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Vergeltungswaffen in Nederland. De inzet 
van V.1, V.2 & V.4 vanaf Nederlands grond-
gebied 1944-1945 is een luxueuze uitgave, voor-
zien van een harde kaft, stofwikkel en leeslintje. Het 
boek meet 215 x 280 mm, telt ruim 330 pagina’s en 
is met meer dan 500 foto’s, tekeningen en kaarten 
rijkelijk geïllustreerd. Kostprijs bedraagt € 45,00; 
maar wie voor 22 mei 2018 intekent, betaalt slechts 
€ 39,00. 
Het boek kan op donderdag 24 mei 2018 worden af-
gehaald in het Nationaal Militair Museum (NMM) 
te Soesterberg, waar het om 15.00 zal worden ge-
presenteerd. De voorintekenaars zijn automatisch 
uitgenodigd om de boekpresentatie bij te wonen.
Aanvullende informatie over de boekpresentatie 
kunt u vinden op www.flyingpencil.nl.

Wie het boek thuis wil ontvangen dient € 6,95 extra 
portokosten over te maken op onderstaande reke-
ning.

Bestellen kan door middel van het storten van het 
bedrag (+ evt. portokosten à € 6,95) op rekening-
nummer NL04 INGB0006054688 (Flying Pencil 
NL B.V.) onder vermelding van uw naam en adres.
U kunt ook via onze website www.flyingpen-
cil.nl het boek bestellen en betalen.
Verzendkosten voor bezorging buiten Nederland 
zijn op aanvraag beschikbaar. 

De voorintekening/bestelling is pas compleet als de 
betaling en adresgegevens zijn ontvangen. In ver-
band met een beperkt aantal plaatsen voor de pre-
sentatie van het boek op 24 mei 2018 adviseren wij u 
om zo snel mogelijk de bestelling te plaatsen. 
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Op 8 september 1944 werden de inwoners van Den 
Haag opgeschrikt door het oorverdovende gebul-
der van een opstijgende V.2-raket die werd afge-
vuurd richting Londen om daar dood en verderf te 
zaaien onder de Britse bevolking. Dit was het begin 
van een – deels bekende en deels onbekende – 
geschiedenis van de inzet van de beruchte Duitse 
Vergeltungswaffen V.1, V.2 en V.4 vanuit bezet 
Nederland.

In Vergeltungswaffen in Nederland. De inzet van 
V.1, V.2 & V.4 vanaf Nederlands grondgebied 
1944-1945 komen de ontwikkelingen van de 
V-wapens alsmede de inzet hiervan in Frankrijk 
aan bod: deze ontwikkelingen zijn van grote in-
vloed geweest op de latere inzet van de V-wapens 
vanaf Nederlands grondgebied.  

Auteur Henk Koopman voert al sinds de jaren ’70 
van de vorige eeuw onderzoek uit in binnen- en 
buitenlandse archieven van de inzet van de V-
wapens vanaf Nederlands grondgebied. Met ruim 
veertig jaar archiefwerk is het de auteur gelukt om 
meer licht te laten schijnen op de bekende en on-
bekende aspecten van de inzet van de V-wapens in 
Nederland.

Het resultaat is een compleet en overzichtelijk na-
slagwerk, waarin ook aandacht is voor de mense-
lijke aspecten. Vele honderden foto’s – waaronder 
een deel nog nooit eerder gepubliceerd – geven deze 
studie een uitzonderlijke waarde. De uitgave wordt 
vergezeld door een uitgebreid bronnenoverzicht en 
een complete index waardoor het een encyclopedie 
is voor iedere Tweede Wereldoorlog-onderzoeker 
en enthousiasteling.


