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itgeverij Verbum heeft zich middels de uitgave van de reeks Verbum Holocaust Bibliotheek gespecialiseerd in publicaties over
de Jodenvervolging tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Tot augustus 2016 zijn er
in deze reeks ruim 40 delen verschenen. Verbum
Holocaust Bibliotheek belicht alle facetten van de
Sjoa: dagboeken, memoires, monografieën, biografieën, fotoalbums, kinderboeken, standaardwerken, filosofie en romans. Uitgeverij Verbum
streeft ernaar zoveel mogelijk samen te werken
met de belangrijkste en relevante organisaties
die gespecialiseerd zijn in het herdenken van de
Holocaust. In 2017 en 2018 verschijnen er nieuwe
titels die gemaakt zijn in samenwerking met het
NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en
Genocidestudies en Herinneringscentrum Kamp
Westerbork.
De samenwerking met het NIOD resulteert in
de herpublicatie van delen van Het Koninkrijk
der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog
geschreven door Loe de Jong met als titel Jodenvervolging in Nederland 1940-1945. Dit boek verschijnt in het voorjaar van 2018. In gezamenlijk
overleg is het idee gerezen om de passages over
de Jodenvervolging opnieuw te publiceren. Om
deze bundeling te plaatsen en te duiden worden
er drie uitgebreide inleidingen opgenomen van
de hand van Boudewijn Smits (biograaf Loe de
Jong), Conny Kristel (NIOD) en Frank van Vree
(NIOD).
Naast deze hernieuwde uitgave zal ook een nog
niet eerder gepubliceerd werk van de tweelingbroer van Loe de Jong uitgegeven worden. Sally
de Jong schreef De ondergang van het Nederlandse Jodendom in 1943, het wordt beschouwd als
kroniek over de Jodenvervolging in Nederland.
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Een tweede initiatief resulteert eveneens in het
herontdekken van bestaande en relevante bronnen: de bundeling Eerste Nederlandse getuigenissen van de Holocaust 1945-1950. Met name de
getuigenissen die kort na de oorlog zijn gepubliceerd is een segment dat bijna niet meer herdrukt
is, terwijl de authenticiteit van de werken hoog
aangeschreven mag worden. Daarnaast zijn er
ook dagboeken die in de Tweede Wereldoorlog
geschreven zijn. Deze memoires als historische
bron worden over het algemeen ook veel hoger
aangeslagen dan herinneringen die geruime tijd na
het einde van de oorlog zijn geschreven. Het boek
is een bundeling van getuigenissen die kort na de
oorlog zijn verschenen, in de periode 1945-1946
en die volledig in de vergetelheid zijn geraakt.
Het zijn unieke teksten die, doordat ze zo dicht
op de gebeurtenissen zitten onmisbare inzichten
verschaffen. De inleiding en redactie worden
verzorgd door Bettine Siertsema.
In 2018 introduceert Uitgeverij Verbum ook een
nieuwe reeks: de Holocaust & Filosofie reeks. Het
eerste deel van deze reeks zal Wat er overblijft
van Auschwitz van de Italiaanse filosoof Giorgio
Agamben zijn. Hij onderzoekt de getuigenissen
van overlevenden en zet een nieuw kader uit om
de ondenkbare verschrikkingen van de Holocaust
te begrijpen. Het boek is daarmee een interessante
aanvulling op de overige publicaties en bekijkt
de Holocaust vanuit een ander, filosofisch perspectief.

inneren, de autobiografie van Raul Hilberg over
de totstandkoming en geschiedenis van dit werk
en de invloed op zijn professionele carrière. Dit
boek zal zowel op papier als digitaal verschijnen.
In het najaar van 2017 zal de roman De foto van
Salo Muller een tweede druk krijgen. Ook zijn
nieuwe roman Nunes Vaz zal dan het licht zien.
Salo Muller is de voormalige fysiotherapeut van
het roemrijke Ajax. Zijn beide ouders zijn omgekomen in het vernietigingskamp Auschwitz. Over
zijn belevenissen in de oorlogsjaren schreef hij
eerder het boek Tot vanavond en lief zijn hoor,
dat eveneens een herdruk krijgt in 2018.
Het najaar van 2017 brengt ook een nieuwe memoire. Luise Jacobs is als klein meisje vanuit
Duitsland op de trein naar Nederland gezet. Ze
is daar opgevangen in een klooster en heeft zo de
oorlog overleefd. Over haar ervaringen schrijft
ze in We hebben Mutti nooit meer gezien.
Rob Bakker beschrijft in zijn werk De boekhou
ders van de Holocaust de Nederlandse bureaucratische machine achter de Holocaust. Hij beantwoordt de vraag in hoeverre ambtenaren en
gezagsdragers gezien moeten worden als collaborateur van het bezettende naziregime. Zijn boek
verschijnt in het voorjaar van 2018.

Het grote werk van Raul Hilberg, De vernietiging
van de Europese Joden, wordt in het najaar van
2017 beschikbaar gesteld als eBook. Vanwege de
omvang en het wetenschappelijke karakter van het
boek, leent het zich uitstekend voor een digitale
variant. De publicatie van de eBooks zal worden
vergezeld door de uitgave van Politiek van her-
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Sally de Jong

eerste kroniek over de Jodenvervolging,
mei 1943

De ondergang van
het Nederlandse Jodendom

Inleidingen
Abel de Jong en Boudewijn Smits

eerste kroniek over de Jodenvervolging, mei 1943
Inleidingen
Abel de Jong en Boudewijn Smits

D

e 26-jarige Officier van Gezondheid Sally de Jong trachtte vergeefs
naar Engeland te ontkomen toen het
Nederlandse leger op 14 mei 1940
had gecapituleerd voor de Duitse Wehrmacht.
Tezelfdertijd slaagde zijn tweelingbroer Loe de
Jong wel in zijn vluchtpoging. Hij zou zich later
ontpoppen als de nestor van de geschiedschrijving
over de Duitse bezettingsperiode. Ook Sally’s
tweede vluchtpoging met zijn vrouw Lies, eerst
naar Zwitserland en vervolgens Spanje, mislukte.
Zij werden in Zuid-Frankrijk na verraad gearresteerd. Lies werd omgebracht in Auschwitz,
maar Sally wist als arts dit concentratiekamp te
overleven. Hij werd echter in april 1945 door
de nazi’s vermoord onder nooit opgehelderde
omstandigheden. Hun beide zoons Abel en Daan
overleefden de oorlog in de onderduik.

Oranje werkte las het, onwetend dat het verslag
door zijn tweelingbroer was geschreven. Pas
later herkende hij het originele handschrift. Loe
de Jong heeft lange tijd gezwegen over het lot
van zijn tweelingbroer. Hij doorbrak dit zwijgen
tijdens zijn inaugurale rede in 1967.
Boudewijn Smits schreef de biografie van Loe de
Jong en onderzocht tevens wat bekend is over zijn
vervolgde tweelingboer. Hij toont hoe Sally de
Jong en zijn kroniek in de (vak)literatuur blijven
voortleven. Sally’s oudste zoon Abel onthult hoe
deze dierbare nalatenschap van zijn vader bij
hem terecht is gekomen en welke rol zijn vroeg
omgebrachte vader in zijn leven gespeeld heeft.
Dit document humaine is driekwart eeuw gearchiveerd geweest als vergeten kopij en wordt in
deze uitgave eindelijk integraal ontsloten voor
een breed publiek.

De ondergang van het Nederlandse Jodendom is
tijdens zijn vlucht in mei 1943 geschreven door
een opmerkelijk goed geïnformeerde ooggetuige.
Deze eerste kroniek over de Jodenvervolging
was een verzetsdaad. De handgeschreven tekst
werd naar Londen gesmokkeld waar de regering
in ballingschap het in eigen kring als typoscript
verspreidde. Ook Loe de Jong die bij Radio
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Loe de Jong

Loe de Jong over de Sjoa in
Het Koninkrijk der Nederlanden in de
Tweede Wereldoorlog
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Jodenver volging in Nederland
Loe de Jong
1940 – 1945
Jodenvervolging in Nederland
II
Inleidingen en redactie
Conny Kristel, Boudewijn Smits
1940 – 1945
en Frank van Vree
I

Inleidingen en redactie
Conny Kristel, Boudewijn Smits en
Frank van Vree

Inleidingen en redactie
Conny Kristel, Boudewijn Smits en Frank van Vree

L

oe de Jong heeft met zijn veel geprezen
serie Het Koninkrijk der Nederlanden
in de Tweede Wereldoorlog 19391945 één van de belangrijkste bijdragen geleverd aan de geschiedschrijving over de
Jodenvervolging in Nederland. Hoe de Sjoa zich
in ons land voltrok is het meest uitgebreide thema
in zijn reeks die bestaat uit 14 delen, verdeeld
over 29 boekbanden. Deze boeken verschenen
gedurende een kwart eeuw (1969 t/m 1991). Deze
lange tijdspanne en omvang maken het moeilijk
om een helder en integraal beeld te krijgen van
Loe de Jongs analyse van de Jodenvervolging
in Nederland.

de Jodenvervolging uit Het Koninkrijk gebundeld
in twee boekbanden. Deze worden ingeleid door
dr. Boudewijn Smits (biograaf - o.a. Loe de Jong,
1914-2005. Historicus met een missie), dr. Conny
Kristel (senior onderzoeker van het NIOD en
projectdirecteur EHRI - o.a. Geschiedschrijving
als opdracht. Abel J. Herzberg, Jacques Presser
en Loe de Jong over de Jodenvervolging) en prof.
dr. Frank van Vree (NIOD-directeur en hoogleraar
Geschiedenis van Oorlog, Conflict en Herinnering
aan de UvA - o.a. In de schaduw van Auschwitz.
Herinneringen, beelden, geschiedenis).

Na het completeren van Het Koninkrijk is de
stroom van publicaties over de Sjoa niet tot stilstand gekomen. Internationaal historisch onderzoek heeft ertoe geleid dat zijn werk op onderdelen verder is uitgewerkt en er nieuwe accenten
zijn gelegd. Het gedetailleerde raamwerk van
De Jongs analyse blijft echter onovertroffen en
voor iedereen relevant.
Daarom heeft uitgeverij Verbum in samenwerking met het NIOD Instituut voor Oorlogs-,
Holocaust- en Genocidestudies, alle passages over
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Holocaust en Filosofie

WAT ER OVERBLIJFT
VAN AUSCHWITZ

Wat er overblijft
van Auschwitz

De getuige en het archief

de getuige en het archief

A

gamben beschrijft hoe een mens kan
getuigen van het onmenselijke. De
overlevenden van Auschwitz hebben
iets meegemaakt dat onmogelijk in
woorden te vatten is. De verschrikkingen van
Auschwitz en de Holocaust zijn van onmenselijke aard. Hij werpt een nieuw licht op de getuigenissen en geeft een antwoord op de vragen
die daar uit voortkomen. Hoe moeten we omgaan
met de getuigenissen? Welke plek moet Auschwitz innemen in het huidige gedachtegoed over
de Holocaust? Welke positie nemen de overlevenden in als enige getuigen? Zijn doel is het
gedachtegoed over Auschwitz te ontdoen van
ethische en politieke doctrines en een nieuw kader op te zetten waarmee we een poging kunnen
doen om het onvoorstelbare te begrijpen.

GIORGIO
AGAMBEN

Giorgio Agamben

Uitgeverij Verbum

en ontluikt daarmee de verschrikking en het nagenoeg onuitspreekbare karakter van het onmenselijke dat in taal de eigen onmogelijkheid vindt.’
- Judith Butler, hoogleraar retorica en literatuurwetenschap

‘Agamben’s ontroerende tekst over de nazi-concentratiekampen bespreekt wat er gebeurt met
taal wanneer het ontwortelde subject spreekt.
Agamben toont hoe degene die getuigt deze onmogelijkheid in zijn of haar eigen taal meedraagt,
op de grens van het menselijke en het onmenselijke, ook al zeggen sommigen dat Auschwitz
het getuigen onmogelijk maakt. Agamben onderzoekt de taal aan de grens van het menselijke,
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de rol van de Nederlandse ambtenaren

De boekhouders van de Holocaust
de rol van de Nederlandse ambtenaren

D

e Holocaust kent volgens Raul Hilberg daders, slachtoffers en omstanders. Maar twee groepen verdienen
een aparte vermelding: het verzet en
de overheden, die in ieder bezet land een eigen,
belangrijke rol speelden. Ook de overheid in Nederland. Hoe veranderde het papieren spoor naar
een spoor van ijzer en dood? Stap voor stap wordt
gevolgd. Vrijwel alle van de 200.000 ambtenaren
vulden een ariërverklaring in, mede in navolging van ’s lands hoogste rechtscollege de Hoge
Raad. Ambtenaren van de bevolkingsregisters in
1050 gemeenten registreerden 160.000 burgers
van Joodse afkomst. De Joodse burgers werden
ontrecht door overheid en juristen, beroofd met
medewerking van notarissen, makelaars en bemiddelaars. Nederlandse politieagenten haalden
Joodse burgers uit hun huis. De Tram- en Nederlandse Spoorwegen vervoerden de gedeporteerden. Van de 140.000 zogenoemde vol-Joden zou
bijna 75% de oorlog niet overleven, het hoogste
percentage in bezet West-Europa. Zoals een Nederlandse topambtenaar schreef aan de Duitsers
tijdens de bezetting: ‘Bevolkingsboekhouding
is dienen.’

Rob Bakker (Bussum, 1949) is journalist,
auteur en historicus. Hij studeerde Holocausten Genocidestudies (UvA). Op basis van zijn
doctoraalscriptie uit 2011 deed hij aanvullend
onderzoek en in combinatie met de laatste actuele holocauststudies maakt hij van de voorheen
‘Joodse’ geschiedenis stap voor stap een uitgesproken Nederlandse geschiedenis.
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Bettine Siertsema
Eerste Nederlandse getuigenissen
van de Holocaust
1945 – 1946

D

irect na de Tweede Wereldoorlog verschenen er talloze boekjes, pamfletten, essays en andere getuigenissen
van Nederlanders die de Holocaust
aan den lijve hadden meegemaakt. De onbekende
gruwelijkheden moesten openbaar gemaakt worden. De wereld moest weten wat voor onmenselijke toestanden er in de concentratiekampen
hadden plaatsgevonden. Iedereen moest geïnformeerd worden over de industriële moord op de
Europese Joden.
Maar de belangstelling voor dit onderwerp viel
aanvankelijk tegen. De eerste getuigenissen werden, door gebrek aan interesse, niet meer herdrukt
en werden door de loop van tijd antiquarische
curiositeiten. In dit boek worden de belangrijke
eerste getuigenissen gebundeld en voorzien van
een inleiding door Bettine Siertsema. Als bron
verdienen deze aanklachten meer bekendheid.

de concentratiekampen. Wat voor gods- en mensbeeld hielden de schrijvers erop na, en hoe werd
die visie beïnvloed door hun kampervaring? In
2007 promoveerde zij op de studie Uit de diepten. Nederlandse egodocumenten over de nazi
concentratiekampen. Zij werkt nu als universitair
docent geschiedenis aan de VU.
Haar onderzoek concentreert zich op de internationale Holocaust-literatuur en mondelinge
getuigenissen van de Sjoa. Ze heeft gepubliceerd
over Etty Hillesum, Abel J. Herzberg, Jonathan
Littells De welwillenden, David Grossmans Zie:
liefde, vrouwelijke daders, Nederlandse literaire representaties van het proces-Eichmann en
daarnaast over Nederlandse dichters als Martinus
Nijhoff, Ida Gerhard, Huub Oosterhuis en Lloyd
Haft. Momenteel werkt ze aan het thema de Holocaust-dader als literair personage.

Bettine Siertsema studeerde Nederlands aan
de VU. In 1990 werd ze studiesecretaris bij het
Bezinningscentrum van de VU, later het Blaise
Pascal Instituut geheten. Vanaf 2000 deed zij onderzoek naar de levensbeschouwelijke aspecten
van Nederlandse dagboeken en memoires over

P. 8

Gebonden, ca. 400 bladzijden
Prijs: € 24,50, E-book € 14,50
ISBN: 9789074274890
Verschijnt: najaar 2017

Robert Jan van Pelt
Debórah Dwork
Auschwitz
stad, fabriek, vernietigingskamp

HOLOCAUST BIBLIOTHEEK

Robert Jan van Pelt
Debórah Dwork
Auschwitz
stad, fabriek, vernietigingskamp

A

uschwitz laat stap voor stap zien hoe
het gewone stadje van voor de oorlog, dat in 1270 door de Duitsers is
gesticht, Duitslands meest beruchte
vernietigingskamp werd. Wat wij Auschwitz noemen was geen natuurramp. Mensen, voor het
merendeel Duitsers, voor het merendeel mannen, hebben over de functie en inrichting van
het kamp nagedacht. Gedurende de oorlogsjaren
wijzigden zij hun plannen, ze brachten steeds
weer veranderingen aan in hun ontwerpen en
zorgden ervoor dat deze werden uitgevoerd.
Aan de hand van de honderden bouwtekeningen
die de Duitsers in 1945 inderhaast vergaten te
vernietigen kunnen we dit proces tot in zijn meest
schokkende details volgen. De vele gesprekken
met overlevenden, memoires en dagboekaantekeningen maken duidelijk hoe dramatisch de
invloed van deze veranderingen op het dagelijkse
leven van de gevangenen was.
		
Auschwitz is de herziene uitgave van Auschwitz:
van 1270 tot heden. Veraling van Tinke Davids.
De auteurs ontvingen voor Auschwitz the National Jewish Book Award.

één van de belangrijkste deskundige op het gebied van het concentratie- en vernietigingskamp
Auschwitz-Birkenau. Hij schreef o.a. The Case
for Auschwitz: Evidence from the Irving Trial.
Hij was getuige-deskundige in het proces van
David Irving tegen Deborah Lipstadt. Hij was
mede-initiatiefnemer van de tentoonstelling en
medeauteur van de tentoonstellingscatalogus The
Evidence Room (gaskamer) die van start ging op
de Biënnale van Venetië in 2016. Hij is tevens
initiatiefnemer van een reizende tentoonstelling
met 800 originele artefacten uit Auschwitz-Birkenau.
Debórah Dwork (1954) is Rose Professor of
Holocaust History en directeur van het Center
for Holocaust Study van Clark University (VS)
in Worcester, Massachusetts. Zij schreef onder
andere het in vele talen vertaalde Kinderen met
een gele ster. Samen met Robert Jan van Pelt
schreef ze Holocaust: A History en Exodus. Joden op de vlucht voor het Duitse Rijk 1933-1946.

Robert Jan van Pelt (1955) promoveerde in
Leiden en is sinds 1996 hoogleraar Cultural
History van de faculteit bouwkunde van de universiteit van Waterloo in Canada. Van Pelt is
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Luise Jacobs

kinderen vluchten voor de nazi’s

We hebben Mutti nooit meer gezien

Voorwoord Zoni Weisz

kinderen vluchten voor de nazi’s

O

p zesjarige leeftijd werd Luise door
haar moeder samen met haar broer
Klaus en zusje Leni in Düsseldorf
(Duitsland) in maart 1939 op de trein
gezet naar Nederland. Van dit kindertransport
gingen veel kinderen door naar Engeland. Luise
en haar broer en zusje kwamen eerst in Rotterdam aan, in Quarantaine Beneden-Heijplaat. Het
grootste deel van de oorlog is Luise opgevangen
geweest door de nonnen van het Maria Internaat
in Amersfoort.

We hebben Mutti nooit meer gezien is geschikt
voor jeugdige lezers vanaf tien jaar.

Luise’s vader zat toen ze met haar broer en zusje
vluchtte al een tijdje in het concentratiekamp
Sachsenhausen. Hij is later in de oorlog vergast
in Schloss Hartheim waar ook veel gehandicapte
mensen zijn vermoord door de nazi’s.
Luise’s moeder was bang dat ook haar kinderen
niet meer veilig zouden zijn door het sterk opkomende antisemitisme in Duitsland. Ze hoopte in
Nederland een veilige haven voor haar kinderen
te vinden. Veilig was het wel, maar ze heeft na de
oorlog haar kinderen niet meer kunnen ophalen.
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Raul Hilberg
Politiek van herinneren
autobiografie van een Holocausthistoricus

I

n Politiek van geheugen beschrijft Raul Hilberg, de grondlegger van de professionele
geschiedschrijving over de Jodenvervolging, hoe zijn belangrijkste boek De vernietiging van de Europese Joden 1940-1945, 3
delen tot stand gekomen is en welke strijd hij
heeft moeten voeren om het uitgegeven te krijgen. Hij geeft daarbij ook een eerlijke schets van
zijn leven als jongetje in Wenen dat uiteindelijk
hoogleraar in de Verenigde Staten werd.
In de VS kwam zijn boek te vroeg. De publieke
opinie was nog niet toe aan een dergelijk omvangrijk en wetenschappelijk baanbrekend werk met
een ongemakkelijke boodschap. In het naoorlogse Duitsland paste zijn boek niet. Hij beschrijft
namelijk de vernietigingsmachine bestaande uit
het openbaar bestuur, leger, bedrijfsleven en de
partij (NSDAP). Wie vormde niet een onderdeel
van deze vernietigingsmachine? Het was te zeer
een pijnlijke en ongewenste spiegel.
Israël was pas gesticht en het land had behoefte
aan een ander beeld dan hetgeen Hilberg schetste.
De politiek in het jonge Israël had behoefte aan
een strijdbaar beeld van Joden zoals bij de opstand van de Joden in het getto van Warschau, en
niet het beeld van de nederige gettojood die ge-

laten zijn lot ondergaat in de hoop dat de ‘wind’
overwaait. Dat laatste was ook niet Hilbergs
stelling. Hij was van mening dat het verzet van
de Joden weinig tot niets heeft geholpen en dus
een verwaarloosbare factor in het geheel was.
Het Eichmannproces wordt algemeen gezien als
de kentering in de belangstelling voor de Holocaust. Hilbergs werk (eerste editie was uit 1961)
kwam dus te vroeg. Ook voor een belangrijk
boek is er dus blijkbaar een tijd en een plaats.
Zijn werk paste in ieder geval niet in de politieke cultuur van de jaren zestig en zeventig.
De politiek had aanvankelijk blijkbaar een ander geschiedbeeld nodig. Hilberg schreef er een
openhartig autobiografisch verslag van.
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Salo Muller
Nunes Vaz
ROMAN
R OMA N

Nunes Vaz

‘Wil je dat ik mij laat besnijden?’
Roosje wist het allemaal niet meer. Wat een toestand.
Ze kende Henk nu ruim een jaar en op de eerste drie
maanden na, was het een en al ellende. Gelukkig
was haar moeder een beetje bijgedraaid, maar haar
vader wilde nog steeds niets van haar en Henk weten.

Z

o begint de grotendeels naoorlogse familiekroniek over de Joodse familie
Nunes Vaz. Salo Muller beschrijft in
een hoog tempo de ups en downs van
deze familie - totdat ze allemaal gestorven zijn!
Tragiek, welvaart, geluk, overspel, passie, seks,
pech, humor, ziektes en treurige lotsbestemmingen – het zijn allemaal ingrediënten van deze
wervelende tweede roman van Salo Muller.
Salo (Amsterdam, 29 februari 1936) heeft in de
Tweede Wereldoorlog als Joods kind vanaf 1941
ondergedoken gezeten nadat hij vanuit de crèche
van de Hollandse Schouwburg werd gered. Hij
zat ondergedoken op acht adressen, onder meer
in Friesland, waar hij Japje werd genoemd. Zijn
beide ouders zijn omgekomen in Auschwitz. De
onderduikouders die de jonge Salo anderhalf jaar
onder hun hoede namen, Klaas Vellinga en Pietje
Heddema-Bos, zijn in 2008 geëerd met een Yad
Vashem eremedaille. Over zijn belevenissen in
de oorlogsjaren schreef hij het boek Tot vanavond
en lief zijn hoor! Dit waren de laatste woorden
die zijn moeder tegen hem sprak toen ze hem
bij de kleuterschool afzette. Die dag werd ze
opgepakt door de Duitsers.

Salo Muller

Uitgeverij Verbum

Salo Muller werd bekend als fysiotherapeut van
Ajax ten tijde van de hoogtijdagen in de jaren
zeventig. Over zijn belevenissen tijdens de gouden jaren van Ajax schreef hij in 2006 het boek
Mijn Ajax (herdruk 2017: Mijn Ajaxjaren). Na
Ajax richtte hij zich op het opbouwen van zijn
fysiotherapie praktijk. Hij was daarnaast dertig
jaar lang hoofdredacteur van het blad voor de
fysiotherapie, Fysioscoop, en schreef een tweetal
boeken over blessures. In 2007 verscheen Blootgeven, een boek over zijn werk als fysiotherapeut. Muller beschrijft hierin een groot aantal van
zijn bijzondere patiënten. In 2013 debuteerde hij
als romanschrijver met De foto.
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Paperback, 320 bladzijden
Prijs: € 17,95, E-book: € 4,95
ISBN 9789074274883
Verschijnt: najaar 2017
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Philip Mechanicus

De foto

In Depot
Dagboek uit Westerbork

Salo Muller

Uitgeverij Verbum

Salo Muller

Philip Mechanicus

De foto

In Depot

ROMAN

Dagboek uit Westerbork

‘I

k heb nog één foto kunnen achterhalen. Eén kiekje waar veertig mensen
op staan. Mijn vader en moeder, opa
en oma, tantes en ooms en natuurlijk
mijn nichtjes en neefjes. Niet één is er teruggekomen. Ze zijn allemaal omgebracht. En nu zeg
ik het nog netjes. Ze zijn door die schoften van
Duitsers vergast of misschien wel doodgeslagen.
Wie zal het zeggen?’
Herdruk
Paperback, 176 bladzijden
Prijs: € 14,95, E-book: € 4,95
ISBN 9789074274999
Verschijnt: najaar 2017

I

n zijn dagboek In Depot heeft Philip Mechanicus een ooggetuigenverslag van dag
tot dag van zijn verblijf in kamp Westerbork
gegeven. Tegelijk observerend en betrokken bij het lot van zijn medegevangenen, ‘alsof
ik als officieel reporter een schipbreuk versla’,
beschrijft hij het dagelijkse leven in de periode
28 mei 1943 – 28 februari 1944 in dit kamp.
Deze schijnbaar zich distantiërende en haast
commentaarloze wijze van koel noteren maakt
dit dagboek tot een van de meest schrijnende
documenten over de deportatie van meer dan
100.000 Joden.
Woord vooraf is geschreven door Dirk Mulder,
directeur van Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Ten geleide is verzorgd door Prof. dr.
J. Presser.
Herdruk
Gebonden, 416 bladzijden
Prijs: € 24,50, E-book: € 14,50
ISBN 9789074274210
Verschijnt: najaar 2017
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Hans Citroen
Barbara Starzynska
AuschwitzOswiecim
APP

D

e app is onmisbare bron en hulpmiddel voor de geïnteresseerde en de bezoeker van Auschwitz. Is Auschwitz
een vernietigings- en concentratiekamp? Of een ambitieus Duits kolonisatieplan:
een conglomeraat van kampen, fabrieken een
stad, waarbij de kampen een bijproduct van dit
plan waren?
Hans Citroen is samen met Barbara Starzynska,
zijn Poolse vrouw uit Oswiecim, jarenlang op
onderzoek geweest en heeft veel informatie verzameld en indrukwekkende foto's van Auschwitz
gemaakt. Uniek is de kaart van wat nu nog te zien
is van wat wij 'Auschwitz' noemen.
In de app kan je Auschwitz bekijken zoals Hans Citroen het beschreef en fotografeerde. De app dient
als bron van informatie en interactieve reisgids.
De tekst is voorzien van pop-up boxen, afbeeldingen, en video's. De foto's van Auschwitz zijn
te bekijken in de galerij. De kaarten kan je gebruiken om de locaties zelf te bezoeken of als
aanvulling op de tekst en galerij.

App Store
€ 4,95
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BACKLIST
Josua Ossendrijver
Broos rood
Paperback, ca. 224 blz.
Prijs: € 17,95
E-book: € 4,95
ISBN 9789074274791

Hans Citroen
Auschwitz-de Judenrampe
Gebonden, 160 blz.
Prijs: € 19,50
ISBN 9789074274685

Hand Ulrich
De vader die terugkwam
Paperback, 254 blz.
Prijs: € 17,95
ISBN 9789074274845

Ralf Georg Reuth
Hitlers Jodenhaat
Gebonden, 235 blz.
Prijs: € 19,95
ISBN 9789074274586

Het Auschwitz Album
Gebonden, 252 blz.
Prijs: € 24,50
ISBN: 9789080885875

Rob Fransman
Het Demjanjuk-proces
Paperback, 189 blz.
Prijs: € 17,95
ISBN 9789074274560

Het Höcker Album
Gebonden, 333 blz.
Prijs: € 24,50
ISBN 9789074274609

Wim Boevink
Dienstausweis 1393
Paperback, 272 blz.
Prijs: € 17,95
ISBN 9789074274579

De leegte van Auschwitz
Gebonden, 224 blz.
Prijs: € 24,50
ISBN: 9789074274715

Hans Ulrich
Wie was Anne Frank?
Paperback, 140 blz.
Prijs: € 14,95
ISBN 9789074274524

Enzo Traverso
De oorsprong van het nazigeweld
Gebonden, ca. 175 blz.
Prijs: € 14,95
ISBN 9789074274340
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BACKLIST
Patrick Desbois
Holocaust door kogels
Gebonden, 240 blz.
Prijs: € 19,95
ISBN: 9789074274326

Olga Lengyel
Leven met de dood
Gebonden, 220 blz.
Prijs: € 22,50
ISBN: 9789080885851

Zalmen Gradowski
In het hart van de hel
Gebonden, 250 blz.
Prijs: € 19,50
ISBN: 9789074274036

Miklos Nyiszli
Assistent van Mengele
Gebonden, 208 blz
Prijs: € 19,50
ISBN: 9789074274548

Gustavo Corni
De getto's van Hitler
Gebonden, 400 blz.
Prijs: € 29,50
ISBN: 9789080885820

Sophia van Heeks
De oorlog bestond niet
Gebonden, 160 blz.
Prijs: € 17,95
ISBN: 9789074274807

David M. Crowe
Oskar Schindler
Gebonden, 815 blz.
Prijs: € 39,50
ISBN: 9789080885899

Ernst Verduin
Over leven
Gebonden, 120 blz.
Prijs: € 14,95
E-book: € 4,95
ISBN: 9789074274760

Richard Breitman
Heinrich Himmler
Gebonden, 350 blz.
Prijs: € 29,50
ISBN: 9789080885868

Josua Ossendrijver
Verdoezeld verleden
Gebonden, 112 pagina’s
Prijs: € 14,95
E-book: € 4,95
ISBN: 9789074274692

Dieter Pohl
Holocaust
Gebonden, 174 blz.
Prijs: € 17,50
ISBN: 9789080885813

Salo Muller
Tot vanavond en lief zijn hoor!
Gebonden, 112 pagina’s
Prijs: € 14,95
E-book: € 4,95
ISBN: 9789074274708
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Evelien van Leeuwen
De fatale weg
Paperback, 128 blz.
Prijs: € 12,95
ISBN: 9789074274593

Leny Boeken-Velleman
Breekbaar, maar niet gebroken
Paperback 172 blz.
Prijs: € 12,50
ISBN: 9789074274227

Benno Benninga
Ondergedoken
Gebonden, 220 blz.
Prijs: € 17,50
ISBN: 9789074274395

Pieter Kohnstam
Vlucht naar de vrijheid
Gebonden, 240 blz.
Prijs: € 19,50
ISBN: 9789074274173

Ad van Liempt
Selma
Gebonden, 120 blz.
Prijs: € 16,95
ISBN: 9789074274425

Dan Kampelmacher
Gevecht om te overleven
Gebonden, 243 blz.
Prijs: € 19,50
ISBN: 9789074274128

Tjeerd Vrij
Bittere tranen
Paperback, 250 blz.
Prijs: € 17,50
ISBN: 9789074274418

Sophie Aalders en Rachel Spijer
Wie was Jack Spijer
Gebonden, 143 blz.
Prijs: € 12,50
ISBN: 9789074274111

Ellis en Jenny Hertzberger
Door de Holocaust verbonden
Paperback, 180 blz.
Prijs: € 12,50
ISBN: 9789074274371

John Blom
Nooit meer naar huis
Gebonden, 121 blz.
Prijs: € 12,50
ISBN: 9789074274135

Micha Gelber
Bergen-Belsen en daarna
Gebonden, 150 blz.
ISBN: 9789074274333

Harry Fields
Tubulente tijden
Gebonden, 196 blz.
Prijs: € 22,50
ISBN: 9789074274050
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Helga Herzberg
Door het oog van de naald
Gebonden, 100 blz.
Prijs: € 12,50
ISBN: 9789074274005

Rob Cohen
Niet klein gekregen
Gebonden, 224 blz.
Prijs: € 22,50
ISNB: 9789074274056

Hanna Hammelburg - de Beer
Ontmoetingen in de hel
Gebonden, 50 blz.
Prijs: € 9,50
ISBN: 9789080885837

Raul Hilberg
De vernietiging van de Europese Joden
Gebonden, 3 delen, 1500 blz.
Prijs: € 69,50
ISBN: 9789074274142

Getuigen van de Holocaust
Gebonden, 4 delen, 1500 blz.
Prijs: € 40,ISBN: 9789074274197
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