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De bewoners van Vlooienburg en het Waterlooplein, ooit 

het hart van de Amsterdamse Jodenbuurt, hebben vier 

eeuwen lang hun stempel op de buurt gedrukt. Dat is 

soms nog te zien in de vorm van gebouwen of monu- 

menten, maar vaker zijn sporen van vroegere bewoners 

te vinden in het archief, in verzamelingen en museum- 

collecties of onder de grond, in het binnenste van de 

buurt zelf. Eind vorige eeuw kregen Amsterdamse stads-

archeologen de unieke kans om te graven op de plek 

waar de Stopera zou verrijzen. Hun vondsten vertellen 

ons over de vroegste bewoners van het voormalige 

eiland Vlooienburg. Waterlooplein geeft een kleurrijk 

beeld van het ontstaan, de bloei en afbraak van een 

iconische Amsterdamse buurt. Vanaf 2 oktober toont het 

Joods Historisch Museum de gelijknamige tentoonstelling.

128 pagina’s, paperback / ISBN 9789462494855 /  

Bestelcode WPAM-1

De huidige stilte in de stad biedt ruimte  
voor reflectie, alhoewel de vraag is 
hoelang die relatieve rust nog zal duren.  
Voor alle Amsterdamliefhebbers  
stelden wij een mooi aanbod samen, 
waarmee u urenlang door die groote 
stad kunt dwalen.

Net verschenen 
€19,99

Waterlooplein • De buurt binnenstebuiten 

door Kirsten van Kempen & Hetty Berg (red.)

Amsterdam, die groote stad,

Die staat op honderd palen,

En als die stad eens ommevalt…

6 TITELS MET



Hoe te bestellen? Z.O.Z.

BoekenVoordeel
Bestel nu met korting. Gratis verzending vanaf 20 euro.

ISBN TITEL   PRIJS CODE AANTAL TOTAAL €

9789462494855 Waterlooplein • De buurt binnenstebuiten  € 19,99  WPAM-1

9789462494381 Een Hollandse Tempel van Salomo • De maquette… € 14,99 WPAM-2

9789462493698 Oosterdok • Verhalen van een Amsterdamse haven € 24,95 WPAM-3

9789462491007 Het Bethaniënblok in Amsterdam • Onder de sluier van … € 19,95 WPAM-4

9789462491649 Ets Haim • De oudste joodse bibliotheek ter wereld € 14,95 WPAM-5

9789057305948 De stichting van New York • Stichting van de stad Nieuw... € 22,50 WPAM-6

9789057309557 Nederlandse Ondernemers 1850-1950 (5) • Amsterdam € 19,95 WPAM-7

9789462985315 Exotische dieren in historisch Amsterdam € 12,95 WPAM-8

9789462492684 Zeilrederij Van Starckenborg van Straten • Herstel in de … € 14,95 WPAM-9
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Exotische dieren in historisch Amsterdam

door Ria Winters

De Amsterdammer Jan Velten tekende en schilderde omstreeks 1700 een groot 

aantal exotische dieren. Winters gebruikt Veltens tekeningen en andere getui-

genissen als basis voor historische anekdotes over de geschiedenis van dieren 

die in de Gouden Eeuw en daarna vanuit de Oost en de West naar Amsterdam 

werden gebracht.   

208 pagina’s, gebonden 

ISBN 9789462985315 

Actiecode WPAM-8

Zeilrederij Van Starckenborg van Straten • Herstel in 

de Amsterdamse scheepvaart en scheepsbouw, 1815-1865

door Cor Scholten

In dit maritieme boek vindt u onder andere een tijdgebonden reconstruc- 

tie van een zich ontwikkelende rederij over vier decennia. Met een unieke  

berekening van het rendement van 20 schepen op hun 166 reizen. Een 

representatief beeld van een grote zeilrederij halverwege de negentiende 

eeuw, met aan de horizon de stoomvaart…   

352 pagina’s, gebonden / ISBN 9789462492684 / Actiecode WPAM-9

€25,99

€12,95

€29,50

€14,95



Een Hollandse Tempel van Salomo • De maquette  

voor een nooit gebouwde koepelkerk in Amsterdam

door Thomas H. von der Dunk

In de Amsterdamse Oude Kerk bevindt zich een enorme houten maquette voor een 

barokke koepelkerk, die op de Botermarkt – het huidige Rembrandtplein – had moeten  

verrijzen. Opdrachtgever was de Amsterdamse notaris Nicolaas Listingh (1630-1705), 

die ook al een grote prentenatlas met de ontwerptekeningen had gepubliceerd. De 

koepelkerk moest de grootste protestantse kerk van de Republiek worden, maar verder  

dan de planfase is het nooit gekomen. 

96 pagina’s, paperback 

ISBN 9789462494381 

Bestelcode WPAM-2

Het Bethaniënblok in Amsterdam • Onder de sluier van het verleden vandaan 

door Simon van Blokland & Frans Duivis

Een levendige beschrijving van de buurt waar ooit het Bethaniënklooster stond:  

geschiedenis van de aanpalende panden tussen de Oude Hoogstraat, Bloedstraat,  

Kloveniersburgwal, Nieuwmarkt en Oudezijds Achterburgwal. Met aandacht voor 

bewoners en bedrijven (Jacob Hooy, IJssalon Tofani), het Waaggebouw, de Vischhal  

en uiteraard het klooster zelf.

240 pagina’s, gebonden

ISBN 9789462491007

Actiecode WPAM-4

Oosterdok • Verhalen van een Amsterdamse haven (tweetalige editie, 

NL-ENG) door Titus Dekker (red.)

Het Oosterdok was oorspronkelijk een met palen omgeven deel van het IJ, 

waarbinnen zeeschepen veilig konden liggen en waar de kostbaarheden 

van de Oost-Indiëvaarders werden overgebracht naar de VOC-pakhuizen. 

Dit boek over het eeuwenoude dok staat vol verhalen, anekdotes, teke-

ningen en foto’s en vormt een waardevol document over de oorsprong 

van de welvaart van de stad en over hoe karakteristieke monumenten en 

moderne stadsontwikkelingen kunnen samengaan.

144 pagina’s, gebonden / ISBN 9789462493698 / Bestelcode WPAM-3

Ets Haim • De oudste joodse bibliotheek ter wereld 

door Emile Schrijver & Heide Warncke

De bibliotheek Ets Haim (Levensboom) bevindt zich sinds 1675 op de 

huidige locatie in de Portugees-Israëlitische Synagoge te Amsterdam en 

is de oudste nog functionerende bibliotheek ter wereld. Deze Engels-

talige uitgave toont unieke, zeldzame en bijzondere topstukken uit de 

collectie die van onschatbare waarde voor onze kennis van geschiedenis 

en cultuur zijn.

96 pagina’s, paperback / ISBN 9789462491649 / Actiecode WPAM-5

€14,99

€39,95
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€24,95

€29,50

€14,95
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De stichting van New York • Stichting van de stad Nieuw-Amsterdam  

op Manhattan in 1625 

bezorgd en ingeleid door F.C. Wieder

Over de stichting van Nieuw-Amsterdam was lange tijd weinig bekend, totdat in 

1910 in Amsterdam de Van Rappard-documenten opdoken. Ze bevatten informatie 

over de ontstaansgeschiedenis van Nieuw-Amsterdam en maakten onder meer 

duidelijk welke instructies de kolonisten 

hadden gekregen.

288 pagina’s, gebonden

ISBN 9789057305948

Actiecode WPAM-6

Nederlandse Ondernemers 1850-1950 (5) • Amsterdam

door Visser, Dicke & Van der Zouwen (red.) 

Lange tijd ontbrak een goed gestructureerd overzicht van Nederlandse 

ondernemers. Dit vijfde deel van de rijk geïllustreerde serie Nederlandse 

Ondernemers 1850-1950 vertelt de verhalen van markante Amsterdamse 

ondernemers als Asscher, Carré, Dreesmann, Goudstikker, Heineken,  

Hunkemöller en vele anderen.

392 pagina’s, gebonden / ISBN 9789057309557 / Actiecode WPAM-7

€44,95

€22,50

€39,50

€19,95

Hoe te bestellen? 
U kunt uw bestelling op 3 manieren aan ons doorgeven:

1 Bestel in onze webshop op www.walburgpers.nl of 2 Vul de bon in, bereken het 

eindbedrag en maak dit over op IBAN-nummer NL40INGB0002069668. Let op:  

vermeld bij uw overschrijving van elke titel de actie- of bestelcode én uw eigen postcode 

of 3. Vul de bon helemaal in en stuur hem in een envelop zonder postzegel naar:  

Uitgeverij Walburg Pers, Antwoordnummer 87, 7200 VB Zutphen.  

NB Bij optie 1 en 2 stuurt u de bon niet in.

Bij bestellingen boven de 20 euro betaalt u geen portokosten (bestelt u via de website? 

gebruik code ADAM). De boeken zijn ook verkrijgbaar bij de boekhandel.

Vaker kortings- 

aanbiedingen ontvangen?

Schrijf u in voor de digitale 

nieuwsbrief via 

www.walburgpers.nl

✂
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