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Dit jaar is het de 50e verjaardag van Oorlogswinter. In 1972 kwam dit beroemde boek van 

Jan Terlouw uit. Prijs na prijs volgde, net zoals een verfilming in 2008. En nu is Oorlogswinter 

eindelijk ook beschikbaar voor mensen die lezen lastig vinden. Uitgeverij Eenvoudig 

Communiceren heeft het uitgegeven in makkelijke taal, met begrijpelijke woorden en korte 

zinnen. Een boek voor jong en oud dat iedereen gelezen moet hebben. En met de aanloop 

naar 4 en 5 mei is dit hét boek dat verdient om in jouw boekenkast te liggen.  

 

4 en 5 mei 

Elk jaar herdenken we de oorlogsslachtoffers op 4 mei en op 5 mei vieren we dat we vrij zijn. 

Maar nu er oorlog is in Oekraïne, wordt aanstaande Bevrijdingsdag anders dan anders. 

Oorlogswinter heeft z’n actualiteit niet verloren. Nog altijd is het een belangrijk boek voor 

jongeren die zich willen verdiepen in de oorlog en die willen weten hoe angstaanjagend het 

moet zijn geweest om er middenin te leven. Dit is een boek dat van generatie op generatie 

wordt doorgegeven en een boek dat voor veel mensen van verschillende leeftijden de 

opening was naar meer informatie over de oorlog. Terlouw neemt je mee in een desolate en 

wanhopige wereld: een wereld die wij en de jongere generatie nu weer op tv zien.  

 

Het verhaal 

In Oorlogswinter lees je over de 14-jarige Michiel. Het 

is 1944 en de Tweede Wereldoorlog duurt al 4 jaar. 

Michiel sluit zich aan bij het verzet en dat gaat 

gepaard met illegale activiteiten. Zo moet Michiel een 

geheime brief bezorgen, maar dit gaat niet goed. Hij 

wordt verraden. Dit zou hem zomaar zijn leven zou 

kunnen kosten.  

 

Werk je in het onderwijs? Of met mensen die 

Nederlands leren? Lees Oorlogswinter dan zeker met 

jouw leerlingen of cursisten.  

 

Tip: kijk de film in de klas elke keer als 

jullie een stuk uit het boek hebben 

gelezen.   

 

Vind het origineel van Oorlogswinter hier 

 

 

 

https://www.eenvoudigcommuniceren.nl/oorlogswinter
https://lemniscaat.nl/boeken/oorlogswinter/
https://lemniscaat.nl/boeken/oorlogswinter/
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Noot voor de redactie (niet voor publicatie):  

Voor meer informatie over deze uitgave kunt u contact opnemen met Ralf Beekveldt, 

directeur uitgeverij Eenvoudig Communiceren, 0031 6 54205874, 

r.beekveldt@eenvoudigcommuniceren.nl  

Een recensie-exemplaar kunt u aanvragen bij Marianne Verhallen, 

m.verhallen@eenvoudigcommuniceren.nl (0031 6 20967363) 

 

Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 

Voor veel mensen zijn 'gewone' boeken veel te moeilijk. Daarom maakt uitgeverij Eenvoudig 

Communiceren romans en werkboeken in eenvoudig Nederlands. Door een eenvoudigere 

verhaalstructuur, kortere zinnen, grotere letters, eenvoudigere grammatica en makkelijkere 

woorden. Zo kunnen jongeren en volwassenen die moeite hebben met lezen opeens wél een 

boek uitlezen. Dat geeft zelfvertrouwen en brengt het plezier in lezen terug. 

 

Laaggeletterdheid 

In Nederland hebben maar liefst 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. Zaken 

als online een treinkaartje kopen, de bijsluiter van medicijnen lezen of een formulier 

invullen, zijn voor hen een grote uitdaging. Met haar toegankelijke uitgaven zet Eenvoudig 

Communiceren zich continu in voor het vergroten van de zelfredzaamheid van 

laaggeletterden, en voor het bevorderen van kansengelijkheid in het algemeen. 
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