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Abramsz, S. / Rijmpjes en versjes uit de oude doos
Een uitgave met bekende bakerrijmpjes, versjes en liedjes, die in 1910 voor het 
eerst verscheen. Opgenomen zijn versjes als ‘Klein, klein kleutertje’, ‘Zwarte 
zwanen, witte zwanen’ en ‘Ouwe Jan en jonge Jan’. De overbekende teksten 
roepen veel herkenning op en zeker de oudere generaties zullen ze zonder 
 moeite opzeggen of zingen. 

Als een god in Noord-Brabant 
Bevat korte en langere verhalen en autobiografische schetsen die zich in Noord-Brabant afspelen. 
Met bijdragen van onder andere; Bertus Aafjes; J.M.A. Biesheuvel; Godfried Bomans;Ben Borgart 
en Simon Carmiggelt.

Als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd is
Een boek voor kinderen en volwassenen, gekozen door Tine van Buul en 
 Binaca Stigter. waarin 365 gedichten van Nederlandse en Vlaamse auteurs 
zijn bijeengebracht. 
Aan deze inmiddels klassiek geworden bloemlezing werkten 21 illustratoren 
mee van wie vele, veelal kleine, zwart- wittekeningen zijn opgenomen. 

Ark, Frank van / Mag het ietsje meer zijn
De buurtwinkel was in de jaren vijftig en zestig de aangewezen plek voor alle dagelijkse bood-
schappen: de kruidenier, bakker, slager enzovoort. Dit boekje blikt in woord en vooral beeld terug 
naar de hoogtijdagen van de buurtwinkel en zijn producten.

Ark, Frank van / Wat de pot schaft 
Maaltijden, bepaalde gerechten, geuren, iedereen krijgt zo herinneringen aan vroeger. In dit 
aardige kijkboek wordt aan de hand van advertenties uit tijdschriften, productfoto’s, blik-, pot- en 
fleswikkels globaal een beeld geschetst van het Nederlandse eetpatroon tussen ca. 1950-1970. 
Afbeeldingen in kleur en zwart-wit. 

Bakker, Gerbrand / Winterboek
In dit winterboek staan klusinstructies, gedichten, bakrecepten, verhalen, puzzels en een quiz. 
Hieraan hebben  familie, vrienden en collega’s van de schrijver bijgedragen, zoals Franca Treur, 
Maarten ‘t Hart en Dolf Verroen. Toch zijn het vooral de verhalen van Gerbrand Bakker zelf die de 
aandacht trekken. Door de veelzijdigheid van de bijdragen is deze bundel geschikt voor een breed 
lezerspubliek, maar vooral voor de mens die gevoelig is voor de sfeer van de winter. 

Barendsen, Ingrid / Terug naar toen… reminisceren met ouderen 
Dit zijn verhalen met als doel, samen herinneringen op te halen. Het tweede deel van dit boek 
behandelt systematisch hoe men met deze activiteit in een zorginstelling aan de slag kan gaan. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen dementerende en niet-dementerende ouderen. Geschikt 
voor medewerkers in zorginstellingen, maar mensen met oude ouders kunnen hier ook de nodige 
ideeën opdoen. 

Beishuizen, Tineke / Lang lezen met Tineke Beishuizen
Deze bundel bevat een aantal korte verhalen, columns en korte interviews. De 
hoofdpersonen zijn alleenstaande vrouwen met kind(eren) al dan niet na een 
huwelijk dat na een zinderend begin nogal bleek tegen te vallen. Evenals de 
columns en interviews zijn ze gemakkelijk en onderhoudend geschreven. De 
schrijfster is vooral bekend als medewerkster van het vrouwenblad ‘Libelle’.



10

Beleef de lente 
Sinds 2007 kunnen via de website Beleef de Lente (www.beleefdelente.nl) van 
Vogelbescherming Nederland tijdens het broedseizoen diverse vogelsoorten 
gevolgd worden. Aansluitend op dit grote succes is er nu dit boek waarin de 
lezer een kijkje achter de schermen krijgt. Vele mooie begeleidende kleuren-
foto’s en een dvd zijn toegevoegd. Voor fans van ‘Beleef de Lente’ een leuke 
aanvulling. 

Benschop, Nel / Met heel mijn hart
Gedichten in helder en eenvoudig taalgebruik van de in 2005 overleden dichteres, 
die een groot lezerspubliek heeft en ouderen aanspreekt. 

Berk, Marjan / Memoires van een dame uit de goot van het amusement
Deze schrijfster geniet sinds vele jaren bekendheid als schrijfster van lichtvoetige romans en 
verhalen, maar voor die tijd had ze een lange loopbaan in het theater. Haar werk lag vrijwel altijd 
op het terrein van de lichte muze: bij Wim Kan, Jaap van de Merwe, Tom Manders (Dorus), Lurelei, 
een rolletje in een blijspel of in een tv-serie, ze pakte alles aan.  Dit boek geeft een beeld van een 
al bijna vergeten tijdvak uit het vaderlandse amusement.

Bomans, Godfried / De laatste knal en andere feestverhalen
Een bundel humoristische en scherpzinnige verhalen over feesten. Bomans schreef over jubilea, 
sinterklaas, kerstfeest, carnaval enz. Vooral in de tijd van sint en kerst goed te gebruiken. 

Bomans, Godfried /  Genieten in een gekkenhuis
In de verhalen en beschouwingen van dit boek komen alle aspecten van Bomans’ 
talent aan bod: sprookjes, kolderstukken, essays (zoals over Karl May), reisimpres-
sies, een eenakter op rijm, een recensie (van ‘De Avonden’). De ingetogen stukken 
(zoals de sprookjes en de prachtige portretten van Bomans’ senior) hebben de tijd 
beter doorstaan dan die waarin oubollige lolbroekerij hoogtij viert, maar al met 
al is het een aanbevolen bundel die een goed beeld geeft van wat Bomans in zijn 
mars had.

Bouma, Hans /  Dromen over Brabant
Een serie prachtige foto’s over Brabant zoals het was, zoals het is en zoals het wordt. Een prachtig 
kijkboek dat een aardig idee geeft van heel wat boeiende aspecten van de  provincie.

Bouwman, Mies / Mies, cursiefjes
Verhalen over alledaagse belevenissen van de auteur: in huis, over haar gezin, haar werk, haar 
kennissenkring. De schrijfster weet de situaties en personen treffend te typeren. Humoristische, 
gezellige verteltrant, populair taalgebruik. Men hoort de auteur als het ware de verhalen vertel-
len. Geschikt voor een groot lezerspubliek.

Botermans, Jack / Bij ons op school
In dit fotoboekje wordt een juist beeld neergezet van de lagere school in de jaren vijftig en zestig 
van de twintigste eeuw.

Botermans, Jack / Dat waren nog eens echte winters
Een nostalgisch kijk- en bladerboek over de Nederlandse winters van 
vroeger, ongeveer vanaf de negentiende eeuw tot en met de jaren zestig 
van de twintigste eeuw.

B
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Botermans, Jack / Gezelligheid kent geen tijd
Mooi, fraai uitgevoerd nostalgisch kijk- en bladerboek over Nederlandse 
tradities, het dagelijkse leven en de Nederlandse volksaard. Periode: de tijd 
na de Tweede Wereldoorlog tot in de jaren zestig. Rijk geïllustreerd met 
afbeeldingen in kleur en zwart-wit

Botermans, Jack / Herinneringen aan het Rijke Roomsche Leven
Dit boek biedt een beeld van het traditionele rooms-katholieke geloofslev-
en in Nederland aan de hand van de materiële neerslag daarvan.

Botermans, Jack / Hollands glorie; wacht u voor namaak
Fotoboek over alledaagse producten en voorwerpen uit de twintigste eeuw van Nederlandse 
makelij. Met onder meer brood, koek en snoep (Tarvo moutbrood, Bolletje, Haagsche Hopjes, 
Verkade), koffie, thee en cacao (Van Nelle,  Buisman’s, Van Houten, Droste). Een nostalgisch feest 
van herkenning, dit mooi uitgegeven en kleurrijke overzicht waaraan velen hun hart kunnen 
ophalen.

Botermans, Jack / Toen roken nog gezond was
Nostalgisch fotoboekje over roken, rokers, de tabaksindustrie en alles wat daarbij kwam kijken 
uit een tijd dat roken nog algemeen aanvaard werd.

Botermans, Jack / De jaren 50
Impressie van het dagelijks huiselijk leven in Nederland in de jaren vijftig van de 
twintigste eeuw, aan de hand van afbeeldingen in kleur van allerlei (gebruiks) 
voorwerpen.

Bril, Martin / Overal wonen mensen
Martin Bril  is  o.a. bekend van het feuilleton Evelien, zijn theater- en tv-optredens, 
en de  columns die hij voor Het Parool en de Volkskrant schreef.  In deze thema-
tische bloemlezing zijn 43 café verhalen opgenomen, waarvan er 40 niet eerder 
gebundeld werden. Bril had oog voor het alledaagse. Zijn geoefende aandacht en 
geoefende pen wisten van het gewone iets bijzonders te maken. 

Brink, Jos /  Wat je zegt dat ben je zelf
Een aantal vrolijke verhalen met als onderwerp o.a. poezen, theater, jeugdherinneringen. 
Rake typeringen, scherpe opmerkingsgave en humor maken het lezen van deze luchtige 
verhalen bundel tot een echt plezier. 

Carmiggelt, S. / Ik lieg de waarheid
Columniste Sylvia Witteman verzamelde haar favoriete ‘Kronkels’ van 
 Carmiggelt en bundelde ze in dit boek. De ‘Kronkel’ verscheen tientallen jaren 
lang in dagblad Het Parool. Het boek bevat 87 stukjes van maximaal twee pa-
gina’s lang die een schets van het dagelijks leven geven. Over vaste kroeg gasten, 
het leed van het huwelijk en alledaagse gebeurtenissen in het openbaar ver-
voer bijvoorbeeld. 

Clewing, Bertold / Zandlopers
Verhalen en gedichten over tijdsbeleving uit alle windstreken.

C
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Coolen, Antoon / Dorp aan de rivier
Verhalen rondom de merkwaardige dorpsdokter Tjerk van Taeke, voor wie Jacob 
Wiegersma, van 1889 tot 1929 huisarts in Lith, model heeft gestaan. Behalve 
over de dorpsdokter wordt er ook verhaald over tal van dorpsfiguren, zoals de 
stroper Cis de Dove, de veerman Nardje de Wit en vele anderen. Verder spelen de 
dorpsmolen, de jaargetijden, de natuur en vooral de Maas een belangrijke rol in 
het boek. 

 
Dahl, Roald /  Alle verhalen 
Uitgave van werk van Roald Dahl (1916-1990), waarin alle verhalen voor volwassenen die hij heeft 
geschreven zijn opgenomen. Het bevat 53 verhalen in een lichtgewicht gebonden uitgave. 

De geur van ieder seizoen
Omvangrijke bloemlezing van Nederlandse seizoensgedichten, een bundeling van vier eerder 
afzonderlijk verschenen seizoensbundels: ‘Het geluid van de lente’, ‘Het broeien van de zomer’, 
‘De geur van ieder najaar’ en ‘De aanblik van de winter’*.

Dekkers, Midas / Poot: verhalen over de hond    
Bundeling van columns, gewijd aan de trouwe viervoeter. De stukjes hebben 
korte titels, meestal de naam van een hondenras. Enkele keren wordt van dit 
principe afgeweken, zoals ‘De christenhond’ (een uiteenzetting over de slechte 
reputatie van de hond binnen het christendom), ‘De hot dog’ (over het verschil 
tussen hond en kat), “‘De brokkenhond’ (over hondenvoer). De observaties van het 
gedrag van honden en hun baasjes en bazinnetjes zijn geestig en raak.

Delerm, Philippe / De eerste slok en andere kleine genoegens
De verhaaltjes gaan over weinig spectaculaire maar toch gedenkwaardige zaken als 
gebakjes halen op zondagochtend, erwtjes doppen rond koffietijd, de melancholieke 
geur van appels, voor het eerst weer buiten ontbijten, het zomergevoel dat de weken 
rond de Tour de France verschaffen of de smaak van de eerste slok bier. 

Dijkshoorn, Nico / Dijkshoorn
Kloeke bundel met veelal eerder verschenen columns, verhalen, gedichten, reportages van de 
auteur en tekstschrijver, die bekendheid geniet als huisdichter van De Wereld Draait Door. 
Als bewonderaar van woordkunstenaar Johnny van Doorn beschrijft Dijkshoorn de kleine 
alledaagse werkelijkheid vanuit een verrassende invalshoek. Het verbijzonderen van het gewone 
dus  (Martin Bril, C. Buddingh’), zoals een verhaal over sambal bij de Chinees, een lofdicht op het 
hammondorgel, een reportage over een kampioenschap tafelvoetbal. 

Dis, Adriaan van / Leeftocht: veertig jaar onderweg
Korte verhalen (65) van journalistieke en essayistische aard, 
bovenal persoonlijk en poëtisch van toon. Glashelder 
en meeslepend geschreven. 

Domweg gelukkig in de Dapperstraat
Deze bloemlezing van evergreens van gedichten en 
versjes is inmiddels ook zelf een evergreen geworden. 

D
C
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F
E Eerst de hoeve, dan het hart: de Nederlandse boerderij in verhalen, 

gedichten en foto’s 
Twintig Nederlandse auteurs hebben “hun” boerderij op papier gezet 
in een kort verhaal, gedicht of essay. De verhalen gaan over het boeren-
bedrijf vóór de ruilverkaveling. 

De feesten van het jaar: een verhalenboek over feesten en seizoenen 
Bundel verhalen en gedichten voor diverse leeftijden die aansluiten bij verschillende 
feestdagen. 

Felius, Marleen / De koe 
Van anatomie tot melkmachine, van stierenvechten tot domesticatie, de meest uiteenlopende 
onderwerpen met betrekking tot runderen komen in dit boek uitgebreid aan bod. Het geheel is 
vlot geschreven. De vele illustraties zijn prima, kleurrijk en ondersteunen de tekst goed. Koeien-
liefhebbers zullen in dit veelzijdige boek heel veel bekende en onbekende zaken over een heel 
interessant dier kunnen vinden.

Florijn, Els / Lichtjes in je ogen: feestverhalen
De verhalen in deze bundel spelen zich af rond het kerstfeest. Ze gaan over uiteenlopende 
mensen en omstandigheden, maar hebben iets van kerstgedachten gemeen. De kersttijd komt 
naar voren als een tijd van herinnering, van zelfreflectie, van vergeving en genade. Onder de 
auteurs zijn bekenden binnen protestants-christelijke literatuur zoals Els Florijn, Frans Willem 
Verbaas en Leendert van Wezel. 

Fokkinga, Anno / Koeien
Jaarlijks consumeert de wereldbevolking 60 miljoen ton rundvlees en 650 
miljard liter melk. Deze gegevens alleen al maken de koe een wezenlijk onder-
deel van het maatschappelijk leven. Maar dat er nog veel meer interessants 
te vermelden is over dit bijzondere dier bewijst dit kleine kleurrijke boek. Het 
rund is de hoofdfiguur op een fascinerende reis door de geschiedenis en door 
verschillende culturen. De hoeveelheid leuke wetenswaardigheden maakt het 
aantrekkelijk voor een breed publiek. 

Fontanel, Beatrice / De vier seizoenen
De duizend kleuren van de herfst, de ijzige zoen van de winter, de fluisteringen van de lente en de 
warme dagen van de zomer zijn hier samengevat in vier hoofdstukken met gelijknamige titels. 
De lezer krijgt een algemene indruk van het dieren- en plantenleven gedurende de seizoenen: 
van de mooiste vormen paddestoelen, een eikelmuis in winterslaap, opkomende viooltjes tot kik-
kerdril, slakkenbaby’s en bijen op zoek naar nectar. Een aantrekkelijk kijkboek voor jong en oud. 

Franssen, José / In mijn koffer op zolder 
Levensverhalen van ouderen voor ouderen die  herkenbaar zullen zijn en herinne-
ringen wakker roepen. 

Franssen, José / Luisteren in je leunstoel
Dit boek is een naslagwerk en een schatkist voor zowel activiteitenbegelei-
ders, voorlezers, creatief therapeuten, bibliothecarissen en voor alle anderen 
die geïnteresseerd zijn in voorlezen aan ouderen.
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Gog, Marian van / Waar mensen wonen
Een informatief kijkboek over huidige woonvormen in Nederland. Meest paginagrote kleuren-
foto’s, zwart-witte tekeningen en een gekleurde tekening en teksten lichten per bladzijde de 
woonsituatie toe. Het gaat om wonen in een rijtje, in een flat, op een boerderij, of op een schip 
enz. De foto’s geven een levensecht beeld, de interieurtekeningen en de toelichtende, korte, 
 verhalende tekst verklaren de woonsituatie nader en nemen zo mogelijk een jeugdige bewoner 
als uitgangspunt. 

Haan, Nico de / Tjielp : een jaar vol vogelsmet Nico de Haan
Vogelaar Nico de Haan en illustrator Elwin van der Kolk kregen met De vo-
gelontdekgids* eerder de Zilveren Griffel. In Tjielp heeft De Haan acht jaar vo-
gels kijken samengebracht. Overzichtelijk beschrijft hij op zijn bekende wijze 
de vogels die je per maand in je tuin, in het bos of aan het water kunt treffen. 
De prachtige illustraties in kleur van Van der Kolk, die vaak tot in de marges 
doorlopen, zijn al even treffend als de beschrijvingen. Een mooi vogelboekje 
voor beginners en gevorderden, jong en oud.

Hartman, Bob / Rondjewereld kerstverhalen
In deze bundel heeft de auteur 38 verhalen opgenomen over Kerstmis. Het boek begint met 
dertien korte Bijbelse kerstverhalen, met een lengte van een dubbele pagina.  Elk verhaal weer-
spiegelt op eigen wijze de warmte en de vreugde van de kersttijd. Zeer verzorgde uitgave, ruim 
voorzien van illustraties in warme kleuren en een gemengde techniek, die de sfeer van de verha-
len versterken. Hoewel de bundel in eerste instantie bedoeld is voor kinderen en het taalgebruik 
daar goed op afgestemd is, zullen ook volwassenen plezier aan deze bundel kunnen beleven. 

Hermans, Toon / Groot versjesboek
Een ruime keuze uit 1983 van meer dan 450 versjes, onderverdeeld in rubrieken 
met titels als ‘Mensen’, ‘Dieren’, ‘Natuur’ en ‘Tijdsbeeld’, deels uit eerdere bundels 
van de grote theaterkomiek (1916-2000) maar ook veel destijds nieuw werk. 

Hermans, Toon /  Liggen in ‘t gras 
Gedichten, sprookjes en beschouwende teksten over de mens, de natuur en de 
dagelijkse dingen van het leven. 

Hilhorst, Marijke / De vader, de moeder & de tijd
Familiekroniek. Herinneringen van de auteur aan haar ouders en een liefdevolle schets van het 
leven in een grote familie

Hoorn, Margreet van / Blijdschap 
Toegankelijke gedichten van de populaire streekromanschrijfster. 

Hoorn, Margreet van / Liefde en afscheid
Toegankelijke gedichten van de populaire streekroman-
schrijfster. 

Huisman, Henny / Zorgzaam 
Eenvoudig voorleesverhaal, speciaal geschikt voor 
dementerenden. De auteur vertelt een anekdote 
over zijn ouders. Verschenen in de Viooltjesreeks. 

H
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Jansen, Catherien / Amsterdam, die grote stad van majoor A.M. Bosshardt 
Eenvoudige voorleesverhalen, speciaal geschikt voor dementerenden, waarmee herinneringen 
opgehaald kunnen worden over verschillende onderwerpen. Boeken gedrukt met grote letters en 
geïllustreerd met foto’s die de sfeer van vroeger oproepen. De volgende titels zijn beschikbaar:

- Amsterdam, die grote stad van majoor A.M. Bosshardt
- De boerderij
- Het circus
- Grote schoonmaak
- Hollandse winters
- Koninginnedag
- Kraamtijd
- De lagere school
- Maandag wasdag
- De moestuin
- Spelletjes van toen
- De winkelJansen, Catherien / Het circus 

Japin, Arthur / Alle verhalen
Arthur Japin is een veelzijdig schrijver.  In deze bundel zijn al zijn korte verhalen samengebracht 
die hij vanaf 1996 heeft gepubliceerd onder de titels ‘Magonische verhalen’ en ‘De vierde Wand’, 
een bundel reisverhalen. Al zijn personages zijn op zoek naar een droom, zij vluchten in het 
mythische, het fantastische, soms het surrealistische, maar worden telkens ingehaald door de 
werkelijkheid. Japin is een beeldend verteller.

Juffermans, Jan / Mies, omzien in verbijstering
Mies Bouwman is vergroeid met de Nederlandse televisie. Al een paar weken 
na de allereerste experimentele televisie-uitzending in Nederland in 1951 
verscheen ze voor het eerst op het scherm. De Nederlandse televisie vierde in  
2011, haar zestigste verjaardag, een mooi moment dus voor een boek over deze 
bekende tv-persoonlijkheid van het eerste uur. 

Kerstverhalen
25 kerstverhalen van Nederlandse en buitenlandse auteurs. Verhalen over onder meer een 
stinkbom in de klas, de ezel Ibrahim in de dagen van Christus’ geboorte, moderne wijzen uit het 
westen, Kerstmis met Pippi Langkous, een kerstconcert in een bejaardentehuis, een Parijse kerst 
en een kerst in Rome, een presidentsdochter die kerstinkopen doet, een kerstmoord etc. De ver-
halen zijn van onder meer Jaap Scholten, Jan Brusse, Toon Kortooms, S. Carmiggelt, Jan Wolkers, 
Pearl S. Buck en Maria Oomkes. Een aardige, sfeervolle en gevarieerde bundel.

Keulen, Desirée van / Een hart vol verhalen
Korte verhalen, die zich afspelen van 1920 tot 1950 over gebeurtenissen in het 
leven van gewone mensen.

Keuls, Yvonne / Allemaal beestjes
Met veel humor vertelt de auteur  in deze verhalenbundel over haar huisdieren. 
De eerder gepubliceerde verhalen vertellen vaak over de positie van hond, kat, 
muis of vogel binnen het gezin Keuls, en over hun (eigen)aardigheden. Liefhebbers 
van dieren én humor, komen goed aan hun trekken.

J
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Keuls, Yvonne / Familiegedoe 
Luchtige, humoristische columns waarin familie en vrienden centraal staan. 

Kievit, C. Joh. / Uit het leven van Dik Trom 
Het beroemde, klassieke kinderboek over de dorpsjongen met het hart van goud die 
allerlei kattenkwaad uithaalt. 

Kooten, Kees van / Levensnevel
Autobiografische  getinte verhalen, veelal over de gevolgen van ouder worden.

Kooten, Kees van / Alle modermismen ooit: met zestig bonusmodermismen
Alle modermismen ooit’, met zestig niet eerder gebundelde schetsen. 
Bij de verscheidenheid aan onderwerpen, meestal echter met een autobio grafische 
context, is de toon de constante: een (beschaamd, verlegen of  hartelijk) grinniken 
dat de lezer al gauw zal overnemen. 

Kopland, Rutger /  Geluk is gevaarlijk
Deze royale keuze uit het werk van de dichter Rutger Kopland (1934) reken af met al 
wat onherroepelijk voorbij is of voorbijgaat. Hij wapent zich tegen het romantisch 
dwepen met het verlorene met stijlmiddelen als ironie, overdrijving en relative-
ring. Kopland heeft een heel zorgvuldig taalgebruik met een geraffineerde vers-
techniek. Hij heeft het vermogen in ogenschijnlijk gewone omgangstaal tòch het 
raadsel van de dichtkunst intact te laten. 

Kortooms, Toon / Arme rijken: Toon waar is m’n touwtje? 
19 korte verhaaltjes over logeerpartijen bij een rijke weduwe die ongelooflijk zuinig is. 

Kortooms, Toon / Mijn kinderen eten turf
Familieverhaal over een kinderrijk gezin in de Peel. De opvoeding van de zeven dochters en zeven 
zonen wordt op humoristische wijze beschreven tegen een rooms-katholieke achtergrond. Een 
onderhoudend verhaal dat een beeld geeft van het leven in de Peel toen de turfontginning een 
hoogtepunt had bereikt. 

Kortooms, Toon / Toon Kortooms vertelt
Verzamelbundel uitgegeven t.g.v. van de 75e verjaardag van de bekende auteur. De 
verhalen vertegenwoordigen verschillende genres; oorlogsverhalen, romantische 
verhalen, fantastische verhalen en zelfs science fiction. Op zes na zijn alle verhalen 
eerder in boekvorm verschenen.

Kroonenberg, Yvonne / Nog één man om het af te leren
Serie verhalen in de bekende Kroonenberg-stijl: geestig, scherp en vol ironie. 
Het telkens terug kerende onderwerp is de man/vrouw relatie in zeer veel verschillende 
 verschijningsvormen. 

Kruyff, Lizet / Cha, cha, cha, tja wat zullen we eten? 
Dit boek met foto’s geeft beelden van de Nederlandse samenleving tussen 
ca. 1910 en 1970. Zwart-witfoto’s van feesten, oorlog, crisis en wederopbouw, 
platteland, huisslacht, allerlei levensmiddelen, bakkers, slagers, groente-
boeren en kruideniers, kooklessen, woonomstandigheden enz. 
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De kustlijn 
23 verhalen van Nederlandse en Vlaamse literaire auteurs, die allemaal over de kust gaan. 
Herinneringen aan hoe het was, wat er verloren is gegaan en hoe het nu is. Verhalen spelen zich 
o.a. af in Noordwijk, Scheveningen, Hoek van Holland en IJmuiden. 

Kuyer, Sylvia / Duif, ik heb je! 
Acht verhalen uit de rubriek ‘Goud voor uw brief’ van het weekblad ‘Margriet’. De 
ingezonden brieven bestaan uit korte anekdoten. Bevat enkele aardige zwart-wit 
tekeningetjes. 

Lugt, Arie van der / Herberg ‘De drie Teuten’
Een  streekroman spelend in een dorpje aan de Beerze in Noord-Brabant. Alle ingrediënten voor 
een boeiend verhaal zijn aanwezig: een kluizenaar levend in een dichtbegroeid griezelig bos, een 
stoere stroper met een vrome vrouw, een miezerige veldwachter die niets durft, een herberg met 
achter de tapkast een mooie blonde meid, een koster met een bult die 14 kinderen van verschil-
lende vrouwen moet onderhouden en venijnige dorpsroddel. 

Meuldijk, Belinda / Een groot hart: verhalen over zwerfdieren 
In een luchtige vlotte trend vertelt de schrijfster over de zwerfdieren waarover ze zich ontfermde. 
Geïllustreerd met aquarellen. 

Momenten van…: verhalen over vroeger 
Waargebeurde, persoonlijke verhalen van ouderen over de mooiste en of 
gedenkwaardigste momenten in hun leven. Met foto’s over vroeger. 
Geschikt om herinneringen op te halen, te vertellen en te delen. 

Niemeijer, Jan A. / Kinderen van het platteland 
In woord en beeld wordt verteld hoe kinderen leefden in de jaren twintig 
toen er nog geen elektriciteit, waterleiding en gasverwarming was. 
Geïllustreerd met tekeningen van Cornelis Jetses. 

Niemeijer, Jan A. / Leven op het platteland 
Korte schetsen over het leven op het Nederlandse platteland rond de eeuw-
wisseling. Met nostalgische tekeningen van Cornelis Jetses. 

Niemeijer, Jan A. / Toen je nog op straat kon spelen 
Cornelis Jetses was een beroemd tekenaar (1873-1955) die veel schoolboeken heeft 
geïllustreerd, zoals ‘Ot en Sien’. In dit boek staan een aantal van zijn prenten met 
daarnaast allerlei informatie over het begin van deze eeuw ‘toen je nog op straat kon 
spelen’. 

Noordervliet, Nelleke / Mevrouw Gigenack; uit het leven van een dame
Een bundel  met korte, columnachtige schetsen die tezamen een beeld vormen 
van een bizarre, volslanke, filosofisch ingestelde, klassieke zangeres.
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Oomkens, Maria / Klein beginnen; een bundeling van cocktails 
Verhalen over de ervaringen van de schrijfster over de laatste 40 jaar.

Oord, Steffie van den / Eeuwelingen: levensverhalen van honderdjarigen 
in Nederland 
Na een korte introductie per persoon vertellen 22 honderdjarigen hun levens-
verhaal.  Ook verschenen als grootletterboek. 

Overeem, Brand / Het leven van Evert: in de luwte van de snelweg 
Aan de hand van de seizoenen wordt in woord en beeld verteld over het leven van 
Evert, een in 1919 geboren man die woont op de Veluwe en nog net zo leeft als zijn 
ouders en grootouders voor hem. 

Pars, Hans / En we gaan nog niet naar huis!: 100 jaar Nederlanders op vakantie 
Dit fotoboekje beschrijft de vakantiegeschiedenis van de Nederlanders in woord en beeld.

Pars, Hans / Ik heb mijn wagen vol geladen
In circa 150 zwartwit-foto’s wordt in dit handzame boek een levendig beeld gegeven van het 
meestal plaatselijke vervoer op de Nederlandse wegen en straten tussen 1900 en 1960. Onder 
andere bokkenwagens, hondenkarren, kinderwagens, bakfietsen, koetsen, kruiwagens, boeren-
karren, vrachtauto’s en hun gebruikers passeren de revue.

Peeters, Hans / Beleef de lente
Sinds 2007 kunnen via de website Beleef de Lente (www.beleefdelente.nl) 
van Vogelbescherming Nederland tijdens het broedseizoen, rechtstreeks 
via webcams, diverse vogelsoorten gevolgd worden in een broedkast of op 
het nest. Aansluitend op dit grote succes is er nu dit boek waarin de lezer 
een kijkje achter de schermen krijgt en er nogmaals aandacht is voor de 
gefilmde vogels. De eenvoudige tekst leest vlot. 

Peuterpubers; de mooiste verhalen over opstandige kleintjes 
Een kind dat soms het bloed onder je nagels vandaan haalt, je het schaamrood op 
de kaken jaagt of geboren lijkt voor kattenkwaad. Hoe ondeugend ze soms ook zijn, ze weten je 
hart altijd weer te stelen. In deze bundel vertederende en  komische verhalen van onder meer 
Annemarie Oster, Cri Stellweg, Louis Paul Boon, Yvonne Keuls, Remco Campert, Jos Brink en Henk 
Spaan. 

Pieck, Anton / Anton Pieck Winterboek: winterse verhalen en lekkernijen 
De inhoud van dit boek volgt het ritme van de winterse feest- en heiligendagen: Sint Maarten, 
Sint Nicolaas, Kerst, Oud en Nieuw en Driekoningen. Met bijdragen van o.a. Simon Carmiggelt, 
Maria Oomkens,  Annie M.G. Schmidt, Herman Pieter de Boer, Godfried Bomans. Met illustraties 
van Anton Pieck. 

Postema, Koos / Oppas-opa
De auteur (1932), voormalig tv- en radiomaker, vertelt over zijn belevenissen 
als oppas-opa van vijf kleinkinderen. Onderwerpen zijn onder meer voorlezen, 
schoolrapporten, toen opa zelf jong was, schoolfeesten, sinterklaas, judoles en 
voetbal. Vlot te lezen, luchtige stukjes, herkenbaar voor de vele oppas-oma’s en 
-opa’s die Nederland telt. 
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Putte, Eveline van de / Krachtig 80! Levensverhalen 
van 80 plussers
De schrijfster voerde gesprekken met tachtigplussers 
uit alle lagen van de bevolking. 
Uit deze gesprekken bleek dat tachtigplussers de kunst 
van het ouder worden tot in de finesses beheersen en dat 
ze zich doelbewust richten op de mogelijkheden die het 
leven biedt. 

Roesel, Nol van  / Geestig geloof
Diverse Meierijse anekdotes uit het voorbije rijke roomse leven. Een kostelijk 
boekje, al hebben sommige anekdotes een baard van jewelste. Menig oudere en jongere 
Brabander, en hopelijk ook andere landgenoten, zal er ongetwijfeld veel plezier aan beleven. De 
tekeningen van Frans Kalb zijn van een smaakvolle guitigheid. Alle anekdotes staan in een Bra-
bants dialect. 

Roesel, Nol / Skon pertretten
Verhalen over Brabanders, verteld voor Omroep Brabant onder de titel “ d’n 
 contente mens”.

Rooijen, Martine / Ach zou die school er nog zijn? 
Fotoboek met kleuren- en zwart-witfoto’s die een beeld geven van het schoolleven 
van het onderwijs aan kinderen tot circa 12 jaar. Er wordt teruggegaan tot ongeveer een eeuw 
geleden. De foto’s worden toegelicht met korte, informatieve teksten. 

Rooijen, Martine / Daar komt de bruid!: honderd jaar rozengeur en maneschijn
De geschiedenis in woord en vooral beeld van honderd jaar trouwen in Nederland en alles daar-
omheen.

Rooijen, Martine / Hooggehakt & kortgerokt; 100 jaar met de mode mee
Dit boek geeft een overzicht van onze nationale modegeschiedenis van 1895 
tot 2011. Een grote hoeveelheid foto’s en illustraties tonen meer dan honderd 
jaar aan verandering in kleding, lingerie, schoeisel, beenmode, haardracht, 
hoeden en brillen van dames en heren, kinderen en jongeren. Per periode 
komen modestijlen aan bod. Doordat naast nostalgische sterren als Gloria 
Swanson ook de s/s-2011 collectie van Prada aan bod komt, is het boek van 
waarde voor de in modegeschiedenis geïnteresseerden van alle leeftijden.

Schellekens, Jan / Met twee benen in een broekspijp
Verhalen over mensen en gebeurtenissen in een dorp in de Brabantse Kempen, zoals een en 
 ander was in het begin van deze eeuw. Het gebruik van dialect-termen en korte stukjes spreek-
taal geven de couleur locale. De lezer kan genieten als hij de Brabantse termen kan plaatsen. 
De auteur is oud-Philipsdirecteur en zoon van “Tinus de Schel”, een destijds bekende reiziger- 
in-garen-en-band en filmexplicateur.

Schmidt, Annie M.G. / Simpele zielen en nog wat 
Columns, die op een eigenwijze, onbevooroordeelde manier een prachtig beeld geven van de 
jaren vijftig. 
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Schmidt, Annie M.G. / Wat ik nog weet 
Herinneringen van de bekende schrijfster o.a. aan haar jeugd in Zeeland.
 
De schoolplaat
Een verzameling schoolplaten uit de 20e eeuw, met tekeningen van illustrator Cornelis Jetses. 
De 12 bekende schoolplaten in dit boek staan in het teken van de zomer. Onderwerpen zijn: In 
de weide, Aan ’t maaien en hooien, De kaasbereiding, Een julidag op ‘t land, De heide in mei. De 
platen (met veel details) zijn een herkenning voor wie ze zich van school herinnert, maar ook voor 
anderen zijn ze nog steeds boeiend om naar te kijken. 

Siemens, Hans / Boeren van Toen; verhalen van vroeger 
Dit overzichtswerk geeft een mooi beeld in tekst en foto’s wat er in 
een eeuw tijd veranderd is binnen het boerenbedrijf in Nederland. 
Allerlei onderwerpen worden behandeld: de aardappelteelt, op-
brengsten en huisvesting, de omslag van werkpaarden naar trac-
toren, de slacht, het onderwijs, de veemarkten etc. 

Sinninghe, J.R.W./ Spokerijen in Brabants westhoek
Dit boekje bevat 58 sagen, legenden en volksverhalen, die zich afspelen in de Brabantse West-
hoek. De thema’s berusten grotendeels op het nog sterk tot de verbeelding sprekende volks-
geloof, zodat ook nog hier en daar 20-ste eeuwse versies zijn ontstaan. Tekst met sfeervolle 
tekeningen. 

Spanjer, Maarten / Zuiderzeeballade: alle verhalen 
Bundeling van de autobiografisch getinte verhalen. Prachtige verhalen met nostalgie over de 
jaren ‘50 en ‘60 van de vorige eeuw. 

Speerstra, Hylke / De koude erfenis: verhalen van het ijs 
Raamvertelling met ijsverhalen uit vroegere winters, door de auteur 
verteld terwijl hij 
de Elfstedentocht 1997 rijdt. Ook verschenen als grootletterboek. 

Stellweg, Cri / Grootmoeder 
Verhalen van een grootmoeder over haar kleinkinderen.

Stellweg, Cri / Iedereen is tegenwoordig jonger dan ik 
Sprankelende verhalen over ouder worden met behoud van een goed humeur.

Stellweg, Cri / Ontbijten in je eentje 
Schetsen over ouder worden in deze tijd met behoud van een goed humeur. 
Vervolg op ‘Iedereen is tegenwoordig jonger dan ik’.

Teding van Berkhout, D.J.W. / De erwtenman en andere volksverhalen uit Noord-Brabant
28 bekende en minder bekende volksverhalen uit Brabant, alle op rijm gezet en voorzien van teke-
ningetjes. Met deze bloemlezing, gezet in eigen bewoordingen, geeft de auteur de rijkdom aan van 
dit dit genre in Noord-Brabant. Het is een aardig boekwerkje geworden dat vooral door de omzet-
ting in verzen een grote leesbaarheid kent en daardoor in één adem kan worden uitgelezen.
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Tellegen, Toon / Zoveel was zeker; een keuze uit verhalen
Een keuze uit verhalen van de schrijver zoals is opgenomen in: “Misschien wisten zij alles”: 
313 verhalen over de eekhoorn en de andere dieren. Dieren spelen de hoofdrol in deze verzamel-
bundel. 

Uit grootmoeders tijd 
25 kinderliedjes van vroeger, geïllustreerd door Cornelis Jetses (Ot en Sien). 
 
Uit grootmoeders tijd, deel 2 
25 kinderliedjes van vroeger, geïllustreerd door Cornelis Jetses (Ot en Sien). 
 
Uit grootmoeders tijd, deel 3 
25 kinderliedjes van vroeger, geïllustreerd door Cornelis Jetses (Ot en Sien). 
 

Van Alphen tot Zonderland: de Nederlandse kinderpoëzie van alle tijden 
Bloemlezing uit de kindergedichten van 1624 tot 2000. 

Het verstand komt met de jaren: de mooiste verhalen over ouder worden 
Thematische bloemlezing met bijdragen van diverse Nederlandse auteurs 
o.a. Marjan Berk, Jos Brink, Kristien Hemmerechts, Koos Postema, Annie M.G. 
Schmidt. 

Verweerd, Joke / Opnieuw beginnen: verhalen over lief en leed 
Dertig korte, krachtig geschreven verhalen die aanspreken door hun 
 herkenbaarheid.

Vos, Art de / In de Winkel van Sinkel is alles te koop 
De geschiedenis in woord en vooral beeld van het boodschappen doen, winkelen, de winkel als 
concept en van een aantal bekende winkel- en warenhuisketens.

Vos, Art de / Samen kennen wij de Mosselman 
Deze verzameling verdwenen beroepen in woord en beeld is een vervolg op het eerder ver-
schenen ‘Zeg ken jij de mosselman?’. In dit boek dus nog meer (bijna) verdwenen beroepen en 
bedrijven (asbestfabriek), tegelijk is het een terugblik op het alledaagse leven in de twintigste 
eeuw.

Vos, Art de / Zeg, ken jij de Mosselman? 
Een schitterend boekje over (niet altijd) verdwenen beroepen om in te 
bladeren en te lezen. 
Bij elk van de (niet altijd) verdwenen beroepen worden minstens een 
zwart-witfoto en een  beschrijving in woorden geplaatst. Vaak zal dit bij 
oudere lezers herinneringen oproepen. 

 Wijs, Ivo de / Vroege Vogels’ jubileumverzen 
Gedichten over de natuur en de seizoenen. Verschenen t.g.v. het 25-jarig jubileum 
van het gelijknamige natuur- en milieuprogramma van de Vara. 
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Wilmink, Willem / Ik had als kind een huis en haard
Een gedichtenbundel, ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van Willem 
Wilmink, samengesteld door Jean Pierre Rawie. De bundel biedt een prachtig 
overzicht van Wilmink’s  dichterlijk oeuvre. Met kleine middelen wist Wilmink 
veel te bereiken. Zijn hele loopbaan lang was hij wars van grote woorden en 
zocht hij zijn onderwerpen dicht bij huis. 

Wilmink, Willem / Het beloofde land 
Levendige gedichten van de bekende dichter, die herkenbare beelden oproepen met prachtige 
veelkleurige schilderijen van de Twentse schilder Ton Schulten. 

Wind, Ingeborg / Leven in grootmoeders tijd 
Een fotoboek over het alledaagse leven in Nederland vanaf ongeveer 1900 tot en met circa 1960. 
In negen hoofdstukken passeren achtereenvolgens het gezin, allerlei beroepen, buitenshuis 
werkende vrouwen, huishoudelijk werk, onderwijs, transport en vervoer, sociale voorzieningen 
en het sociale leven de revue. Een plezierig kijk- en bladerboek zonder wetenschappelijke bijbe-
doelingen, dat vooral bij lezers van boven de vijftig veel herinneringen boven zal brengen. 
 
Wind, Ingeborg /  Het vergeten landleven
De plattelandssamenleving is tijdens de twintigste eeuw enorm veran derd, 
maar dankzij de fotografie zijn er veel beelden van vroeger bewaard ge-
bleven. Aan de hand van foto’s, gekozen uit het Spaarnestad archief en de 
verzameling van het Openluchtmuseum, geeft de schrijfster een beschrij-
ving van werk en leven op Nederlandse boerderijen tot omstreeks 1960.

Winsemius, Dieuwke / Een wak in de wolken 
Veertien korte verhalen over menselijke verhoudingen en emoties, zoals angst, 
woede, liefde en berouw. 
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