
Heftige Historie, verhalen van gewone mensen tegen de 

achtergrond van grote gebeurtenissen 

De nieuwe serie Heftige Historie behandelt op een aansprekende manier 

belangrijke momenten uit de wereldgeschiedenis. Centraal staan steeds de 

lotgevallen van jonge mensen in de bloei van hun leven. Die lotgevallen 

worden verteld tegen de achtergrond van grote gebeurtenissen uit het 

verleden. De verhalen zijn bedoeld voor beginnende lezers. 

 

Grote geschiedenis door de ogen van gewone mensen 

De verhalen in de serie Heftige Historie gaan over belangrijke momenten uit 

de wereldgeschiedenis. Zoals de Holocaust, de slavernij en de ramp met de 

Titanic. Maar de verhalen worden verteld vanuit het standpunt van gewone mensen, in de ik-

persoon. Zo krijgen die gebeurtenissen een gezicht en worden ze heel herkenbaar. 

 

Veel beeld en weinig tekst 

De boeken zijn uitgegeven als graphic novels. Elke pagina is als het ware een kijkplaat, vaak met 

bewerkte historische foto’s. Die roepen meteen de sfeer van vroeger op. 

De teksten zijn kort en heel eenvoudig. Bovendien worden ze ondersteund door de illustraties. De 

reeks Heftige Historie is dan ook geschikt voor jongeren en volwassenen die hun eerste leesstappen 

zetten in het Nederlands. Het leesniveau is A1/A2, instroomniveau F. 

 

Feiten en opdrachten 

Achteraan elk boek staat een toegankelijke tekst met de feiten van de historische gebeurtenis. Op 

die manier is elk verhaal ook een korte geschiedenisles. 

Daarna volgen ook nog enkele pagina’s met verwerkingsopdrachten. Er is steeds een opdracht om 

het verhaal in groep te bespreken. Maar ook opdrachten die uitnodigen om zelf teksten te schrijven, 

eigen foto’s te bewerken of informatie op het internet te zoeken. 

 

Drie titels beschikbaar 

 
 

In de reeks Heftige Historie verschijnen meteen drie titels:  

ISBN 9789086961788 De Holocaust; het verhaal van een overlevende 

ISBN 9789086961795 De ontsnapping; het verhaal van een slaaf 

ISBN 9789086961801 De Titanic; het verhaal van een ramp 

Elk boek bevat telkens 48 pagina’s en kost 10 euro. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Voor meer informatie of het aanvragen van een recensie-exemplaar kunt u contact opnemen met: 

Marianne Verhallen, adjunct uitgever bij Eenvoudig Communiceren 

Tel. 06 20967363 of  020 5206070 

 E-mail: m.verhallen@eenvoudigcommuniceren.nl 

Op onze website vindt u meer informatie over de uitgeverij: www.eenvoudigcommuniceren.nl. 


