hans Oster

De Duitse inlichtingenoffi cier die 
Nederland waarschuwde

Hans Oster was een hoge offi  cier binnen de ‘Abwehr’, Hitlers mil-
itaire inlichtingendienst. Oster waarschuwde op 9 mei 1945 dat 

Hitler daags daarop Nederland, België  en Frankrijk zou binnenvallen. 
Via dr. Josef Müller, Osters contactman in Rome, waren ook paus 
Pius XII en het Vaticaan hierover ingelicht. Die gaven deze belangri-
jke waarschuwing door aan Nederland, België, Frankrijk en Engeland. 
Oster en zijn directe chef Wilhelm Canaris waren nauw betrokken 
bij complotten en het verzet tegen Hitler. Ze hoopten op meer steun 
van de westelijke geallieerden. Hans Bernd Gisevius werd door Os-
ter en Canaris als viceconsul naar Zwitserland gestuurd. Daar sloot 
hij vriendschap met Allen Dulles, OSS-chef in Bern. De OSS was de 
voorloper van de CIA. Alle complotten tegen Hitler mislukten. Oster, 
Canaris en hun medesamenzweerders werden in april 1945 ter dood 
veroordeeld en opgehangen. Gissevius stond ook op de lijst, maar kon 
dankzij Dulles nog net op tijd met valse papieren ontkomen. 

Emerson Vermaat

Emerson Vermaat
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Emerson Vermaat

Anton Mussert en zijn confl ict met de SS

Tijdens de bezettingstijd botste NSB-leider Anton Mussert meermalen met de SS en met Hein-
rich Himmler, de hoogste baas van de SS. De SS wilde Nederland geheel inlijven, Mussert 

wilde ‘minister-president’ van een min of meer onafhankelijk Nederland worden. Hij droomde 
van een ‘Groot-Nederland’, een verenigd Nederland en Vlaanderen onder zijn leiding. Maar in 
Berlijn trof de auteur een document aan waaruit bleek dat Himmler persoonlijk bevel gaf om 
NSB’ers die in Vlaanderen politieke activiteiten ontplooiden, terug te sturen naar Nederland. 
Himmler en de SS waren voor een harde aanpak van de kerken die tegen de maatregelen van de 
bezetter protesteerden. Mussert kwam daarentegen voor de godsdienstvrijheid op, onder meer in 
een gesprek met Hitler in 1943. Himmler was daar niet van gediend. Ook redde Mussert een be-
perkt aantal Joden. Toch is de rol van Mussert in bezet Nederland uiterst bedenkelijk geweest. Zo 
eiste hij in een gesprek met Himmler een deel van het Joodse vermogen op. Ook stelde hij NSB’ers 
beschikbaar voor het oostfront waar ze in de SS-gelederen vochten. Vaak zwichtte hij uiteindelijk 
toch voor de eisen van de SS. Aan het eind van zijn boek gaat de auteur in op de actuele vraag of 
men de huidige politicus Geert Wilders wel kan vergelijken met Mussert.
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Achter de nazilegers die in juni 1941 de Sovjet-Unie binnenviel-
en, opereerden de ‘Einsatzgruppen’ en de ‘Einsatzcommando’s’ – 

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

De einsatzgruppen van de SS

Moordenaars achter het 
front

ISBN: 9789461532718
Prijs:€ 24,95

Eindstation van de dood

In oktober 1943 pakte een Joodse vrouw het revolver van een SS-offi  -
cier en schoot hem vlakbij de gaskamer dood. Niet alle Joden lieten 

zich in Auschwitz weerloos afmaken. De Nederlandse Jood Ernst Ver-
duin was bij aankomst al voor de gaskamer ‘geselecteerd’, maar wist 
nog net op tijd uit de ten dode opgeschreven groep weg te komen. 
Auschwitz was het eindstation van de dood. Uit heel bezet Europa 
kwamen er bijna dagelijks primitieve goederentreinen aan. Die bracht-
en in totaal meer dan één miljoen Joden naar dit vernietigingskamp. 
Aangekomen Joden die niet direct werden vergast, wachtte ‘vernie-
tiging door (slaven)arbeid’, honger, ziekte of uitputting. Over de ver-
gassing van de Joden in Auschwitz was er al vroeg vrij veel bekend. 
Anne Frank schreef er in oktober 1942 over. Ernst Verduin had al in 
kamp Vught gehoord wat er in Auschwitz gebeurde. Leden van de 
Poolse ondergrondse die in Auschwitz zaten, rapporteerden er uitvo-
erig over. Deze alarmerende berichten werden onvoldoende serieus 
genomen. In dit boek worden twee Nederlandse Joden geïnterviewd 
die Auschwitz overleefden. De auteur verrichtte bovendien zelf onder-
zoek in Auschwitz. Hij schreef eerder goed beoordeelde biografi eën 
van Himmler, Mussert en Eichmann.

Emerson Vermaat

Auschwitz

Emerson Vermaat
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Dit boek is het tweede deel van een vijfdelig werk over Adolf Hitler, 
waarvan eerder deel één, De jeugd van Adolf Hitler 1889-1907 

en zijn familie en voorouders, bij Aspekt verscheen. In dit tweede boek 
schetst de auteur een boeiend portret van Hitler vanaf zijn vertrek 
uit Linz naar Wenen (1908), zijn verhuizing naar München (1913), 
zijn belevenissen in de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) en zijn blik-
semcarrière als politicus in de bittere naoorlogse jaren van de Duit-
se Weimarrepubliek (1919-1923). Wie was toch deze buitenissige, 
eenzame man die tot zijn dertigste een anonieme kunstschilder was, 
maar die zich nauwelijks twintig jaar later zou ontwikkelen tot mega-
lomane Führer en gewetenloze massamoordenaar? Voor historici is het 
antwoord op die vraag niet eenvoudig. Wie waren zijn oudste hand-
langers en door wie werden de nazi’s in de beginperiode gefi nancierd? 
Hoe, wanneer en waarom werd Hitler na 1918 de felle jodenhater 
waardoor uiteindelijk zes miljoen joden zouden sterven voordat zijn 
schrikbewind ten einde was? In deze nieuwe biografi e wordt deze peri-
ode in Hitlers leven niet alleen uiterst gedetailleerd onderzocht, maar 
tracht de auteur ook nieuwe antwoorden te formuleren op bovenge-
noemde vragen. De boeken van Vermeeren zijn gebaseerd op exclusief 
bronnenmateriaal en minutieus onderzoek in Duitse en Oostenrijkse 
archieven.

Zwerver, Soldaat, Politicus (1908-1923)

Marc Vermeeren

Adolf  Hitler

ISBN: 9789059116061
Prijs:€ 27,95

De Amerikaanse historicus John Toland schreef terecht dat Adolf 
Hitler waarschijnlijk de man is geweest die in de twintigste eeuw 

de meeste levens heeft ontwricht, de grootste impact op de wereldg-
eschiedenis heeft gehad, de meeste haat heeft gezaaid en de meeste 
beroering en opschudding heeft verwekt. Deze man werd op 20 april 
1889 in het Opperoostenrijkse stadje Braunau am Inn geboren als 
zoon van Alois Hitler en Klara Pölzl. Adolf Hitler zou het feit dat 
zijn geboortestad juist op de grens van twee Duitstalige staten lag, 
Duitsland en Oostenrijk, later als een teken van het lot beschouwen. 
In de eerste alinea van Mein Kampf schrijft hij: ‘Ik zie het thans als een 
vingerwijzing van de Voorzienigheid dat het lot Braunau am Inn als 
mijn geboorteplaats aanwees. Want deze kleine stad ligt aan de grens 
tussen twee Duitse staten die wij van de jongere generatie met alle ons 
ten dienste staande middelen weer willen verenigen. Deze kleine stad 
aan de grens is naar mijn gevoel het symbool van een grote missie’.Hit-
lers jeugd was van grote betekenis. In De jeugd van Adolf Hitler heeft 
de auteur Marc Vermeeren alle feiten, mythen en legenden, archieven 
en dossiers tot op de bodem doorgenomen en het defi nitieve boek over 
deze periode geschreven.

En zijn familie en voorouders

De jeugd van Adolf  Hitler 
1889-1907

Marc Vermeeren
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Pieter Jan Verstraete

Joris van Severen

Pieter Jan Verstraete, een van de grote kenners van Vlaanderen in 
het interbellum en de oorlog, schetst hier een indringend portret 

van een van de meest besproken Vlamingen uit deze periode: Joris van 
Severen. Van Severen was een van de grote mannen achter het Vlaamse 
nationalisme. Later verschoof zijn politiek inzicht enigszins, maar in 
de meidagen van 1940 werd hij toch gearresteerd en omgebracht in 
het zogenaamde bloedbad van Abbeville. Verstraete werpt licht op het 
intrigerende leven van deze man, die vrienden en vijanden had maar 
bovenal een markant fi guur van een tijdvak was

ISBN: 9789059111332
Prijs:€ 19,95

Na de voor Vlaanderen en Belgi eroerde jaren van de Eerste Werel-
doorlog ontstond er binnen de Vlaamse Beweging een nieuwe 

politieke stroming; het Vlaams nationalisme. Aan de hand van de bewo-
gen levensloop van twee prominente Vlaams-nationale leidersfi -guren, 
namelijk Staf de Clercq (1884-1942) en Hendrik Jozef Elias (1902-
1973) wordt in het boek de evolutie van het Vlaams nationa-lisme 
van een democratische naar een autoritaire beweging geschetst. Na 
de oprichting in 1933 van het Vlaams Nationaal Verbond (VNV) 
evolueerde een kern van de nieuwe partij, hierin geruggensteund door 
leider De Clercq, naar het toen succesrijke nationaal-socialisme. Een 
zekere deutschfreundlichkeit maakte vanaf het ontstaan van de Vlaam-
se Beweging rond 1830 steeds deel ervan uit. Na de bezetting van 
België in mei 1940 was VNV-leider De Clercq voorstander van een 
onvoorwaardelijke collaboratie. Slechts hierdoor, verzekerde hij, zou 
Vlaanderen een eigen plaats onder de Germaanse zon bekomen. Na 
zijn overlijden meende zijn opvolger Elias deze collaboratie te kun-
nen terugschroeven. Het werd echter een bittere ontgoocheling. Het 
engagement van zijn voorganger was al te ver gevorderd. Wel liet Elias 
het tot een open breuk met de SS komen wat een unicum in de Eu-
ropese collaboratie was. Speciaal ook voor het Nederlandse lezerspub-
liek schreef Pieter Jan Verstraete zijn boek over een van de donkerste 
hoofdstukken uit de geschiedenis van de Vlaamse Beweging.

Vlaamse leiders en hun collaboratie

Trouw en Dietsch

Pieter Jan Verstraete
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Sinds begin februari 1945 werd de Pommerse stad Arnswalde, thans 
Choszczno in Polen, door eenheden van het Rode Leger omsingeld. 

Ondanks zware beschietingen en de aanwezigheid van duizenden 
burgers en gewonden, weigerde het garnizoen zich over te geven. Op 
15 februari 1945 ging het Duitse winteroff ensief Sonnenwende van 
start. Tijdens een nevenoperatie kon het III. Germanisches SS-Pan-
zerkorps Arnswalde ontzetten en een corridor openen, waardoor alle 
soldaten en burgers uit de stad konden ontsnappen. Naast Duitse, 
Noorse en Deense SS-soldaten waren bij deze harde strijd ook Neder-
landse en Vlaamse vrijwilligers betrokken. Het was hun laatste succes.

De korte geschiedenis van de 24. 
Waffen-SS-Gebirgsbrigade

ISBN: 9789463388009
Prijs:€ 16,95

In het zuidwesten van Slovenië ligt het beroemde Karstgebied met 
een betoverende ondergrondse wereld, interessante landschappeli-

jke verschijnselen, rivieren, bergen en heuvels. Het is een gebied dat 
ruwweg ligt tussen de Julische Alpen en Zuid-Slovenië. In dat gebied 
opereerde tussen 1943 en 1945 de nog steeds met nevelen omsluierde 
Waff en-SS-Gebirgsbrigade ‘Karstjäger’. Zij vochten er met afwisselend 
succes tegen Italiaanse en Joegoslavische partizanen. Een oorlog die 
de speciaal opgeleide Karstjäger niet konden winnen. Daarvoor waren 
vooral de Tito-partizanen te talrijk, te goed bewapend en genoten ze 
de steun van ruime delen van de bevolking. Maar wie waren nu die 
partizanenjagers onder de naam Karstjäger? In het Nederlands waren 
er tot nu toe geen publicaties beschikbaar. Het voorliggende boek 
vertelt hun verhaal.

Karstjäger

Zwanenzang van ‘Langemarck’ en 
‘Nederland’aan het Oostfront, februari 

1945

ISBN: 9789463381192
Prijs:€ 14,95

Arnswalde

Pieter Jan Verstraete

Pieter Jan Verstraete
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In juni 1944 lanceerde het Rode Leger in het centrum van het Oost-
front zijn grote zomeroff ensief. In een mum van tijd werden de 

zwakke Duitse stellingen doorbroken. Meteen en in totale improvi-
satie werden versterkingen naar het front gezonden. Uit de al zwaar 
aangeslagen Waff en-SS-Stormbrigade Langemarck werd in allerhaast 
een gevechtseenheid samengesteld. Deze Kampfgruppe werd naar het 
front aan de Ests-Russische grensrivier Narva gezonden, waar al tal-
rijke Europese, ook Nederlandse, SS-vrijwilligers vochten. Tussen 26 
en 29 juli 1944 bemande de Vlaamse strijdgroep een van de heuvels 
van de Blauwe Bergen, ten westen van Narva. Ondanks verwoede Sov-
jet-aanvallen hielden de Vlamingen stand. Voor het eerst en het laatst 
werd een gevechtseenheid geleid door een Vlaamse offi  cier: Georges 
d’Haese.

Koerland 1944/1945

Kampfgruppe D’Haese zomer 1944

ISBN: 9789461536648
Prijs:€ 20,95

ISBN: 9789461538833
Prijs:€ 17,95

Vlamingen aan de Narva

Vanaf oktober 1944 maakte Koerland deel uit van hetOostfront 
waar verbitterde gevechten plaatsvonden. Keer op keer werden 

de opeenvolgende Sovjet-off ensieven afgeslagen; zoals u zult kunnen 
lezen, ging dat voortdurend met bloedige verliezen gepaard. Het is 
voor het eerst dat er een Nederlandstalige monografi e over dit onderw-
erp verschijnt. Kenner Pieter Jan Verstraete heeft dit vergeten (en over-
bodige) front onder de loep genomen en schetst het drama in al zijn 
facetten. Hitler hield in Koerland vast aan een fantoom en de soldaten 
betaalden de prijs, evenals de burgerbevolking. Dit boek is een vervolg 
op zijn eerdere boeken Vlamingen aan de Narva en Jugendbataillon 
Langemarck, maar kan gelezen worden als een zelfstandige uitgave.

Overbodig front

Pieter Jan Verstraete

Pieter Jan Verstraete
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Léon Degrelle (1906-1994) was en is zonder twijfel de meest bek-
ende Belgische collaborateur tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Ook op Europees vlak geniet deze roemruchte oorlogsveteraan enige 
vermaardheid. In maart 1944 kreeg hij uit handen van Führer Hitler 
het Ridderkruis overhandigd. Al voor de oorlog deed Degrelle op pol-
itiek vlak van zich spreken. Met zijn Rex-partij, een afscheuring van 
de Belgische katholieke partij, wist hij bij de parlementsverkiezingen 
van mei 1936 uit het niets in eenmaal 21 kamerzetels te behalen. Na 
de oorlog slaagde hij erin om uit handen van justitie te blijven. In dit 
boek schetst Pieter Jan Verstraete een indringend portret van het avon-
tuurlijke leven van le chef.

Léon Degrelle

Le Beau Léon

Pieter Jan Verstraete

ISBN: 9789463384773
Prijs:€ 19,95 Cameraman onder de 

nazi’s
Het ongeloofl ijke verhaal van een 

dwangarbeider

Piet Reijnen, een jongen uit Aalsmeer, komt tijdens de Tweede 
Wereldoorlog als dwangarbeider in Duitsland terecht bij de Prop-

aganda-afdeling van de UFA, toentertijd de grootste fi lmproduc-
tiemaatschappij in Europa. Daar krijgt hij de rol van assistent-camera-
man. Hij maakt dagelijks mee hoe gevangenen uit concentratiekampen 
als fi guranten worden ingezet bij zeer gewelddadige scènes. Deze vor-
men onderdeel van fi lms die in het diepste geheim worden gemaakt 
om het moreel van de Duitse troepen hoog te houden. Een romance 
met een jonge Duitse vrouw houdt hem op de been. Dertig jaar later 
stort Reijnen volledig in, moet zijn werk opgeven en gaat in therapie. 
Hij komt terecht bij de bekende oorlogspsychiater Bastiaans, die hem 
aanraadt zijn oorlogsherinneringen op papier te zetten. Dit manu-
script komt in handen van Wim Visser die, gefascineerd, te rade gaat 
bij tal van deskundigen en geleidelijk aan dit op feiten gebaseerde ver-
haal ontrafelt. In dit boek, een historische detective rond herinnering 
en fantasie, komt hij tot een bijzondere ontdekking. 

Wim D. Visser
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Herman Verweij

In Pelgrim op oorlogspad doet dichter en wandelaar Herman Verweij (1945) verslag van een 
voettocht met een missie. Niet als een bloeddorstige, wraakzuchtige krijger. Als pelgrim loopt hij 

waakzaam over onze planeet Aarde en staat stil bij wat zijn verwondering wekt. Ondertussen spor-
en volgend van zijn vader en een oom, beiden tijdens de Tweede Wereldoorlog als dwangarbeider 
tewerkgesteld in respectievelijk Neumark (vlakbij Halle aan de Saale) en Bramsche. En passent vol-
gt hij ook de wegen van twee dappere Venlonaren, Harrie Meijer en Frans Coehorst. Jonge knapen 
nog die hun verzetswerk met de dood moesten bekopen. Een verhaal over bijzondere ontmoetin-
gen en bespiegelingen over het leven. Over het incasseren van teleurstellingen als hij halverwege 
door blessureleed zijn reis abrupt moet afbreken. Een wandeling die hem uiteindelijk dichter bij 
zijn vader zal brengen als hij in het oosten van Duitsland bijna letterlijk in zijn voetsporen treedt. 
Eerder maakte hij wandelingen naar Rome en Assisi en schreef hierover in Het pad van verdwalen 
en Een reis is nooit gelopen. Als voormalig stadsdichter van Venlo bundelde hij zijn stadsgedichten 
in Waar gisteren en vandaag.

Pelgrim op oorlogspad



129

ISBN: 9789059112704
Prijs:€ 16,95

Operatie ‘sneeuwvlok’ was de codenaam voor de Duitse razzia van 
21 november 1944 in Den Haag. Na Rotterdam was de resi-

dentiestad als tweede grote stad in het westan aan de beurt om beroofd 
te worden van haar mannen van zeventien tot veertig jaar. In Operatie 
‘sneeuwvlok’ beschrijft Reinold Vugs wat de mannen uit Den Haag 
moesten doorstaan, onzeker over hun eigen lot en dat van de achter-
blijvers. De Haagse oorlogsjaren, de razzia’s elders, de mannenroof in 
Den Haag, de barre tocht naar het oosten, het verblijf in de kampen 
en de ontvangst na de bevrijding. Aan de hand van archiefmateriaal 
en indringende gesprekken met mannen die het hebben meegemaakt 
en kunnen navertellen, wordt de geschiedenis van de Haagse razzia tot 
leven gewekt.

Reinold Vugs

De razzia van Den Haag

Operatie sneeuwvlok

Het Dertiende Peloton

Levensverhalen rond zweefvliegtuig 
Horsa 166, Arnhem 1944

Haks Walburgh Schmidt

Het Dertiende Peloton, Levensverhalen rond zweefvliegtuig Horsa 
166 vertelt over de speurtocht naar de inzittenden van het Hor-

sa-zweefvliegtuig 166 dat op 18 september 1944 bij Arnhem landt. 
De Slag bij Arnhem is nog in zijn eerste fase als de Britse piloten en 
ongeveer 25 airbornes afscheid van elkaar nemen en hun orders uit-
voeren. Een ruim vier jaar durende speurtocht, die uiteindelijk leidt 
tot een nieuw en aangrijpend beeld van de Slag bij Arnhem. In de 
boeiende verhalen van voor, tijdens en na de strijd staan het menselijke 
aspect en de persoonlijke beleving van de airbornes centraal.

ISBN: 9789059113404
Prijs:€ 24,95
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Roman

De spinvlieg

In de jaren voor, in, en na de Tweede Wereldoorlog blijkt dat Henk en 
zijn vrouw in liefde, geëngageerdheid en verdriet, slechts schuifelend 

hun weg vinden over het dunne laagje van de rede, het verstand. Om 
hen heen is het verval. Dichtbij is de dood. Zo weten ze zich uitgedaa-
gd tot doden. Gaandeweg verbazen ze zich over de massamens, over 
zijn wonderbaarlijke invloed op het doen en laten van het individu, 
en ook op dat van hen beiden. Het ongelofelijke verhaal van Henk 
en zijn vrouw voltrekt zich tegen de achtergrond van intriges, waarin 
bekende historische fi guren hun geheime agenda najagen. Meestal va-
nuit een strategische positie binnen de staat, maar ook binnen de pol-
itieke partij, het gerechtelijk instituut en de politieke politie. Onder 
hen zijn ministers, ministers-presidenten, prins Bernhard en koningin 
Wilhelmina. Deze roman gaat over de zintuigen, de gevoeligheden en 
het denken van zowel de mens als de maatschappij.

ISBN: 9789059116764
Prijs:€ 26,95

Na de oorlog heeft dhr. E.P. Weber, commandant van de Schev-
eningse gevangenis sinds mei 1945, zo veel mogelijk gegevens 

verzameld van gevangenen, daarbij gebruik makend van informatie 
van familie en vrienden, en van gesprekken met oud-gevangenen. 
Deze informatie is vastgelegd in het Gedenkboek van het Oranjehotel, 
waarvan de eerste druk verscheen in 1946. Een belangrijk uitgebreide 
tweede druk verscheen in 1947 en werd herdrukt in 1982. Hieronder 
worden de namen weergegeven die in het Gedenkboek worden ge-
noemd, verdeeld in drie delen: het Gastenboek I, het Gastenboek II en 
de Index. Tenslotte zijn er 7 pagina’s nagekomen gegevens over “Onze 
Gevallen Verzetshelden”, waarnaar niet in de index verwezen wordt.

E.P. Weber

Onze gevallen verzetshelden
Celmuren spreken 

Gevangen getuigen

Gedenkboek van het 
OranjehotelISBN: 9789461536129

Prijs:€ 24,95
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De aftocht van sergeant Meijer

ISBN: 9789461530431 | Prijs: € 14,95

Jan van Weeren

In de middag van 12 mei 1940 wordt bij Doorn de eerste en enige Nederlandse militair wegens 
desertie veroordeeld en gefusilleerd: de 22-jarige sergeant Chris Meijer uit Dieren. Maar was er 

eigenlijk wel sprake van desertie? En heeft Meijer een fair proces gehad? De zaak blijft de gem-
oederen bezighouden. Als dertig jaar later de verantwoordelijke generaal Harberts in een televi-
sie-interview aangeeft nog steeds vierkant achter het vonnis te staan, krijgt hij de woede van een 
grote groep oud-strijders over zich heen en ziet hij zich genoodzaakt naar Engeland te vluchten. 
Tot driemaal toe worden er Kamervragen gesteld over de gebeurtenissen rond sergeant Meijer; 
geen van de keren ziet de regering aanleiding tot nader onderzoek, laat staan tot eerherstel. Maar 
de onrust houdt aan. Meijers naam was kort na de oorlog heimelijk van het monument voor 
gevallen strijders in Rheden gebikt, maar de Stichting Monument Sergeant Meijer zorgt ervoor dat 
zestig jaar na zijn dood bij zijn graf in Dieren een gedenksteen wordt onthuld. En ook in 2010 lijkt 
de zaak nog niet afgedaan als de SP aandringt aan op rehabilitatie. In Stuk terug – De aftocht van 
sergeant Meijer vervlecht Jan van Weeren menselijk drama en historische feiten tot een roman over 
het leven en de dood van een Gelderse jongen die de Grebbelinie moest verdedigen, terwijl zijn 
eigen dorp al door de vijand was bezet. Hoe zit het nu precies met deze eigenzinnige sergeant, en 
met die overijverige generaal die zijn manschappen ziet weglopen? Gaat het om recht of onrecht, 
om gelijk of ongelijk, of om de tragische onontkoombaarheid van het bestaan?

Stuk terug
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Een analyse van de beschaving in de 
waancultuur van het Derde Rijk

ISBN: 9789461535634
Prijs:€ 22,95

Henk van der Werf

Dit boek wil de lezers in het onoverzichtelijke, moeilijk doordring-
bare, tragische en doolhofachtige “dossier A.H.” wegwijs maken. 

Uiteraard komt ook de persoonlijkheid van Adolf Hitler uitvoerig aan 
de orde. En wat bedoelde Hitler eigenlijk met het door hem vaak in de 
mond genomen woord “beschaving”? En waarom is het onbeschaaf-
de “Hitleriaanse concept” destijds bij de massa “aangeslagen”? Was 
de totale ontsporing van het Derde Rijk een toevallig incident? Ook 
gaat de auteur uitvoerig in op de verloedering van het recht in Hit-
ler-Duitsland en op de vraag of destijds ook Nederlandse gerechten 
zijn ontspoord. Kan het dubieuze optreden van de hoeder van het 
recht bij uitstek, de Hoge Raad, worden gekwalifi  ceerd als “schuldloze 
schuld”? Op het eind van zijn boek staat de auteur stil bij de actuele 
vraag of de wereld na Neurenberg wel voldoende wakker is geschud. 
Waarom zijn we na deze traumatische dramatiek niet verlost van to-
talitaire ontsporingen? Wat dit aspect betreft kan dit boek ook worden 
gelezen als een poging het kwaad te willen begrijpen.

Totalitaire ontsporing

ISBN: 9789463387095
Prijs:€ 19,95

Elise van de Weitgraven

De � eaterkoning vertelt het indrukwekkende levensverhaal van 
Abraham Tuschinski, wiens boeiende en bonte persoonlijkheid 

een rijke voedingsbodem voor dit boek vormt. Het geeft antwoord op 
de vraag wie de man is achter het imposante Tuschinski � eater in Am-
sterdam, waar al bijna honderd jaar fi lmpremières plaatsvinden. Vanuit 
Polen, als emigrant op weg naar de Verenigde Staten, is Abraham Tus-
chinski in Rotterdam blijven steken, zijn werkterrein uitbreidend naar 
de hoofdstad. Hij was ambitieus, fantasierijk en had een missie: van 
een avondje uit wilde hij iets bijzonders maken. Hij creëerde prachtige 
theaters met een rijke aankleding die toch betaalbaar waren voor bijna 
iedereen. Met zijn creativiteit en doorzettingsvermogen overwon hij 
vele tegenslagen en lukte het hem een theaterimperium op te bouwen 
dat hij bleef uitbreiden, totdat de Duitse bezetter abrupt een einde aan 
zijn dadendrang maakte.

De Theaterkoning
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ISBN: 9789059116672
Prijs:€ 18,95

Arjan Witte

De Duitse denker Oswald Spengler (1880-1936) was een bood-
schapper van de ‘harde realiteit’. Zijn jeugd en achtergrond lieten 

hem geen keus. Er is een verhaal te vertellen over een dichter die ein-
digt als historicus na een periode van bemoeienis met staatshoofden en 
een rommelige staatsgreep. Spengler was een politiek en wetenschap-
pelijk fenomeen en veroorzaakte met de cultuurfi losofi sche studie De 
ondergang van het Avondland (1918/1922) grote ophef tijdens de 
Republiek van Weimar. Maar Spengler omvatte veel meer dan dat ber-
oemde werk zoals de biograaf Arjan Witte laat zien.

Oswald Spengler

Hollandse SS-ers in Brummen Loosdrecht 
april-mei 1945

ISBN: 9789461534255
Prijs:€ 24,95

Stijn Wiegerinck

De ‘afgrijselijkste’ misdrijven die zij ooit onder ogen hadden 
gekregen. Dat waren volgens de hoogste Nederlandse rechters 

de oorlogsmisdrijven van SS Jagdkommando Zeppelin: een groep van 
Nederlandse, Duitse en Belgische SS’ers die in april 1945 neerstreek 
in Brummen en Loosdrecht. De commandant was een Nederlander: 
SS-Untersturmführer Andries Jan Pieters. Hij was de laatste Neder-
landse oorlogsmisdadiger die de kogel kreeg. Journalist en historicus 
Stijn Wiegerinck deed uitgebreid onderzoek naar Pieters, de andere 
commandoleden, hun misdrijven en de naoorlogse processen tegen 
hen. Het resultaat is een bloedstollend verslag over de belevenissen van 
dit commando en het lot van de bijna tachtig Nederlandse burgers 
die, met de bevrijding in zicht, de zwartste dagen van hun leven door-
maakten. Negen van hen overleefden het niet.

Het commando-Pieters
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ISBN: 9789463383875
Prijs:€ 17,95

Het verhaal van de vrijgevochten Gais 
Meinsma uit Jorwert

Dick Witte

Veel mensen leerden Gais Meinsma kennen door het boek van 
Geert Mak ‘Hoe God verdween uit Jorwerd’. Een vrouw die 

Friese nuchterheid weet te verbinden met spirituele wijsheid. Het boek 
‘Gais’ beschrijft haar jeugd voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Het verhaalt over haar opstandige vader die in werkkampen terechtk-
wam en over haar vriendschap met een Joods meisje dat op transport 
ging naar de gaskamer. Het boek vertelt over Gais’ fi etstochten als ko-
erierster met wapens en munitie, en over haar ongehuwd moederschap 
na de bevrijding. Gais, die in de oorlog niet mocht doorleren, ging 
op latere leeftijd de schoolbanken weer in. Ze werd maatschappelijk 
werker en daarmee de eerste getrouwde vrouw in het dorp met een 
betaalde baan. Gais Meinsma ontwikkelde zich van boerendochter 
tot een zachtmoedige maar zeer strijdbare feministe. Haar markante 
leven kende echter ook tegenslag en intens persoonlijk verdriet. Haar 
man en zoon kozen ervoor te stoppen met het leven. Een ongeloofl i-
jke veerkracht en een grenzeloos vertrouwen hielpen haar door deze 
moeilijke perioden heen. Een bijzonder boek over veerkracht en door-
zettingsvermogen.

Gais

‘Dick Witte treedt in 
de voetsporen van 

Geert Mak’

- BN De Stem

‘Witte schrijft op 
een integere en 

ingetogen manier. 
Het boek is een 

fijne Friese parel’.

 -Vrouwenbibliotheek

‘Het onopgesmukte 
levensverhaal van 
een vrijgevochten 
boerendochter’.

- De Volkskrant

‘Dick Witte slaagt 
erin Gais’ zeldzame 
moed boeiend uit te 

lichten’.

- Friesch Dagblad
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Ook ex-gevangenen uit kamp Vught 
reden mee

ISBN: 9789463383776
Prijs:€ 17,95

Arie Wolfert

Een van de grootste reddingsacties tijdens de Tweede Wereldoor-
log was ‘Het witte bussen-plan’. Op initiatief van Noorwegen 

en Denemarken werd een reddingsplan opgesteld. Met als doel om 
– vóór de ineenstorting van het Derde Rijk – de Noorse en Deense 
gevangenen uit de Duitse kampen, gevangenissen en tuchthuizen op 
te halen. Het Zweedse Rode Kruis o.l.v. Folke Bernadotte heeft dit 
plan in het voorjaar van 1945 uitgevoerd. Hierover is regelmatig met 
Himmler onderhandeld. Met dit plan zijn meer dan 15.000 gevange-
nen in wit geschilderde bussen naar Zweden gebracht. Ongeveer de 
helft van deze gevangenen waren Noren en Denen. Ook werden vele 
niet-Scandinaviërs uit de kampen bevrijd, waaronder meer dan 800 
Nederlandse gevangenen. Een deel van deze gevangenen had in Kamp 
Vught gezeten. Hoewel er over de Tweede Wereldoorlog veel bekend 
is, belicht dit boek van historicus Arie Wolfert een voor Nederland 
vrijwel onbekend stukje geschiedenis.

Met witte bussen naar de 
vrijheid

ISBN: 9789463380485
Prijs:€ 19,95

Kinderjaren tijdens de oorlog en kort 
daarna

 Alexander Wirtz

Jeugdherinneringen komen, vaak zonder onderling verband, als een 
soort geheugenfl itsen uit het duister te voorschijn. Ik heb die van 

mij gerangschikt en op volgorde geplaatst om ze een verhaal te laten 
worden. Het verhaal van de twaalf eerste jaren van een Rotterdams 
jongetje, dat met een kinderlijke verbazing getuige was van het dageli-
jkse leven tijdens de Duitse bezetting en gedurende enkele jaren daar-
na. De brand van Rotterdam; de vernielingen in de haven; de honger; 
de bevrijding van het dorpje De Wijk, waar ik met mijn zusje Lili de 
eerste zes maanden van 1945 in een bevriend doktersgezin hebben 
doorgebracht; de terugkeer in Rotterdam eind juni en de eerste fi lms 
over concentratiekampen hebben mijn latere leven onvermijdelijk 
beïnvloed.

Herinneringen van een 
Rotterdams jongetje
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ISBN: 9789059116344 | Prijs: € 16,95

Kaspar Hauser

Wim Zaal

Als Kaspar Hauser niet werkelijk had bestaan, had niemand hem kunnen bedenken. Op zestienjarige leefti-
jd kwam hij in 1928 ineens uit de lucht vallen: hij stond in Neurenberg op een trottoir, slechts in staat tot 

spreken en lopen op het niveau van een kleuter. Hij bleek altijd gevangen gezeten te hebben, maar waarom? Haat 
en wraak vielen al snel als motieven af. Een buitenechtelijk kind leek hij ook niet te zijn. Was hij wellicht uit heb-
zucht of eigenbelang doodverklaard en weggemoff eld? Wanneer Kaspar niet als achterlijke jongen in de anonieme 
menigte verdwijnt, maar door zeldzame gaven de aandacht trekt, raken steeds meer mensen geboeid door de raad-
sels die hij belichaamt. Speculaties omtrent zijn afkomst beginnen te circuleren. Kaspar gaat zich opeens dingen uit 
zijn verleden herinneren en een moordaanslag blijkt dan achter de raadselachtige Kaspar schuil te gaan. Intussen 
houdt ook de politiek zich bezig met het ‘Kind van Europa’. Een zonderlinge Engelse graaf, tevens geheim agent, 
maakt zich van Kaspar meester, bederft hem met dure cadeaus en bedelft hem later onder laster. ‘Later’ betekent 
hier: na de tweede moordaanslag. Wim Zaal plaatst Kaspars leven in een breed historisch kader. Hij betrekt er de 
‘wilde kinderen’ bij, de mythe van verdwenen en teruggekeerde prinsen, en de hele zienswijze van de mensen uit 
die tijd. Ook vervolgt hij de geschiedenis tot aan het heden toe, nu Kaspars identiteit via DNA-onderzoek wéér 
niet kan worden bewezen: de tests spreken elkaar tegen! De weg naar de waarheid loopt hier door een doolhof van 
bedrog en complotten, wat dit boek soms op een thriller doet lijken.
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ISBN: 9789059110250
Prijs:€ 14,48

De geschiedenis van dit boek begon op avontuurlijke wijze toen in 
het najaar van 1987 op het Waterlooplein in Amsterdam een un-

ieke vondst werd gedaan: de rieven en foto’s van ‘Dussel’, Fritz Pfeff er, 
die we allemaal kennen uit het wereldberoemde Dagboek van Anne 
Frank. Aan de hand van dit unieke materiaal en met medewerking van 
Peter Pepper, de zoon van ‘Dussel’, reconstrueerde Nanda van der Zee 
diens verblijf in het Achterhuis en constateerde hierbij dat die Anne 
Frank in haar dagboek schilderde.

Nanda van der Zee

De kamergenoot van Anne 
Frank

ISBN: 9789059114326
Prijs:€ 19,95

Zijn leven lang heeft Adolf Hitler een geheim gemaakt van zijn 
afkomst. Veel sporen die naar zijn verleden leiden laat hij sys-

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

De onbekende familie van de Führer

De Hitlers

Wolfgang Zdral
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ISBN: 9789059114654
Prijs:€ 24,95

In dit taboedoorbrekende boek staat de vraag centraal hoe het mo-
gelijk is geweest dat juist uit Nederland zo veel joodse mensen ti-

jdens de Tweede Wereldoorlog naar de Duitse vernietigingskampen 
afgevoerd zijn. Cruciaal daarbij is de vlucht van koningin Wilhelmina 
naar Engeland geweest, met in haar voetsporen het kabinet, zodat de 
regeringszetel buiten Nederlands grondgebied kwam te liggen. Hier-
door was de bezetter gehouden het aanvankelijk ingestelde, niet anti-
semitische militaire, volgens landoorlogreglement, te vervangen door 
een Duits civiel gezag met vier felle antisemieten aan de top. Uiteraard 
ontbreekt in deze studie een diepgaande analyse van de Joodse Raad 
niet, net zomin als de collaborerende rol van vele hogere ambtenaren, 
zoals die onder de secretarissen-generaal, de Hoge Raad, de politie en 
spoorwegen met alle verschrikkelijke consequenties voor het joodse 
volksdeel vandien. Ook eer dan een halve eeuw na de Tweede Werel-
doorlog blijft het lezen van dit boek een verontrustende ervaringen, 
want de kern is universeel, de mythes die we tegen beter weten in, in 
stand proberen te houden, omdat de waarheid te beschamend is.

Om erger te voorkomen

ISBN: 9789059113473
Prijs:€ 14,95

De Trein gaat over het ontstaan en de tragische geschiedenis van 
het Doorgangskamp van het Nederlandse Jodendom in West-

erbork in de jaren 1939-1945 met als centrale fi guur de Kampcom-
mandant, Albert Konrad Gemmeker. Centraal eveneens staat diens 
naoorlogse strafmaat, afgewogen tegen de vraag of hij heeft geweten 
naar welk einddoel hij de mensen deporteerde. Een apart hoofdstuk is 
gewijd aan het type mens Gemmeker en Eichman. In De Trein wordt 
een historisch drama vanuit een geheel nieuwe invalshoek belicht. Het 
boek heeft bovendien een onthutsend einde waarin de geschiedenis als 
het ware door de geschiedenis zelf wordt ingehaald.

De trein

Nanda van der Zee

Nanda van der Zee
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Jarenlang hebben vele mensen zich het hoofd gebroken over de vraag 
hoe het mogelijk was dat Duitsland zich in 1940 de overwinning in 

de Tweede Wereldoorlog liet ontglippen, hoewel die eigenlijk voor het 
grijpen lag. Het is zonneklaar dat het nazibewind beslissende fouten 
heeft gemaakt. Over de vraag welke foute beslissingen tot de Duit-
se nederlaag geleid hebben en waarom deze beslissingen werden ge-
nomen, zijn de meningen echter verdeeld. Het is nu wel duidelijk dat 
het Duitse beleid vrijwel helemaal door Hitler bepaald werd. Ook na 
1940 zijn er door de Duitsers ernstige fouten gemaakt, die grotend-
eels aan Hitler zelf te wijten waren. In dit boek voeren de (fi ctieve) 
natuurwetenschapper Herman Verburgt en de historicus Rudolf Klein 
Jebbink een gesprek over deze zaken. Dit leidt tot interessante gezicht-
spunten. Hun discussie mondt uit in een schets van de wereld zoals 
die eruit had kunnen zien als het nationaal-socialisme had gewonnen.

ISBN: 9789059118034
Prijs:€ 15,95

Waarom Duitsland de Tweede 
Wereldoorlog verloor

Het kwaad straft zichzelf

P.J. Zwart

ISBN: 9789059110557
Prijs:€ 24,95

Het begon zo kalm, kleinburgerlijk, als men wil. Het eindigde 
rusteloos en juist onburgerlijk, dat verwoeste leven van de histo-

ricus Jacques Presser wiens naam, samen met de geschiedschrijver Lou 
de Jong, genoemd en geciteerd blijven zal. Nanda van der Zee heeft 
niet alleen de betekenis van de historicus Presser, maar ook de literator 
die hij had willen zijn en daarmee de mens die Presser - als ingehaald 
en aangetast door de eigen tijd - zou worden, in een veelzijdige bio-
grafi e ineen laten vloeien.

Nanda van der Zee

Het gelijk van de twijfel

Jacques Presser
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Wim Meulenkamp

aspekt

De Ondergang van

Tussen Boedapest
en Wenen 1945

Hitlers Pantserelite

Perry Pierik

aspekt

Messerschmitt 
Me 163 ‘Komet’

Bart Vandamme

aspekt

Divisie 
Langemarck

Een Vlaamse tragedie

Vincent Dumas

aspektaspekt

Strijd om
Zeeland

Invasie – Verdediging – Voorspel – 
Zeeuws-Vlaanderen – Zuid-Beveland - 

Walcheren, 1944

Robbert Jan Swiers

aspektaspektaspektaspektaspektaspekt
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1945
Perry Pierik

aspekt

Aspekt 

Pocket Serie

140



slechts 9,95 per deel

Het Rode Leger 
wankelt 

R u s l a n d v e l d t o c h t
1941-1942

Perry Pierik

Het Soldatenleven
zat ons in het bloed

Perry Pierik / Marcel Rijmerink

aspekt

Karl Ullrich de laatste commandant 
van ‘ ’  een bekentenis

Het onbekende
Reich 

Perry Pierik

aspekt

Minder bekende feiten 
van het Oostfront

Duinkerken 
1940
Wonder - Tragedie 

Gevolgen

Perry Pierik

aspekt

Zeeland
in bezettingstijd
Het gewone leven – Jodenvervolging 
– Atlantikwall – Verzet – Geallieerde 

luchtaanvallen, 1940-1944

Robbert Jan Swiers

luchtaanvallen, 1940-1944

aspekt

De
Hongerwinter

West-Nederland onder Duitse Terreur,
achtergronden, dagelijks leven

en de nood door de ogen van een kind

Wim Zaal

aspekt
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Oorlog vanaf de zijlijn

Maja Schermerhorn-Bendeler

ISBN: 9789059115927
Prijs: € 14,95

De Ondergrondse
Coen van Tricht

ISBN: 9789059116627
Prijs: € 19,95

ISBN: 9789059113718
Prijs:  € 26,95

Olinka
Peter de Knegt

Westerbork

ISBN: 9789059112254
Prijs: € 14,95

Nanda van der Zee

De ploert Hanns Albin 
Rauter en de correcte 

ambtenaar Wilhelm Harster

ISBN: 9789059112148
Prijs: € 12,95

Theo Gerritse

Aspekt 
Monografie
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ISBN: 9789059115491
Prijs: € 24,95

ISBN: 9789059115149
Prijs: € 12,95

Anarchisme en 
syndicalisme in Spanje
Rinze Lenstra

Martijn Lak

‘Geen boompje 

is meer heel’

ISBN: 
Prijs:

Martijn Lak

‘Geen boompje 

is meer heel’

ISBN:
Prijs: 

Anarchisme en 
syndicalisme in Spanje
Rinze Lenstra

Collaboreren voor een 

betere wereld

Theo Gerritse

ISBN: 9789059115217
Prijs: € 14,95

Henk Eefting

De Bijzondere 

Rechtspleging 1944-1952

ISBN: 9789059115286
Prijs: € 24,95

Buitenlander in
 vijandig land

Wim Jilleba
ISBN: 9789059115743

Prijs:€ 22,95

ISBN: 9789059118256
Prijs: € 15,95

Albert Oosthoek

De Rotterdamse 
arbeidsinzet
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ISBN: 9789059111769
Prijs:€ 24,98Prijs:

ISBN: 9789059111097
Prijs:€ 24,95

ISBN: 9789059113091
Prijs:€ 22,95

ISBN: 9789059112810
Prijs:€ 22,95

ISBN: 9789075323528
Prijs:€ 22,98

ISBN: 9789075323887
Prijs:€ 22,98

ISBN: 9789059110069
Prijs:€ 24,98

ISBN: 9789059110328
Prijs:€ 26,98

ISBN: 9789059112537
Prijs:€ 24,95

ISBN: 9789059115026
Prijs:€ 24,95

ISBN: 9789059116481
Prijs:€ 24,95

ISBN: 9789461533227
Prijs:€ 24,95

Bulletin 
Tweede Wereldoorlog
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ISBN: 9789463383585
Prijs:€ 19,95

ISBN: 9789463383660
Prijs:€ 19,95

ISBN: 9789463383677
Prijs:€ 19,95

ISBN: 9789463383684
Prijs:€ 19,95

ISBN: 9789463383691
Prijs:€ 19,95

ISBN: 9789463383707
Prijs:€ 19,95

Kroniek van ‘n vervolging
serie

ISBN: 9789461537799
Prijs:€ 99,95

J. Bader

Ook los verkrijgbaar 
per regio 

19,95 per Deel.
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Gilst, Aat van • Wallen, muren en
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ISBN 9789059115453 • € 26,95 
Gilst, Aat van • R. Walter Darré. 
Minister en ideoloog
ISBN 9789461532985 • € 18,95
Gilst, Aat van • Herman Wirth
ISBN 9789059113053 • € 16,95
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