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De Duitse bezetting in 50 hoofdstukken over Hitler, het 

bombardement van Rotterdam, de ballingschap van 

Wilhelmina in Londen, de NSB, het verzet, de joden-

vervolging en de kampen. Geen enkele periode uit de 

recente geschiedenis heeft zo’n grote impact op  

Nederland gehad als de Tweede Wereldoorlog. Je bent 

vóór of na ‘de oorlog’ geboren en een eerste, tweede,  

en nu ook derde generatie hoort de verhalen en vertelt 

ze verder. Maar de tijd schrijdt voort, en er zijn steeds 

minder ooggetuigen te vinden. Om de invloed van de 

oorlog te onderstrepen en om de belangrijkste gebeurte- 

nissen en personen daaruit in één helder en handzaam 

naslagwerk te bundelen voor de Nederlanders van nu, 

stelde David Barnouw van het NIOD Instituut voor Oorlogs-,  

Holocaust- en Genocidestudies deze Canon samen. 

176 pagina’s, gebonden / ISBN 9789462491014 /  

Actiecode WPWO-1

Voor deze wonderlijke maanden april  
en mei waarin velen thuisblijven met  
een boek, maar waarin we ook 75 jaar  
Bevrijding herdenken, stelden wij een 
mooie aanbieding voor u samen.

Nu slechts 
€14,95

1940-1945. De CANON van de Duitse  

Bezetting in Nederland door David Barnouw



Verzetsverhalen • Levensverhalen van vijf verzetsstrijders

Verzetsverhalen. Levensverhalen van Henk van Moock, Bep Stenger, 

Fons Mertens, Siet Tammens, Jan Borssum Buisman bestaat uit vijf 

delen. De vijf personen willen met hun eigen verhaal over het verzet 

in de Tweede Wereldoorlog een getuigenis afleggen. Het zijn verhalen 

om nooit te vergeten en om door te vertellen aan jongere generaties.

496 pagina’s, paperback / ISBN 9789057303548 / Actiecode WPWO-2

De ramp in het Roode Dorp • V1 of luchtmijn? 

door Gerard Olinga

Het Roode Dorp, een volkswijk in Wageningen, werd op 26 maart 1943 gebombardeerd. 

Maar door wie? Door de Duitsers of door de geallieerden? Maar bovenal: waarmee? 

Oud-rechercheur Gerard Olinga houdt deze tragedie als een moordonderzoek tegen 

het licht. Een non-fictie reconstructie die leest als een thriller.

224 pagina’s, paperback

ISBN 9789462493124

Actiecode WPWO-4

Spion tegen Churchill • Leven en dood van Jan Willem ter Braak 

door Jan Willem van den Braak

Het verslag van een zoektocht naar de in vergetelheid geraakte Jan  

Willem ter Braak, die voor de Duitsers in Engeland spioneerde en die in 

1941 doodgeschoten in een kelder in Cambridge werd teruggevonden. 

Met behulp van nieuw ontdekte bronnen en informatie van nabestaanden 

wordt de vooroorlogse jeugd van de spion uit de doeken gedaan. 

256 pagina’s, paperback / ISBN 9789462491717 / Actiecode WPWO-3

Zijn naam was Piet • Het korte leven van een onbekende verzetsman 

door Rhijnvis Feith

Op 10 mei 1940 wist het Regiment Artillerie bij Mill, bestaande uit reser- 

visten, een aanval in de rug door Duitse stoottroepen af te slaan. Een 

zekere Piet die hierbij betrokken was, raakte na terugkeer uit krijgsge-

vangenschap betrokken bij militaire spionage. De eerste schreden op dit 

levensgevaarlijke pad waren amateuristisch. Verraad lag op de loer en 

niemand was te vertrouwen. Aangezien zijn verzetswerk, ook voor zijn 

vrouw, onbekend was, moest een speurtocht in archieven uitkomst brengen. 

336 pagina’s, hardcover / ISBN 9789462493759 / Actiecode WPWO-5
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€22,50

Nederlandse Bevrijdingsoorlog • De rafelranden van een 

grimmige strijd, 1944 – 1945 door Anne Doedens & Liek Mulder

Tijdens de bevrijdingsoorlog in Nederland werd langdurig en verbeten  

gestreden en het verloop ervan was per provincie verschillend.  

Duizenden burgers en militairen kwamen om in het bevrijdingsgeweld.  

Vreugde en verdriet gingen hand in hand. 

Voor de herwonnen vrijheid werden zware offers gebracht, zowel door 

geallieerde militairen als door Nederlanders. Duitse represailles in 

Putten en bij Varsseveld en De Woeste Hoeve onderstreepten de niets-  

ontziende woede van de Duitsers over hun naderende nederlaag.

224 pagina’s, paperback

ISBN 9789462494497

Bestelcode WPWO-6

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. 

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

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

Vaker kortings- 

aanbiedingen ontvangen?

Schrijf u in voor de e-mail 

nieuwsbrief!
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Ook recent verschenen

De Gezichten van Margraten • Zij bleven voor altijd jong

Fields of Honor Foundation

Dit imposante boek schetst een beeld van het hoe en waarom de Nederlandse 

bevolking de herinnering aan de Amerikaanse soldaten die in Margraten zijn 

begraven nog steeds levend houdt. Elke foto en elk verhaal is bovenal een 

eerbetoon aan deze vaak jonge bevrijders. Met een complete lijst van al hun 

namen is dit herdenkingsboek een blijvend monument op papier.

Uit de jaarlijkse herdenking, die doorgaans meer dan 20.000 bezoekers trekt, 

komt dit bijzondere herdenkingsboek voort. Op basis van archiefonderzoek en  

gesprekken met vele families van de soldaten komen de jonge jongens tot leven.  

320 pagina’s, gebonden / ISBN 9789462494671 / Bestelcode WPWO-7

€39,99

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