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Eerste uitgave, maaft 2008.

De Wipneus en Pim serie is een uitgave van u¡tgeverij Schenk in Maastricht.

2008 @ Uitgeverij 1.insentiep/Voortschr¡jdende Inzichten.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand, of openbaar gemaaK in en¡ge vorm of op enige
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen of
enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van de uitgever.

Voor zover het maken van kopieen uit deze uitgave is toegestaan op
grond van artikell6b Auteurswet 1912j het Besluit van 20 juni 1974,
Stb 351, zoals gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1985, Stb 471 en
artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daaruoor wettelijk
verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht
(postbus 882, 1180 AW Amstelveen). Voor het overnemen van
gedeelten uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere
comp¡latiewerken dient u zich te richten tot: Uitgever| ïnsentiep,
Bovencamp 57 , 3992 RX Houten.
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Een inleidend woord
Vooftschrijdende Inzichten publiceerde in 2001 een eerste, koft artikeltje over de Wipneus
en Pim boe$es. De aanleiding hieruoor was het overlijden van Broeder Bruno Van der Made,
een van de schrijvers van de boekjes. We zochten daarvoor naar achtergrondinformatie,
maar dat was nauwlkijks te vinden. Wel ontdekten we dat de Wipneus en Pim boekjes zich
nog steeds in een ongekende populariteit kunnen verheugen. En dat is zeker opmerkel'rj(
want het eerste boekje verscheen in 1948 en het laatste in 1985. Blijkbaar spreekt de wereld
van de kleine kabouters Wipneus en Pim, de elfies, de heksen en andere bijzondere figuren
ook tegenwoordig de kinderen nog steeds aan.

We zijn na ons eerste aftikel met de nodige moeite de informatie over de boekjes op onze
wesbite steeds meer gaan uitbreiden. We kregen hierbij de hulp van een aantal bezoekers
van onze website. Informatie werd in de loop van de tijd mede verstrekt door Paul Berben,
Frank Braakman, Mario de CocÇ Jos Evers, Danielle Laudy, Willy Reitsma, Michelvan der
Sanden, Aloys Standaert, Kees Stoop en Joop Walenkamp. Ook Harry Luijs van uitgeverij
Schenk was ons erg behulpzaam, evenals Ada van den Brink van de Barneveldse Krant en
het archief van de Broeders van Maastricht.

De informatie die wij bieden, bleek en blijkt in een grote behoefte te voozien, Vaak krijgen
we vragen over de boekjes. Menige basisschoolleerling klopt bij ons aan om informatie voor
een spreekbeurt. En dan krijgen we ook nog regelmatig vragen waar toch dat ene speciale
Wipneus en Pim boekje is te krijgen.Van het een komt het ander, zo blijkt. Daarom hebben
we besloten om een groot deel van de informatie op onze website te bundelen en uit te
breiden met meer achtergrondinformatie. Ook is een encyclopedisch onderdeel met alle
personages die in de Wipneus en Pim boe$es optreden, toegevoegd.
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1 Wipneus en Pim

1. Wie hebben de boekjes geschrcven?

De boekjes met de avonturen van Wipneus en Pim zijn verschenen in de periode 1948 tot en
met 1985. Totaal zijn er in al die jaren 40 boekjes verschenen. Meer dan de helft van de
boekjes in nog steeds te koop. Het totale aantal verkochte boekjes zal ergens in de buurt
van de 4,5 miljoen liggen. Dit aantal zegt wel iets over de populariteit van de boekjes.

De eerste boekjes zijn geschreven door B. van Wijckmade; dat is ten minste de naam die op
de omslag staat. Dit is echter een pseudoniem, een schuilnaam. In werkelijkheid gaat het
om Leonardus Marie Engelbeftus van der Made, roepnaam Bruno. Deze Bruno was broeder
bij Congregatie van de broeders van de onbevleKe onWangenis van de heilige maagd Maria.
Dus eigenlijk moeten we zeggen: broeder Bruno. Broeder Bruno schreef zes boekjes. We
herkennen ze als gescgreven door B van Wijckmade. Hij veranderde van werk en werd
opgevolgd door broeder Sjef. Deze broeder schreef acht boekjes onder de naam BJ van
Wijckmade. Z'rjn opvolgers waren broeder Wichard en vervolgens broeder Alfried met elk drie
boekjes. Z'rj schreven onder de naam BW respectievelijk BA van Wijckmade. De laatste
schrijver was broeder Gregorio met zeventien boekjes. Hij schreef ze onder de naam BG van
Wijckmade. Eigenl'rjk schreef deze broeder nog meer boekjes, Twee van de allereerste zes
boekjes werden namelijk herschreven. Broeder Gregorio deed dit onder de naam BH van
W'rjckmade. Ook schreef Gregorio een speciaaljubileumboek onder de naam AB van
Wijckmade.

We kunnen dus de volgende schrijversnamen tegenkomen:
B Broeder Bruno, Bruno van der Made
BJ Broeder Josephus, Sjef Haenen
BA Broeder Alfried, Hendrikus Johannes Fest
BW Broeder Wichard, Willie van der Looij
BG Broeder Gregorio, Ed Pieters
AB Alle Broeders; is echter geschreven door Greogorio
HB Herschreven Bruno verwijst naar twee oorspronkelijk door Bruno geschreven boekjes

maar herschreven door Gregorio

Bruno
B

Sjef
BJ

Willy
BW

Alfried Gregorio
BG, BH, AB

^, i'-ì
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Maar waar komt die naam Wijckmade vandaan? De stad Maastricht bestaat van oudsher uit
twee delen, de stad en wijÇ in de volksmond wiek genoemd. Een broeder mocht zijn eigen
naam niet verbinden aan een door hem gemaakt product. Wijkmade staat omgedraaid voor
'made in wijk'dus naar het stadsdeel wijk.

Als men over de Oude Maasbrug, de Sint Servaesbrug, loopt richting wijk dan is de tweede
straat na de brug de Wijkergrachtstraat (vanaf het station is het de vierde straat). Daar zijn
Wipneus en Pim geboren, want hier stond namel'rjk ooit de school waar Broeder Bruno les
gaf. Na zijn dood is er in de wand van de school een gedenksteen gezet met de afbeeldingen
van Wipneus en Pim. De school is in de jaren tachtig gesloopt en hiermee is deze
gedenKteen helaas ook verloren gegaan.

2. Hoezo'hersch¡even' boekjes?

De Wipneus en Pim serie kent twee boekjes die herschreven zijn. Het eerste boekje uit de
serie, 'Prins Wipneus en zijn vriendje' uit 1948, werd in 1984 opnieuw uitgebracht onder de
titel 'Prins Wipneus en zijn vriendje Pim'. Het v'rjfde deel uit de serie, 'Waar is Prins Wipneus?'
uit 1952, kwam eveneens in 1984 uit een herziene versie onder de titel 'Waar is Prins
Wipneus gebleven?'.

Een vergelijking leert dat in beide gevallen mogelijk discriminerende passages in de
oorspronkelijke uitvoeringen hierbij een rol hebben gespeeld. De officiële uitleg van de
uitgever hierover luidt: 'Maar, in 1984 zijn er twee boekjes verschenen, die als voorletters
hebben: H.B, van Wijckmade. Ra, ra, hoe zit dat nu weer? Wel, het eerste deeltje van de
serie (dat heette: Prins Wipneus en zijn vriendje) en het vijfde deel$e (dat heette: Waar is

Prins Wipneus?) zijn lang geleden geschreven door B. van Wijckmade. Daar stonden toen
allerlei dingen in over vieze, zwafte mannedes en kabouters die niet deugden. Toen die
boekjes werden geschreven, kon je dat rustig doen, want niemand ergerde zich daaraan.
Maar tegenwoordig kan dat niet meer. Als je nu zoiets schrijft, doe je aan "rassen-
discriminatie" en dat is inderdaad niet goed. Want blank betekent niet: goed - en zwart
betekent niet: slecht! Er kwam toen een verzoek om deze twee boekjes te herschrijven.'

Prins Wipneus en zijn vriendje
De aanleiding om'Prins Wipneus en zijn vriendje'is blijkbaar een zwafte tovenaar. Op
pagina 11 van de oorspronkel'rjke versie wordt de tovenaar Balbos opgevoerd: 'Ja, die man
moest wel een tovenaar zijn. Hij droeg een lang vuurrood kleed en had een geweldige
vuurrode hoed op. Zijn gezicht was zwaft als roet; net als een neger! Brr.. om er kippevel
van te krijgen. Bons, daar stootten de bootjes tegen elkaar.' De vetgedrukte passage
ontbreekt in de nieuwe versie. Het gaat dus om een zwafte tovenaar. Het'herschrijven' heeft
hier vooral alleen betekend dat de toevoegingen 'zwart'zijn verwijderd. Ook de
lievelingskleur van de tovenaar, zwart., is veranderd, en wel in geel. Ook de zwarte matrozen
die nog ergens worden opgevoerd, z'rjn gewijzigd in blanke matrozen. Verder zijn alleen
maar wat kleine tekstuele w'rjzigingen doorgevoerd. De uitgever heeft bovendien de
gelegenheid aangegrepen om het boekje van nieuwe tekeningen te voozien. De plaatjes van
H Ramaekers in de eerste versie z'rjn in de tweede versie veryangen door tekeningen van J

Walenkamp. De zwarte tovenaar is daarbij uiteraard veranderd in een blanke tovenaar.

Waar is prins Wipneus?
Tegenwoordig zouden we de inhoud van'Waar is prins Wipneus?'toch niet zo gauw als
discriminerend beschouwen, maar destijds werd daar blijkbaar anders over gedacht. Op de
achtste pagina van dit boekje komen voor het eerst zogenoemde 'zwarte kabouters'ter
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sprake zonder dat duidelijk wordt wie of wat dit zijn. Op pagina 10 doen de zwarte kabouters
tsiek hun intrede, met afbeelding! Ze worden beschreven als 'pikzwaft' en 'met kleine
gemene oogjes'. Op pagina 18 en verder begrijpen we dat deze zwafte kabouters niet
deugen en dat iedereen er bang voor is. Er volgen, zoals alt'rjd, veel omzweruingen, maar
alles loopt uiteindelijk goed af. De zwarte kabouters spelen eigenl'rjk verder nauwelijks een
opvallende rol in het verhaal. Het enige discriminerende zou - met enige goede wil -
gevonden kunnen worden in feit dat de kabouters zwart in combinatie met gemeen zijn.

Wij legden deze eerste versie eens naast de tweede versie. De tweede versie heet 'Waar is
Prins Wipneus gebleven?'. De zwarte kabouters zijn vervangen door'snuffel-kabouters'die
nog wel steeds 'kleine gemene oogjes' hebben. Ook halen deze snuffel-kabouters, net zoals
de zwafte kabouters, allerlei lelijke streken uit. Nieuw is dat de snuffel-kabouters 'overal
rondsnuffelen'. De overige aanpassingen zijn beperkt. In de oude versie moet Pim nog zwart
gemaakt worden om er uit te zien als een zwafte kabouter. In de nieuwe versie hoeft dit
uiteraard niet meer, alleen aanpassing van de kleding is nog nodig. En verder is er eigenlijk
nauwelijks iets gew'rjzigd. Een curieuze verandering die echter geheel los staat van de zwarte
kabouters, is dat in een toverr'rjmpje (oude versie pagina 51, nieuwe versie pagina 49) de
regel 'valt hij dadelijk in slaap' veruangen is door 'valt hij of zij dadelijk in slaap'. Al met al is
het merkwaardig dat het boekje 'Waar is Prins Wipneus?' herschreven is.

Prins Wipneus en zijn vriendje, pagina 13.
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2 De wereld van Wipneus en Pim

1 Hoe zien Wipneus en Pim erg eigenlijk uit?

Hoe zien Wipneus en Pim erg eigenlijk uit? Dat lijkt een domme vraag. Maar als we twee
vriendjes op een tekening zien, wie van de twee is dan Wipneus en wie is Pim? Je zou
kunnen denken dat Wipneus zo heet, omdat hij een wipneus heeft. Ja en nee. Ja, omdat in
het eerste Wipneus en Pim boekje, Prins Wipneus en zijn vriendje?, meteen al op de eerste
bladz'ljde wordt uitgelegd hoe Wipneus aan z'rjn naam is gekomen. Er staat: 'Hoe het prinsje
aan die leuke naam kwam? Datzal ik je eensvertellen. Toen hij nog een heel, heel klein
mannetje was, sliep h'rj in een gouden wieg. Maar op een goede dag lag hij zó hard in dat
wiegje te spartelen, dat hij ineens... boem... er uit viel! Boven op zijn neus! Huilen als hij
deed! Verschrikkelijk! Door heel het paleis kon je het horen. Dadelijk werd de knappe
kabouterdokter geroepen. Een reuzeknappe, met eeen dikke bril op! Die keek eens, deed
eens "hm! hm!", streek eens langs zijn snor en zei toen: "Het valt nogal mee. Geef hem
maar een suikerklontje, dan is het over vijf minuten over.' En ja hoor, vijf minuten later lag
het prinsje met zijn duim in zijn mond al weer rustig te slapen. Maar het punde van zijn neus
keek van die dag af naar boven; hij had een echte wipneus gekregen. En daarom noemden
ze hem ook zo.'

Kijken we dan naar de tekeningen van Herman Ramaekers, de eerste tekenaar van de
boekjes, dan staan we toch raar te kijken. Het eerste plaatje van Wipneus staat op bladzijde
8 van het boekje 'Prins Wipneus en zijn vriendje'. En wat zien we? Geen van beide kabouters
heeft een wipneus! Wie is nu wie? Ook in de tweede versie van het boekje, Prins Wipneus en
zijn vriendje Pim, is de tekening van Joop Walenkamp, niet echt oveftuigend. Er zijn
tekeningen waar wel goed op te zien dat Wipneus een echte wipneus heeft. Maar gelukkig is
er iets anders waar we Wipneus altijd meteen aan kunnen herkennen. Wipneus en Pim
hebben allebei meestal een muts op. De muts van Wipneus staat meestal omhoog (en heeft
een kwastje). De muts van Pim hangt meestal omlaag (en heeft geen kwastje).

Links Wipneus heeft een muts die omhoog staat. De muts heeft ook nog een kwas$e.
Rechts Pim heeft een muts die omlaag hangt. Zijn muts heeft geen kwastje.

icfi,
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2 Het land van koning GoedhaÊ

De kabouters van koning Goedhaft wonen in Kabouterland. Het is niet duidelijk waar
Kabouterland precies ligt. Het schijnt heel venryeg te liggen; ver weg achter grote bossen.
Mensen komen nooit in Kabouterland. Het enige dat we zeker weten is dat Kabouterland
vlakbij de Sprookjeszee ligt. Er wonen misschien wel 500 kabouters in Kabouterland.

De kabouters wonen allemaal in het paleis van koning Goedhart. Het paleis moet dus wel erg
groot zijn. Het palies ligt vlak aan de zee. Het paleis is ook erg bijzonder. De meeste muren
zijn van gekleurd marmer, de ruiten zijn gemaakt van kristal en de poort van het kasteel is
zelfs van zuiver goud. Sommige muren zijn van witte keizelsteentjes. De voorkant van het
paleis bestaat helemaal uit marmer.

Koning Goedhart is de baas in Kabouterland. Hij is ongeveer 350 jaar oud. Hij regeert
Kabouterland samen met een aantal ministers.

De kabouters in Kabouterland zijn niet elk jaar jarig. Dat komt, omdat gerekend wordt met
kabouterjaren. En kabouterjaren zijn soms lang, soms kort. Het is dus allemaal erg
ingewikkeld. Daarom is er ook een spceiale kabouter, Knobbel, die de verjaardagen van alle
kabouters precies uitrekent.
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3 De Wipneus en Pim boekjes
De Wipneus en Pimboekjes zijn verschenen in de periode 1948 tot en met 1985. Er zijn
totaal 40 boekjes verschenen.

T¡tel Auteur Jaar

Prins Wipneus en zijn vriendje
Wipneus en Pim gaan op reis
Wipneus en Pim bij de rovers
Wipneus en Pim op Muggeneiland
Waar is Prins Wipneus?
Wipneus en Pim bij Snuffelbaard
Wipneus en Pim bij de Knuppelmannetjes
Wipneus en Pim op speuftocht
Wipneus, Pim en Bonkeltje
Wipneus, Pim en de oude paraplu
Wipneus, Pim en de zeven prinsessen

Wipneus, Pim en het plaagmannetje
Wipneus, Pim en het circus
Wipneus Pim en prinses Platina
Wipneus, Pim en de wonderauto
Wipneus en Pim op vakantie
Wipneus en Pim en de zonneparel
Wipneus, Pim en het groot raadselboek
Wipneus, Pim en de toverfluit
Wipneus, Pim en Tum-Tum
Wipneus, Pim en de blauwe jorel
Wipneus en Pim halen gouddraad
Wipneus, Pim en de gestolen kroon
Wipneus en Pim helpen dokter Knippeling
Wipneus en Pim bij de Trappertjes
Prins Wipneus en Pim vieren groot feest
Wipneus en Pim in de zilveren raket
Wipneus en Pim zoeken Klepel-Tinus
Wipneus en Pim op stap met Kroko
Wipneus, Pim en de wensput
Wipneus en Pim vinden een tuitkannetje
Wipneus, Pim en de vliegende stoel
Wipneus en Pim vangen drie sneeuwspoken
Wipneus en Pim naar de Flinten
Wipneus en Pim op de Kleiberg
Wipneus, Pim en malle Trollo
Wipneus en Pim redden oude Rigobert
Prins Wipneus en zijn vriendje Pim

Waar is Prins Wipneus gebleven?
Prins Wipneus wordt koning

B

B

B

B

B

B

BJ

BJ

BJ

BJ

BJ

BJ

BJ

BJ

BW

BW

BW

BA

BA

BA

BG

BG

BG

BG

BG

AB

BG

BG

BG

BG

BG

BG

BG

BG

BG

BG

BG

BH

BH

BG

1948
t949
1950
1951

t952
1953
L954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961

L962
1963

1964
1965
1966
1967
L967
1968
1969
t970
L97T

t977
1972
1973
r974
1976
r976
7977
1979
1980
1981

T9B2
1983
t9B4
1984
1985
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1. Prins Wipneus en zijn vriendje
B. van Wijckmade, L948,101 pagina's (eerste drukken), 96 pagina's (latere
drukken), illustraties Herman Ramaekers. Alleen nog antiquarisch verkrijgbaar.

Dit is het allereerste boekje uit de Wipneus & Pim serie,
waarin we kennis maken met Kabouterland, koning
Goedhart, zijn zoon prins Wipneus en Wipneus' vriendje
Pim, We krijgen we ook uitgelegd hoe Wipneus aan zijn
naam is gekomen.

Wipneus en Pim gaan een stukje varen op de
Sprookjeszee. Daar worden ze betoverd door de zwafte
tovenaar, Balbos, Pim weet te ontsnappen en komt op de
Sprookjeszee koning Dolfrjn van de Watermannetjes tegen
In het paleis van de Watermannetjes doodt Pim een draak
door een mes in zijn tong te steken. Als beloning bieden
de Watermannetjes aan om te helpen Wipneus te
bevrijden. Hiervoor gebruiken ze de tong van de gedode
draak; de tong heeft namelijk toverkracht. Wipneus moet
intussen in het huis van Balbos schilderen. Een klein
vogeltje komt op bezoek; dat blijkt het elfie Fleuretta te zijn. De Watermannetjes proberen
Wipneus te bevrijden, maar dat misluK. Balbos betovert de kabouters en ze worden kikkers.
Fleuretta, die Wipneus al had bevrijd, komt nu op zoek naar Pim opnieuw te hulp met
toverbrandnetels. Iedereen wordt bevrijd. Wipneus en Pim krijgen een boot, de Zilveren vis,
van koning Dolf¡n en keren terug naar Kabouterland.

Dit verhaal is later herschreven en in 1984 opnieuw uitgebracht onder de titel Prins Wipneus
en zijn vriendje Pim.

door Il.
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2. Wipneus en Pim gaan op reis
B. van Wijckmade,1948,93 pagina's (eerste drukken), 88 pagina's (latere
drukken), illustraties Herman Ramaekers. Alleen nog antiquarisch verkrijgbaar.

Koning Goedhart krijgt een brief van kabouter Pierewiet.
Pierewiet is een oude kabouter die ver weg in het bos
woont. Hij vraagt of prins Wipneus misschien bij hem mag
komen logeren. En hij mag ook een vriendeje meenemen.
Daar hebben Wipneus en Pim wel oren naar. En zo gaan
ze op pad op de konijntjes Witstaartje en Zwaftstaartje.
Maar 's avonds wordt het slecht weer en in het donkere
bos zoeken ze een slaapplaats. Ze vinden een huisje met
wel erg merkwaardige bewoners: twee betoverde prinsen.
Reus Rollebom heeft met toverzalf over hun neuzen
gewreven en daarom zullen ze na 100 dagen steryen. En

er zijn nog maar v'rjf dagen overl Alleen als ze opnieuw
met de toverzalf ingesmeerd worden, zal de betovering
verbroeken worden. Wipneus en Pim beloven dat ze dat
klusje wel even zullen klaren. Ze gaan op weg, maar
helaas krijgt Witstaartje een ongeluk. Gelukkig komen ze
Opa Melk tegen. Bij hem kunnen ze slapen, maar niet nadat ze muizen in de schuur hebben
verjaagd. Als ze daarmee bezig zijn, vinden ze het toverfluitje dat Opa Melk al heel lang kwijt
was. Wat was Opa blU, want het is een fluitje waarmee je je onzichtbaar kunt maken. Maar
Opa Melk heeft nog iets bedacht: ze kunnen verder reizen met zijn hond Hector. En het
toverfluitje krijgen ze ook mee. En zo gaan ze weer op zoek naar reus Rollebom. Onderweg
vallen ze in een diepe kuil. Wat een schrik, maar daar ontmoeten de aardmannetjes en hun
koning Zilverkroon. Deze aardmanne$es zijn nog kleiner dan Wipneus en Pim. Maar ze
moeten verder, naar de reus. Van één van de aardmannetjes krijgen ze een stukje
toverworst. Nou, dat komt goed van pas, als ze grote krokodillen tegenkomen die het land
van de reus bewaken. Ze komen bij het kasteel van de reus. Het lukt Wipneus en Pim met
hulp van het toverfluifie om de pot met toverzalf te pakken te krijgen. En de reus krijgt ook
nog een koekje van eigen deeg, want het lukt Wipneus om de neus van de reus met
toverzalf in te smeren. En zo komt alles goed: er blijken in het kasteel van de reus
aardmannetjes gevangen te zitten. Die worden natuurlijk bevrijd en met de betoverde
prinsjes komt het ook allemaal in orde. En eindelijk kunnen Wipneus en Pim dan naar
kabouter Pierwiet toe, want daar was het immers allemaal om begonnen.
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3. Wipneus, Pim bij de rovers
B. van Wijckmade, 1950, 84 pagina's (eerste drukken), 80 pagina's (laterc
drukken), illustraties Herman Ramaekers. Nieuw nog verkrijgbaar, ISBN
978.906094.5032.

Koning Goedhart heeft de bibberzieKe. Hij is zo ziek dat
hij misschien wel dood gaat. Ook doKer Knippeling kan
niets doen. Alleen Tante Boterbloem kan helpen, want zij
heeft een toverdrankje. Wipneus en Pim gaan op pad met
de Zilveren vis. Onderweg naar tante Boterbloem verslaan
ze een zeedraak. Ze komen aan op het eiland, waar tante
Boterbloem woont. Tante Boterbloem is erg bang, want de
rovers hebben haar beroofd.Zij kan geen toverdrankjes
meer maken, want de rovers hadden het gouden
schaartje, het gouden lepeltje en het gouden pannetje
meegenomen. Wipneus en Pim gaan op zoek naar de
rovers. Ze krijgen van tante Boterbloem toverballetjes
waarmee ze in alles kunnen veranderen wat ze willen (en
weer terug). Na een lange tocht over zee komen Wipneus
en Pim bij een uitgestoruen huis. Wipneus moet per
ongeluk drie keer niesen. Daardoor wordt een betovering verbroken en komen de
Speelgoedkabouters met hun koning Wittebaard weer tot leven. De volgende dag komen
Wipneus en Pim 's avonds bU het huis van de rovers. Ze worden echter gevangen genomen
door de roverhoofdman Baddiboeli. De rover wil Wipneus en Pim in het water gooien om ze
zo te dwingen om te praten. Wipneus en Pim gebruiken echter hun toverballetjes om zichzelf
in vissen te veranderen en zo ongezien weer bij het huis van de rovers te komen. Daar
nemen ze weer een toverballetje en veranderen in tijgers. Zo overmeesteren Wipneus en
Pim de rovers en vinden de gestolen spullen. Ze gaan terug naar tante Boterbloem, die nu
een toverdrankje kan maken. Wipneus en Pim gaan terug naar huis, koning Goedhart krijgt
zijn drankje en wordt weer beter. Tot slot houden de kabouters een groot feest,
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4, Wipneus en Pim op Muggeneiland
B. van Wijckmade, 1951,95 pagina's (eerste drukken), 80 pagina's (laterc
drukken) ), illustraties Herman Ramaekers. Nieuw nog verkrijgbaar, ISBN
978.906094.5049.

Het paleis van koning Goedhart wordt opeens overspoeld
door muggen. Niemand doet nog een oog dicht. Het
blijken geen gewone muggen te zijn. Er wordt een brief
bezorgd door de muggenheks Krikkekrakra. In de brief
staat dat zij de muggen heeft gestuurd. Zij wil honderd
zakken goud hebben. Wipneus en Pim gaan met de
Zilveren vis naar het eiland waar de heks woont om haar
toverstaf te stelen. Als de heks geen toverstaf meer heeft,
heeft ze ook geen toverkracht meer en zullen de muggen
verdwijnen. Ze vinden het huis van de heks. Daar is ook
een rat, die het betoverde elfje Zilverelfie is. Zilverelfie
neemt de kabouters mee naar de Wondertuin. In de
Wondeftuin groeien toverrozen die ze nodig hebben om de
toverstaf te kunnen stelen. De toverrozen worden bewaakt
door de blinde wildeman Boemeloemba. Met hulp van
Zilverelfie lukt het om de toverrozen te pakken te krijgen. De toverstaf van de heks wordt
onschadelijk gemaakt met de toverrozen. Het huis van de heks vliegt in brand, de heks
vlucht en de muggen z'rjn verdwenen. Het paleis wordt schoongemaakt en alles is weer zoals
het was.
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5. Waar is Prins Wipneus?
B. van Wijckmade, 1952,78 (79) pagina's, matte omslag (eerste drukken),
matglanzende omslag (latere drukken), illustraties Herman Ramaekers. AIIeen
nog antiq uarisch verkrijgbaar.

Wipneus en Pim hebben winterpret in het bos. Pim stelt
voor om ook de slee te gan halen. Wipneus blijft alleen in
het bos. Plotseling hoort hij gehuil. Dan vindt Wipneus een
jongen die is vastgebonden aan een boom. Het is prins
Robbedoes die is ontvoerd door de zwarte kabouters. De
zwafte kabouters zijn in het bos op zoek naar een vos om
hun slee te trekken. Wipneus probeert Robbedoes te
bevrijden, maar dat lukt niet. Dan komen de zwafte
kabouters terug, zetten Robbedoes in de slee en gaan op
weg naar huis. Wipneus springt ongezien achter op de
slee. Pim komt terug in het bos, maar kan natuurlijk
Wipneus neregns vinden. Paniek in het paleis: 'Wipneus is
zoek!' Pim verkleedt zich als zwafte kabouter en volgt het
spoor van de zwafte kabouters. Wipneus heeft het maar
moeilijk achter op de slee van de zwarte kabouters. De reis
duuft uren en Wipneus houdt het niet meer vol. Hij laat zich van de slee vallen. Op zoek
naar onderdak komt Wipneus bij het huis van de reus Klonterdebonki. Klonterdebinki is erg
groot, maar gelukkig ook erg vriendelijk. Zeker nadat Wipneus de reus van een zieke kies
heeft afgeholpen, worden de reus en Wipneus de beste vrienden. De reua maakt voor
Wipneus een zwarte kabouter pakje en Wipneus gaat op pad naar het kasteel van deze
gemene kabouters. Pim is intussen ook ondenn¡eg. Pim overnacht in het bis in een holle
boom. Daar blijK een luik in te zitten en onder het luik vindt Pim een flesje tovenryater. Wie
ermee in aanraking komt, zal tien minuten slapen. De volgende dag komen Wipneus en Pim,
allebei verkleed als zwafte kabouters en zonder dat ze het van elkaar weten, bij het kasteel
van de zwarte kabouters. Wipneus heeft een toverschepje waarmee hij heel snel een tunnel
onder de muur van het kasteel graaft. Wipneus vindt in het kasteel prins Robbedoes. Ze
ontsnappen, maar in de ven¡¡arring komt iedereen noog in aanraking met het tovenryater. Als
iedereen weer wakker is, gaan ze terug naar reus Klonterdebonki. Die belooft prins
Robbedoes naar huis te brengen. Wipneus en Pim keren terug naar het paleis van koning
Goedhart en ... hebben weer een spannend verhaal te vertellen.

Dit verhaal is later herschreven en opnieuw uitgebracht onder de titel Waar is prins Wipneus
gebleven?.
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6. Wipneus en Pim bij Snuffelbaard
B. van Wijckmade, 1953, 79 pagina's, illustraties Herman Ramaekers, alleen nog
antiquarisch verkrijgbaar.

Professor Snuffelbaard heeft een probleem. Hij is erg
geleerd en weet veel van spinnen. En over die spinnen
heeft Snuffelbaard een boek geschreven. Toch is
Snuffelbaard ook een beetje dom. H'rj heeft z'rjn boek op
allemaal losse blaadjes geschreven en die blaadjes zijn niet
genummerd. Op een kwade dag is Snuffelbaard toen hij
zijn boek van 2000 losse blaadjes klaar had, gevallen. En

nu ligt alles door elkaar. Wipneus en Pim moeten komen
helpen om alles weer op volgorde te leggen. Maar waar is
het boek? Snuftelbaard kan het niet meeruinden! Vorige
week was er nog een oud, geheimzinnig vrouwtje bij
Snuffelbaard op bezoek. Zou die soms het boek hebben
gestolen? Pim ziet wel een pakje in de wagen van
Snuffelbaard liggen. Zou dat soms ...? Maar Pim is goed
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stellen. Dus gaan de drie kabouters op stap; op zoek naar
het boek. En zo belanden ze met de hulp van een toverkussen in het vreemde Toverland. Ze
komen reuzen en heksen tegen, maar gelukkig kunnen ze met een tovermand ontsnappen.
Maar helaas, de oude Snuffelbaard wordt gebeten door een spin en hij wordt daardoor erg
ziek. Ze hebben de hoop al opgegeven, als er een beer langs komt. De beer likt Snuffelbaard
en Snuffelbaard is opeens weer beter. De beer brengt ze daarna naar na een lange reis bij
de fee Florimonda. Deze Florimonda legt hun uit wat al die vreemde gebeurtenissen
betekenen. De beer blijkt een betoverde prins. Hij heeft ook een zusje en dat is de spin die
Snuffelbaard heeft gestoken. De fee tovert met een toverstokje alles weer goed en zo
kunnen prins Bernard en prinses Bernardientje weer terug naar hun vader. De fee voorspelt
ook nog waar Snuffelbaard zijn boek kan vinden. Als de drie kabouters weer terug bij het
huisje van Snuffelbaard zijn, gaan ze op zoek naar het boek. Ze vinden het boek in het
wagentje van Snuffelbaard! Het is dus nooit zoek geweest. En had Pim nou maar gevraagd
wat dat pakje in hetwagentje was dan hadden ze niet zo'n lange reis hoeven te maken. Maar
ja, dan hadden ze ook niet weer zo'n prachtig avontuur meegemaakt.
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7. Wipneus en Pim bij de Knuppelmannetjes
B.J. van Wijkmade I L95+ 73 pagina's (eerste drukken), 78 (79) pagina's (laterc
drukken), nieuw nog verkrijgbaar, illustraties Herman Ramaeke¡s. ISBN
978.906094.5070,

Wipneus en Pim zijn stiekem naar de zolder van het paleis
gegaan. Er staat een geheimzinnige kist, In de kist zit een
prachtige verrekijker. Als ze door de verrek'rjker kijken,
zien ze dat ergens in het bos rook omhoog komt. Wipneus
en Pim willen wel eens weten waar de rook vandaan komt
nen gaan op onderzoek uit. Zo ontdekken ze in het bos
Baas Bosbes. H'rj is op zoek naar het paleis van koning
Goedhaft, want hij heeft een brief voor de koning. De brief
blijkt van koning Chrysanthus van Floraland te zijn. H'rj

schrijft dat alle kabouters in zijn land zijn betoverd door de
vuurman Flammas. Wipneus en Pim gaan op pad om uit te
zoeken wat er allemaal aan de hand. Onderweg komen ze
Jan Knal, de jager, tegen die hun gevangen neemt.
Gelukkig ontsnappen zet maat dan komen ze prins Lorenzo
de Vallorosat zoon van koning Wijnand, net zijn paard
Moor tegen. Samen gaan ze op pad. De weg houdt echter op bij de Spookberg Er is alleen
nog maar een deur. Als ze naar binnen gaaan, komen ze in een lange gang en uiteindelijk in
het land van Flammas. Hier is alles heet. Wipneus wordt gevangen genomen door Flammas,
betoverd in een knuppelmannetje en gevangen gezet bij de kabouters van koning
Chrysanthus. Allemaal zijn het knuppelmannetjes die elke dag hard moeten werken voor de
gemene tovenaar Flammas. Het lukt Wipneus om de volgende dag te ontsnappen, maar hij
is nog wel steeds een knuppelmannetje! De prins en Pim hebben intussen ook niet
stilgezeten. Ze zoeken water, omdat ze dorst hebben. Dan is er opeens een groene slang.
Het lukt de prins om de slang dood te maken, Maar kijk nu eens; het wordt een fee. Het is
koningin Fresia die ook al betoverd was door de vuurman. Zij weet hoe de tovenaar
onschadelijk kan worden gemaakt: met water. En zo leggen de prinses, de prins en Pim een
lange buis aan om het water van de rivier naar het paleis van Flammas te kunnen brengen.
En als ze alles onderspuiten, verdwijnt de hitte, Flammas en het paleis. De koning en de
knuppelmannetjes worden bevrijd. Wipneus en Pim krijgen een paar pony's, zodat ze na dit
avontuur weer snel naar huis kunnen.

( I

-20-



8. Wipneus en Pim op speuftocht
B. J, van Wijckmade, 1955, 72 pagina's, nieuw nog verkrijgbaar, illustraties
Herman Ramaekers. ISBN 978.906094,5087.

Koning Goedhaft wordt 350 jaar. Alle kabouters gaan aan de
slag om iets moois te maken of te doen op de verjaardag
van de koning. Wipneus en Pim maken een zweefuliegtuig
waarmee ze op het feest bloemenblaadjes over de feestende
kabouters willen uitstrooien. Maar dan wordt de koning
onWoerd door de gemene reuzenkabouter Oekepoeke.
Oekepoeke wil zelf koning van Kabouterland worden.
Wipneus en Pim gebruiken hun zweefuliegtuig om achter
Oekepoeke aan te gaan. Helaas, het wordt slecht weer en
het vliegtuig stort neer, Gelukkig hebben ze parachutes,
zodat ze veilig landen. Intussen zit koning Goedhaft
gevangen in het huis van Oekepoeke. Oekepoeke heeft de
koning betoverd met de vloeistof uit een blauw flesje. De
koning is daardoor onzichtbaar geworden! Alleen met een
speciale blauwe bril is hij nog te zien.

Wipneusn en Pim vinden het huis van Oekepoeke in het bos.
Ze proberen Oekepoeke weg te lokken door ruiten van het huis in te gooien. Dat luK en
Wipneus en Pim doorzoeken het huis en vinden koning Goedhart. Maar o wee, Oekepoeke
komt al weer terug en Wipneus en Pim vluchten naar het dak. Daar weten ze met behulp
van de parachutes te ontsnappen. Ze gaan in het bos op zoek naar hun vliegtuig, maar tot
hun verbazing ontmoeten ze daar twee vreemde mannetjes. Het z'rjn Musje en Meesje uit
Vogeland; het zijn vogelkabouters die mooie vliegmachines hebben. Ze gaan met Musje en
Meesje naar het land van de vogelkabouters om hulp te halen. Samen met de koning van
vogelkabouters, Zwaluw, verzinnen ze een plan om koning Goedhaft te bevrijden. Maar ja,
de koning was nog steeds onzichtbaar. Gelukkig had Pim een plannetje bedacht. Met de
blauwe bril kon hij de koning zien en hij had ook nog een rood flesje gevonden. En daarmee
lukt het om de koning weer zichtbaar te maken. Oekepoeke ging eruandoor en aan het eind
vierden ze met zijn allen een groot feest.
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9. Wipneus, Pim en Bonkeltje
B. J. van Wijckmade, 195Ç 88 pagina's (eerste drukken),80 pagina's (laterc
drukken), illustraties Herman Ramaekers. Alleen nog antiquarisch verkrijgbaar.

Wipneus en Pim moeten rekensommen maken. Dat lukt
niet zo best. Ze maken alle sommen fout. Daarom moeten
ze in de kelder van het paleis strafwerk maken. Daar
krijgen ze te maken met een geheimzinnige stok. Als het
strafiruerk af is, gaan ze op zoek naar die vreemde stok. De
stok hooft bij een raar mannetje met de naam Bonkeltje.
Hiij doet rare kunstjes en maakt vreemde grapjes.
Bonkeltje komt uit Eikenland van koning Riri. Bonkeltje
veftelt dat h'rj net als Tuut en Sjerreboom een
feestkabouter is. Tuut en Sjjerboom zijn ontvoerd door de
gierige tante Fro. Tante Fro heeft kabouters nodig om haar
geld te tellen. Wipneus en Pim gaan Bonkeltje helpen om
Tuut en Sjerreboom te vinden en te bevrijden. De
vriendjes ontdekken de geldfabriek van tante Fro en ze
komen de knecht van tante Fro, Stoppel, tegen. Na veel
verwarring, waarb'rj Wipneus en Pim zich verkleden met
oude kleren van tante Fro, vinden ze Tuut en Sjerreboom. Tante Fro blijK eigenlijk een heks
te zijn. Ze vlucht op een bezemsteel. Ze gaan terug naar het kasteel van koning Goedhaft
waar Bonkeltje, Tuut en Sjerreboom allerlei kunstjes doen, liedjes zingen en ook nog een
toneelstukje over tante Fro opvoeren.
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10, Wipneus en Pim en de oude paraplu
B. J. van Wijckmade, L957,94 pagina's (eerste drukken), 8O pagina's (latere
drukken), nieuw nog verkrijgbaar, illustraties Herman Ramaekers. ISBN
978.906094.5100.

Koning Goedhaft heeft zorgen. Hij heeft al heel lang niets
meer gehoord van zijn broer, koning Witbaard. Witbaard is
koning van Blijland dat op wel twaalf dagen reizen van
Kabouterland ligt. Wipneus bedenkt een plan om er achter te
komen wat er aan de hand is. Stuur een brief naar koning
Witbaard, reis achter de postbode aan en kijk wat er gebeurt.
Natuurlijk zijn het Wipneus en Pim die het allemaal mogen
uitzoeken.Ondenrrreg in de herberg'Onder het droge dak'
komen ze Baas Paraplu tegen. Baas Paraplu is een vreemde
man die heel veel en heel bijzonder paraplu's heeft. Wipneus
en Pim krijgen van hem een paraplu waarmee je kunt vliegen.
Wipneus en Pim ontdekken dat de brieven aan de grens van
Kabouterland door de postbode in een brievenbus worden
gedaan. Een andere postbode komt de brieven ophalen om ze
verder te brengen. Maar voordat het zover is, zien ze dat de
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breif uit de brievenbus wordt gestolen door de heks met de zeven katten. Wipneus en Pim
proberen de brief van de heks af te pakken, maar daarbij wordt Wipneus door de heks
gevangen genomen. Het lukt Pim om met hulp van de paraplu de heks met de katten de luct
in te trekken en in een groot meer te laten vallen. Wipneus en Pim gaan met de paraplu nu
verder naar koning Witbaard. Vlak bij het paleis worden ze gevangen genomen door
soldaten van koning Witbaard, die denken dat ze vijanden zijn. Maar alles komt goed en
koning Witbaard gaat met Wipneus en Pim mee terug naar Kabouterland. Zo kan Witbaard
eindelijk zijn broer Goedhart weer eens zien.
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11. Wipneus, Pim en de zeven prinsessen
B. J. van Wijckmade, 1958, 77 paglna's, illustraties Herman Ramaekers. alleen
nog antiquarisch verkrijgbaa r.

Op een dag versch'rjnen er zeven prinsessen aan de pooft
van het kasteel van koning Goedhaft. Het zijn de zeven
Bosprinsessen uit Woudland. Ze zijn door koningin
Lidenbloesem naar koning Goedhaft gestuurd, omdat ze
vooftdurend ruzie maken. Misschien kan de koning er iets
aan doen. Maar Pim veftrouwt het toch niet helemaal.
Daarom houdt Pim 's nachts de wacht om te zien wat de
prinsessen van plan zijn. En ja hoor, midden in de nacht
komen de prinsessen b'rj elkaar en praten met een soort
telefoontje met iemand die Fom Faai heet. De prinsessen
kr'rjgen opdracht om alles van het kasteel precies op te
schrijven. De volgende nacht verdwijnt één van de
prinsessen, Marianne, stilletjes. Ze gaal naar een groot
bos, maar Wipneus en Pim volgen haar. En zo ontdekken
Wipneus en Pim dat Fom Faai een roverhoofdman is die
het kasteel van koning Goedhaft wil leegroven. En hij heeft
de prinsessen gedwongen om hem te helpen. Op de terugweg komen Wipneus en Pim Baas

Bosbes tegen. Zijn hele huisje is door de boeven leeggeroofdl Dan bedenken Wipneus en
Pim een plannetje om de spulletjes van Baas Bosbes terug te halen. Ze doen met hulp van
elefies alsof ze de machtige reus Wippim zijn. Deze Wippim brengt met briefies waaruit blijK
dat Wippim alles weet en ziet, de rovers steeds meer in de war. Het plan slaagt+ de rovers
worden bang en brengen alle spullen van Baas Bosbes terug. De rovers willen ook nog
spullen uit het paleis stelen, maar ook daar steken Wipneus en Pim, als de machtige Wippim,
een stokje voor. De boeven worden gevangen genomen en opgesloten in de kerker van het
kasteel. De prinsessen zijn weer vrij om terug te gaan naar Woudland. En aan het eind is er
een groot feest.
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12. Wipneus, Pim en het Plaagmannetje
B. J. van Wijckmade, 1959, 78 pagina's, illustraties Herman Ramaekers. nieuw
nog verkrijgbaar, ISBN 978.906094.5L24.
Dit boekje is opgedragen aan Willy van Tilburg.

Het is herfst. Schorretje, het Plaagmannetje, loopt in het
bos. Schorretje heeft een hekel aan alles en iedereen. Hij
heeft een ezel, Molç waarmee hij ook al niet zo goed kan
opschieten. Schorretje gaat maar eens belle$e trekken bij
het kasteel van koning Goedhart. Daarna glipt hij het kasteel
binnen en haalt allemaal veruelende streken uit. Zo sluit hij
Wipneus en Pim op. Als Schorretje weer naar het bos is
gegaan en Wipneus en Pim weer bevrijd zijn, gaat Pim op
zoek naar de boosdoener. Intussen heeft Schorretje in het
bos een elfje bang gemaakt en haar toverstaf afgepakt. Pim
kan Schorretje niet vinden, maar vindt wel de ezel en het
wagentje van Schorretje. Pim gaat hiermee naar het kasteel,
In het wagentje zit een kistje dat niet open te krijgen is.

Daar moet kabouter Alfabet aan te pas komen. Dat komt
goed uit, want kabouter Alfabet wacht op een kist met
boeken. Wipneus en Pim gaan op weg naar Alfabet. Z'rj horen van Alfabet dat Schorretje, het
Plaagmannetje, eigenlijk het behekste Grapjesmannetje is. Het kistje blijkt een kistje van de
heks Krikkekrakra te zijn. Alfabet weet wel hoe zoiets is open te krijgen. In het kistje zit een
boekje: het Boek met Duizend Plagerijen. Maar Wipneus en Pim leren van Alfabet ook hoe ze
de betovering van het Plaagmannetje kunnen opheffen. Het lukt Wipneus en Pim om het
Plaagmannetje te vangen en met de toverspreuk van Alfabet wordt het Plaagmannetje weer
het grapjesmannetje. En tot slot is er een groot feest met oliebollen, omdat alles zo goed is
afgelopen.

çfri
ù

rulhr''
4e

Ç' !ç, ,)

-25-



13. Wipneus, Pim en het circus
B. J. van Wijckmade, 1960,8O pagina's, illustraties Herman Ramaekers,
illustraties Herman Ramaekers. nieuw nog verkrijgbaar, ISBN 978.906094.5131.
Dit boekje is opgedragen aan José Haenen.

Het gaat slecht met circus Snorrini. Niemand komt nog
kijken. Het circus staat in het bos om te ovrenachten. De
boeven Brambel en Brombel sluipen rond; zij willen de
pony's van het circus stelen. De oude circustijger Peggie
voorkomt dit. Maar ... de volgende ochtend blfkt Peggie
verdwenen! Wipneus en Pim komen een kijkje nemen bij
het circus. Ze worden gevangen door Free( de clown, die
denK dat ze dieven zijn. Als ze praten met Snorrini en
vertellen van al hun avonturen, komt alles weer goed.
Daarna gaan ze met z'n allen naar het paleis. Koning
Goehaft heeft een zere kies die er eigenlijk moet. DoKer
Pillendoos zegt tegen de koning dat hU drie dagen gele
pap moet eten en dan kan de kies eruit. Maar helaas, de
koning lust helemaal geen pap. Liever heeft hij ham met
eieren. Gelukkig hebben Wipneus en Pim een oud boekje.
Daarin staat hoe je met ruitekruid iemand kan genezen van een zieke kies. En zo gebeuft
het. Maar Peggie, de tijger, is natuurlijk nog steeds niet tercht. Wipneus en Pim gaan op
onderzoek uit. Dan komen ze de baron en zijn knecht Valentinus tegen. Zij hebben pech met
hun wagen. Wipneus en Pim helpen, maar worden als dank gevangen genomen door de
Baron en opgesloten! Ze ontdekken dat onder de vloer van de kamer waar ze gevangen
gehouden worden, de arme tijger Peggie zit opgesloten. Brambel en Brombel sluipen ook
nog steeds rond om dingen te stelen. Het lukt Wipneus en Pim om ze te vangen met de hulp
van Peggie. De baron probeert nog van koning Goedhaft geld te kr'rjgen, omdat hij Wipneus
en Pim gevangen houdt. Maar Wipneus en Pim zijn al lang vrij en het luK ze om ook de
Baron nog te vangen. En zo komen ze terug in het paleis. De tijger is terecht, de boeven zijn
gevangen en dan is er natuurlijk groot feest.
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14. Wipneus, Pim en Prinses Platina
B. W. van Wijckmade, 1961,80 pagina's, illustraties Herman Ramaekers. nieuw
nog verkrijgbaar, ISBN 978.906094.5148.

Koning Goedhart heeft van zijn broer, koning Witbaard, een
appelboom gegeven. De boom geeft steeds meer appels,
totdat er opeens appels verdwijnen. Zou er een dief zijn?
Wipneus en Pim ontdekken dat een prachtig gekleurd
vogeltje met diamanten veertjes elke nacht appels komt
stelen. Maar waar komt dat vogeltje vandaan? Wipneus en
Pim gaan op onderzoek uit en komen zo op het eiland van
de dieren terecht. De koning is een eekhoorn, koning
Roodstaart. Daar horen ze van de verdwijning van prinses
Platina, die door een valse heks in een vogeltje is veranderd.
De reus Boembaloemba houdt de betoverde prinses in zijn
kasteel gevangen. Af en toe moet ze van de reus uit stelen
gaan. Wipneus en Pim beloven de prinses te bevrijden. Ze
krijgen de toverstaf van de koning mee. Ze gaan op naar het
geheimzinning bos waar het kasteel van de reus staat. In
het bos woont ook de valse heks die eruit ziet als een raaf.
Ze vinden in het bos een boek met toverspreuken, maar ze merken niet dat de valse heks
eraan is gekomen. De heks vangt Pim en neemt Pim mee naar zijn nest. Maar gelukkig heeft
Pim het toverboek en hij tovert zichzelf om in een raaf. Nu kan hij vliegen en ... vluchten.
Samen met Wipneus gaat hij op zoek naar het paleis van de reus. De reus heeft ook nog een
knecht, ook al een reus, namelijk Loerieboerie. Na veel gedoe en gezoek vinden ze het
betoverde vogeltje. De toverstok komt daarbij goed van pas en zo wordt de betovering
verbroken. Prinses Platina is weer een eekhoornl En zo krijgt koning Roodstaart zijn dochter
weer terug. Als beloning krijgen Wipneus en Pim een doosje met toverzout. Daarmee kun je
jezelf onzichtbaar maken. Koning Goedhart is intussen erg ongerust geweest, omdat de
jongens zo lang zijn weggeweest. Maar gelukkig kwamen ze ongedeerd weer terug.
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15. Wipneus, Pim en de Wonderauto
B. W. van Wijckmade, 1962t 8O pagina's, illustraties Herman Ramaekers. nieuw
nog verkrijgbaar, ISBN 978,906094.5155.

Het is feest in Kabouterland. Prins Wipneus is jarig; hij
wordt 15 jaar. Er zijn veel gasten en natuurlijk krijgt
Wipneus veel cadeautjes. Het mooiste cadeau is de
Wonderauto die Wipneus krijgt van kabouter Alfabet.
Wipneus krijgt ook veel brieven. Zo ook een van Els van de
Heuvel uit mensenland. Zij schrijft dat prinses Valeria, de
dochter van koning Reinoud in de mensnewereld, ernstig
ziek is. Is er in Kabouterland misschien iemand die kan
helpen? Wipneus en Pim gaan met de Wonderautop op
pad. Zij kr'rjgen van tante Boterbloem een wonderkussen.
Wie er op gaat liggen, valt meteen in slaap. Wipneus en
Pim gaan met dit kusssen naar koning Reinoud. De prinses
is zo ziek dat ze binnenkoft misschien wel dood gaat.
Wipneus en Pim zijn dus net op tijd met het kussen!

Als ze weer thuis zijn, horen Wipneus en Pim dat het weer
goed gaat met prinses valerai. Zo goed zelfs dat ze wel de hele dag op dat herelijke
wonderkussen wil liggen! Kunnen de kabouters daar misschien ook wat aan doen? Wipneus
en Pim gaan nu op zoek naar tovenaar Poeskas die het toverkussen bedacht heeft. Slecht
weer dwingt Wipneus en Pim om met de wonderauto hun toevlucht op de bodem van de zee
te zoeken. Zo komen ze bij koning Leander teercht en horen ze dat Poeskas misschien
gevangen is genomen door de gemene heks Griesela. Dezelfde Griesela probeeft de
Wonderauto te stelen. En zelfs Pim wordt gevangen door de gemene heks. Zo komt hij er
achter dat tovenaar Poeskas is opgegeten door de walvis Monoloch. Wipneus bevrijdt Pim en
ze gaan op zoek naar de walvis. Ze vinden de walvis, maar Wipneus en Pim worden met de
Wonderauto en al ook opgeslokt door de walvis. Tot hun verrassing komen ze in de maag
van de walvis de tovenaar tegen. Gelukkig kunnen ze met hulp van de wonderauto weer
ontsnappen. En dankzij Poeskas hebben zij ook een oplossing voor het probleem van prinses
Valeria. En zo is alles weer in orde.

#
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16. Wipneus en Pim op vakantie
B. J. van Wijckmade, 1963, 72 paglna's (eerste drukken), 8O pagina's (latere
drukken), illustraties Herman Ramaekers. nieuw nog verkrijgbaar, ISBN
978.906094.6916.

Wipneus en Pim zijn in mensenland om het Strekenmannetje
af te leveren, Zij hebben het Strekenmannetje in
Sprok$esland gevangen. Als hij in mensenland komt,
verandeft hij in een papegaai, Na een jaar mag hij terug
naar Kabouterland en verandert hij weer in een gewone
boskabouter. Maar hoe hebben Wipneus en Pim dan het
Strekenma nnetje gevangen?

Dat ging zo. Op een dag kreeg koning Goedhaft een breif
van koning Pijpesteel. Het is in het land van Pijpesteel
augustus, dus zomer, maar toch is het heel erg koud.
Wipneus en Pim worden erop uit gestuurd om te kijken wat
er aan de hand is. Ze gaan lopen, nemen een tentje en
allemaal kampeerspullen mee. Leuk, want zo is het meteen
vakantie. De eerst nacht hebben ze hun tentje opgezet in
het Zwarte Bos. Maar daar loopt ook het Strekenmannetje
rond. H'rj trekt's nachts de tent los en Wipneus en Pim schrikken zich een hoedje. Was dat
een spook? Eersy zijn ze bang, maar ze gaan toch op zoek. En het luK ze om het
Strekenmannede te vangen, maar helaas ontsnapt hij weer.

In het Zwarhe Bos z'rjn ook de koopmannen Kees, Naris en hun hondje Fekkie. 7e zijn op weg
naar Vijverland om oude spulletjes te verkopen. Ze besluiten om samen te reizen met
Wipneus en Pim. Ze komen aan in Vijverland, maar het is daar inderdaad erg koud. Het is
zomer, maar er ligt zelfs sneeuw! Alle V'rjverkabouters zijn bevroren. Gelukkig hebben Kees
en Naris een ouyde kachel bij zicht Die doen ze aan en alle kabouters ontdooien. Maar hoe
kan het nu toch dat het winter is, tenruijl het eigenlijk zomer zou moeten zijn? Wipneus vindt
een soort gouden horloge; later blijkt dat een kompas te zijn. Ze komen dan bij het paleis
van koning Kristallijn. Die is erg ziek; hij heeft het heel erg warm. Koning Kristallijn moet
eigenlijk naar de Noordpool, maar hij weet de weg ernaar toe niet. Hij is zijn kompas kwijt.
En dat is nu juist wat Wipneus en Pim hebben gevonden. En zo kan de koning vertrekken en
hij neemt de winter mee. Alles ontdooit nu in Vijverland en alles wordt weer zoals het moet
zijn. Als afscheidscadeua krijgen ze een mooie papegaaienkooi, waarmee ze op de terugweg
het Strekenmannetje vangen. Bovendien vinden ze in het huis van het Strekenmannetje het
Toverboek. Hier staat in hoe het Strekenmannetje te genezen is. En zo z'rjn we weer bij het
begin van het verhaal aangeland.
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17. Wipneus en Pim en de Zonneparel
B. W. van Wijckmade, L964,79 pagina's, illustraties Herman Ramaekers, nieuw
nog verkrijgbaar, ISBN 978.906094.6923.

Reus Klonterdebonkie heeft een probleem. Overal in zijn
huis zitten kikkers: groene en bruine. Hij schrijft een brief
aan Wipneus en Pim of ze hem alsjebieft kunnen helpen. In
die tijd zijn Rosalinda en de Woudelfjes op bezoek om het
kasteel schoon te maken en ... om taarten te bakken. En die
taarten worden ook naar vrienden van Wipneus en Pim
gestuurd. Wipneus en Pim krijgen van Rosalinda de
Zonneparel. Daarmee kunnen ze Klonterdebonkie helpen, En
ja hoor, de kikkers veranderen in vogels die er allemaal
vandoor vliegen. Maar dan? Terug in het kasteel raakt de
Zonneparel zoek! Dat is erg, want zonder de Zonneparel zal
Rosalinda dood gaan! Spinazie ondervraagt de kabouters,
maar dat levert niets op. Maar wat niemand heeft gezien, is
dat de parel in het deeg voor de taarten is gevallen. Pim is

slim en denkt na en vermoedt dat de parel in een van de
taaften terecht is gekomen. Maar ook Pankie, de bakker, is
op zoek naar de parel. Wipneus en Pim gaan naar kabouter Alfabet voor raad. Alfabet heeft
gelukkig net de telewaaier uitgevonden, een soort vliegtuig-raket waarmee ze heel snel
overal naar toe kunnen. En zoi gaan ze naar Baas Bosbes, koning Reinoud, circusbaas
Snorrini, Klonterdebonkie. Maar Pankie is er ook steeds geweest en van de Zonneparel nog
steeds geen spoor. Dan naar Opa MelÇ maar ook daar niets. Er is nog één taart over, bij de
familie Van den Heuvel in mensenland. En daaruinden ze de Zonneparel. De familie Van den
Heuvel heeft ook nog steeds de papgeaai Lorre (Zie L6. Wipneus en Pim op vakantie). Die
zorgt eruoor dat Pankie er niet me de Zonneparel vandoor gaat. En dan een harde knal: de
papegaai verandert in boskabouter Reno. En Pankie? Die verandert in een bruine rat.
Wipneus en Pim gaan terug naar Kabouterland, mét de Zonneparel. Natuurlijk is Rosalinda
heel erg blij. Tot slot is er een groot feest met muziek en zelfs een echte goochelaar.
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18. Wipneus, Pim en het groot raadselboek
B. A. van Wijckmade, 1965, 78 pagina's, illustraties Herman Ramaekers, nieuw
nog verkrijgbaar, ISBN 978.906094.5186.

Het is zomer. Kabouter Klist is aan het werk in de tuin van
het kasteel van koning Goedhart. Wipneus geniet van de
zon, maar Pim heeft een probleempje. Hij was op de
zolder van het kasteel. Daar staat een kist. Pim maakte de
kist open en er vollg een eng, zwart beest uitl Wipneus en
Pim gaan samen nog een keer kijken. En weer vliegt er
een zwaft beest uit dat ook nog eens hun mutsen
meeneemt! In de kist ligt het Groot-Raadselboek dat Pim

kwijt was. Maar er is iets niet in orde met het boek. Als
Pim er overheen wrijft, wordt hij helemaal zwaft. En even
later is hij zelfs helemaal verdwenen. Kloddertje, de
vogelgeleerde, wordt erb'rj gehaald. Hier zijn
grootoorvleermuizen geweest, zegt hij. Wipneus gaat
daarna naar de geleerde kabouter Alfabet voor raad.
Alfabet heeft juist een een oude kaaft van het land van de
Mosemannetjes met daarop de Petriberg gevonden. Daar
wonen de grootoorvleermuizen. En dan komt er ook nog een vreemde gast langs: Paknie uit
Moosetraaien. Paknie vertelt over de baas van de Petriberg, Grootoor. Die heeft Pim te
pakken gekregen en ontvoerd naar de Petriberg. Daar wordt Pim nu gevangen gehouden.
Wipneus leeft van kabouter Alfabet een toverrijmpje, zodat hij niet in een vleermuis
veranderd kan worden. Samen met Paknie gaat Wipneus op weg. Ze komen door een eng
bos; het lijkt wel betoverd. Er staat ook een huisje; daar woont Trooroog. Ze is een toverkol
Trooroog heeft een toverspiegel waarmee ze op plaatsen ver weg kan kijken. Wipneus krijgt
van Trooroog toverpoeder dat hem zal helpen als hij Pim wil bevrijden. Dat zegt Trooroog.
Maar Pakniet vertrouwt het niet. Ze proberen het uit. Het toverpoeder verandert dingen in

steen! Dat zou dus ook met Wipneus gebeurd zijnl Ze komen in het bos ook een mol tegen.
De mol helpt hen om door onderaardse gangen bij de ingang van de Petriberg te komen.
Maar o wee! De ingang wordt bewaakt door het monster Saurimos met de zeven koppen.
Per ongeluk komt er wat toverpoeder op Paknie terecht en die verandert daardoor in steen.
Wat een ongeluk! Maar dan: de dode vleermuis Paknie vernadert in de levende kabouter
Pankie. En dan vertelt Pankie zijn verhaal over zijn betovering. Nu proberen Wipneus en
Pankie langs het monster te komen, maar dat
wordt wakker. Wipneus gooit zijn laatste
tovermiddel in één van de bekken van het
monster en zegt ook het toverr'rjmpje op. En kijk
nu eens: de betovering is verbroken, het monster
is weg en in de plaats daarvan zijn er nu koningin
Violetta, de zeven prinsessen en de
Mosemannetjes. Zij waren allemaal betoverd en
veranderd in vleermuizen. Gelukkig is dit nu
allemaal voorbij. Ze gaan allemaal terug naar
Kabouterland. En natuurlijk is iederen blij, als ze
weer veilig thuis aankomen.
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19. Wipneus, Pim en de toveÉluit
B. A. van Wijckmade, L966,76 pagina's, illustraties Herman Ramaekers, alleen
nog antiquarisch verkrijgbaar.

Het is binnenkort feest in Kabouterland: een feest voor
kabouter Alfabet. Hij mag het zelf niet weten. Koningin
Violetta zou ook komen, maar die is ziek geworden. Ze
heeft de Nee-ja-bib-bib-bibberitis. Daarom komt prinses
Indigo om in het Toverziektennboek van Alfabet de
goede toverspreuk te vinden om Viloetta weer beter te
maken. Kabouter Alfabet wordt met een list naar het
paleis van koning Goedhaft gelokt. Zo kan zijn huisje
voor het feest flink worden opgeknapt. Het feest kan
beginne. Prinses Indigo is er oolç maar helaas! Dat blijkt
de bzoe heks Krikkekrakar te zijn. Ze ontvoert Wipneus
en Pim en sluit ze op in een rotskelder. Maar dat is niet
alles! Iedereen wordt omgetoverd in paddestoelen. Nou,
niet iedereen: drie Mosemannetjes zijn toevallig net even
weg en zo redden ze ook het Toverspreukboek.Intussen
zitten Wipneus en Pim ook niet stil. Ze vinden in de
kelder een klein gaafie en het lukt ze om daarvan een gangetje te maken. Ze ontsnapp€n,
maar dan komen ze een enge spin tegen. Het is geen echte spin, maar het is de betoverde
prinses Indigo. Ze kunnen Indigo nu hiet helpen en daarom vluchten Wipneus en Pim
verder. In het bos komen ze Koniferus Takkenbos tegen. Hij is de beschermer van de
Muziekelfies van koningin Violetta. De drie Mosemannetjes die niet betoverd zijn, gaan op
weg naar het land Ha-Hoi. Daar horen ze van koning Zonnestraal dat het toverlicht is
gestolen. Gelukkig hebben ze nog wel de wonderstraal. Wipneus en Pim z'rjn bij de blauwe
bergen aangekomen. Daar ligt het land van de Muziekelfies. Ze horen van koningin Regina
dat Krikkekrakra ook al de Trompetnarcis heeft gestolen. Alles zal goed kunnen komen als
het Wipneus en Pim lukt om het heksenhaar van een boom in het Spokenbos te plukken. Dat
lukt en daardoor is heks Krikkekrakra ook meteen haar haar en haar toverkracht kw'rjt.
Wipneus en Pim binden de heks nu goed vast, zodat ze geen kwaad meer kan doen. Ze
kunnen nu ook prinses indigo bevrijden. Met hulp van de Mosemannetjes en hun
wonderstraal schieten ze de heK naar de zon. De betovering is nu verbroken en alle
betoverde paddestoelen worden weer kabouters. Tante Boetrbloem maakt een tovermedicijn
voor koningin Violetta en prinses Indigo en alles komt weer goed. Wipneus en Pim kunnen
nu naar huis en moeten in het paleis natuurlijk veftellen van al hun avonturen.
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20. Wipneus, Pim en Tum-Tum
B. A. van Wijckmade,1967r 80 pagina's, illustraties Herman Ramaekers, nieuw
nog verkrijgbaar, ISBN 978.906094.5209.

Het is winter in Kabouterland. Er valt een flink pak sneeuw.
Iedereen krijgt vrij om eens lekker buiten in de sneeuw te
spelen, Wipneus en Pim z'rjn echter onwozichtig en gaan de
Hofuijver op. Helaas, het is te dun en ze zakken door het ijs.
Gelukkig worden ze gered, maar ze zijn nu wel erg ziek.
Kabouter Alfabet komt op bezoek en van hem krijgen ze
toverballen, waarmee je dingen kunt omtoveren. Zo wordt
vies eten weer lekker eten. Wipneus en Pim zijn weer snel
beter. Ze proberen een toverbal uit op Blikkie, de hond van
Spinazie. Maar o wee, die verandeft in een chocoladehond
en ze weten niet hoe ze de hond weer terug moeten
toveren. Wipneus en Pim liggen in bed te piekeren hoe ze dit
nu weer moeten oplossen. Dan krijgen ze bezoek van Tum-
Tum, de grote tovenaar uit het land van Marsepein (maar
het is wel een heel klein mannetje!). Hij zal hun helpen als
ze beloven eerst mee te gaan naar het land van Marsepein.
En zo gaan ze op stap met de Vliegende Koffiekan van Tum-Tum. Het land van Marsepein is
heel bijzonder. Zo groeien er suikerboompjes die bladeren hebben die naar speculaas ruiken.
En er zijn ook chocoladekippen die chocolade-eieren leggen. In het land van Marsepein
wonen de Dropvetefies (maar waar zijn die?) en de koning is Suikerhart en de koningin
heeft Karnelia.

Maar die tovenaar Tum-Tum is helemaal niet zo aardig. Hij neemt Wipneus en Pim
gevangen.Ze worden opgesloten in een broodtrommel. Gelukkig hebben Wipneus en Pim
nog toverballen en zo toveren ze de broodtrommel om in een brood en kunnen ze
ontsnappen. Ze gaan op onderzoek uit en ontmoeten een muisje dat een betoverd
Dropvetertje blijkt te zijn. En ze ontdekken ook dat de chocolade kippen betoverde bewoners
van het paleis van koning Suikerhart zijn. Dat is allemaal gedaan door die lelijke Tum-Tum.
Wipneus en Pim vinden in het kippenhok het toverspreukenboekje van Tum-Tum. Ze gaan
verder op onderzoek huis en komen in het bos uit bij een geheimziing huisje. Het huisje
hangt vol met klokken. Het huisje is van Klepel-Tinus, de klokkenmaker. Wipneus en Pim
gaan verder, nog steeds op zoek naar die lelijke Tum-Tum. Met de hulp van een heleboel
betoverde muisjes lukt het om Tum-Tum te vangen. Het toverspreukenboekje komt geod
van pas. Voor straf wordt Tum-Tum omgetoverd in een weerhaan. De betoverde muisjes
worden weer gewone Dropvetertjes. Eindelijk kunnen Wipneus en Pim nu weer terug naar
huis. De chocoladehond wordt weer teruggetoverd in Blikkie. En zo is alles weer in orde.
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21. Wipneus en Pim halen gouddraad
B. G. van Wijckmade,1967,79 (eerste uitgave) of 80 pagina's (latere uitgaven),
illustraties Herman Ramaekers, alleen nog antiquarisch verkrijgbaar.

Kabouter Knoopsgat maakt alrijd mooie letters G op de
kaboutervestjes. Zo kan iedereen zien dat het kabouters uit
het land van koning Goedhart zijn. Knoopsgat doet dat altijd
met gouddraad, maar nu is het gouddraad op. Wipneus en
Pim worden erop uitgestuurd om nieuw gouddraad te halen bij
Vrouwtje Trijn. Ze gaan op de ezel Peter. Vrouwtje Trijn maaK
gouddraad met haar spinnenwiel, maar dat is gebroken.
Wipneus en Pim bieden aan om te helpen; zij zullen een nieuw
wiel halen bij Keesje Klungel in Jongensstad, Gelukkig hebben
ze het toverfluitje b'rj zich; dat kan de weg wijzen. Op weg
naar Jongensstad moeten ze over het land van Tinus
Boemelaar, een paardendief. Tinus houdt de jongens aan en
sluit ze op in de kelder. En het paard kan hij mooi verkopen.
Gelukkig vindt Wipneus in zijn rugzak de zonneparel. Daarmee
kun je mensen in slaap toveren. Als Tinus komt kijken hoe het
met de jongens gaat, wordt hij met de zonneparel betoverd.
Wipneus en Pim kunnen nu naar Keeslje Klungel. Gelukkig heeft die nog een wiel. Ze
vertellen het hele verhaal en de koning van Jongensstad, Corverius, biedt hulp aan om de
gemene boef Boemelaar op te sluiten. Ze krijgen de auto van de koning mee en zo gaan de
jongens met Keesje Klungel en de ezel Peter achterin op pad. Tinus Boemelaar blijkt nog
steeds te slapen; dus die kan zo vastgebonden achterin de auto gelegd worden en naar de
gevangenis gebracht worden. Wipneus en Pim gaan op Peter en met het neiuwe wiel terug
naar Vrouwtje Trijn. En die is maar wat blij; nu kan ze weer gouddraad maken. Wipneus en
Pim keren terug naar het paleis met een nieuwe voorraad gouddraad.
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25. Prins Wipneus en Pim vieren groot feest
A. B. van Wijckmade, L971,96 pagina's, illustraties Herman Ramaekers, alleen
nog antiq uarisch verkrijgbaa r.
Speciaaljubileumnummer in een afwijkend formaat. Uitgebracht ter gelegenheid
van de verkoop van het eenmiljoenste boe(ie uit de Wipneus en Pim serie.

Het is weer t'rjd voor het grote feest dat de kabouters in
Kabouterland elk jaar houden. Maar wie weet er nog iets leuks
voor het feest? De kleinste kabouter, Pietske, komt met het
idee om een ballonnenwedstrijd te houden. Wie een ballon
vindt, mag op het feest komen. En zo gebeurt het. De eerste
die een ballon vindt, is Baas Bosje. Maar helaas, ook de
heken Flie, Floe en Flaa, die in Toverland wonen, vinden een
ballon. De drie heksen gaan 's nachts naar het paleis van
koning Goedhart om gemene streken uit te halen. Ze doen
RKS-water in de mlek. Wie ervan drikt gaat eerst een uur
Rennen, dan een uur Kopjeduikelen en dan nog een uur
Springen. Ook smeren ze de kleren van de koning en van
Wipneus en Pim in waardoor ze het heeel koud krijgen. En ze'
strooien ook nog eens groeipoeder op het grasveld, zodat
weer gemaaid moet worden. Ze eten ook alle lekkere
suikerbroodjes op die al klaar liggen voor het feest. Natuurlijk
is iedereen in het paleis de volgende dag in rep en roer. Maar Wipneus en Pim maken samen
met de koning een plannetje om te ontdekken wie al die gemene streken heeft uitgehaald.
De volgende nacht komen de heksen terug om nog meer streken uit te halen. Maar nu
worden ze gevangen met behulp van de zonneparel die de kabouters ooit van Rosalinda
hebben gekregen. Ook de toverballetjes van tante Boterbloem komen goed van pas om de
heksen onschadelijk te maken.

Als de heksen zijn verdreven kunnen de voorbereidingen voor het feest verder gaan. En dan
komen de gasten. Het zijn er heel veel en sommigen komen van ver. Er is feest tot laat in de
avond. De volgende dag zijn er cadeautjes voor iedereen. Er is toneelspel en een kampvuur,
vuurwerk en een heerlijke taart. Tevreden vertrekt iedereen na dit geweldige feest weer
naar huis.

Er zijn aan dit boekje een aantal merkwaardige details op te merken. Zo is het geschreven
door A.B. van Wijckmade. AB staat voor Alle Broeders, als een sooft eerbetoon aan alle
schrijvers van de boekjes. Het boekje is geschreven door broeder Gregorio. Een andere
eigenaardigheid is dat in het verhaal de kabouters Bruno, Sjeffie, Wichard, Hennie en Sjors
voorkomen. Dit blijken de schrijvers van de Wipneus en Pim boekjes te zijn.
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28. Wipneus en Pim op stap met Kroko
B. G. van Wijckmade, L974,78 pagina's, nieuw nog verkrijgbaar, ISBN
978.906094.s28s.

Koning Goedhart heeft lang geleden van zijn broer koning
Witbaard een heel mooie appelboom gekregen. De koning
wil zijn broer nu ook eens verrassen met iets bijzonders. Hij
besluit om zijn mooiste krokodil te geven. Wipneus en Pim
mogen deze krokodil, Kroko, wegbrengen. Het is wel vijf
dagen reizen, want Witbaard woont in Vreugedestad, de
hoofdstad van Blijland. Wipneus en Pim nemen voor de
zkereheid hun toverballetjes mee. Met deze balletjes kun je
dingen onzichtbaar maken. Kroko wordt aan een lijn gedaan
en zo gaan ze op weg. Ze overnachten de eerste nacht in de
herberg van Pompertje. De volgende dag wordt het
ondennreg slecht weer. Wipneus en Pim zetten hun tentje op
en wachten tot het droog zal zijn. Kroko moet,
vastgebonden aan een boom, buiten blijven. Maar dan vallen
ze in slaap en als ze wakker worden is Kroko verdwenen! Ze
gaan in het bos op zoek, maar vinden Kroko niet. Dan maar
met de wonderparalpu; daarmee kun je vleigen. Maar ook dan vinden ze Kroko niet. De

volgende dag ontmoeten ze Hap Zuurkool. Het vrouwtje is helemaal overstuur: een grote
krokodil heeft bij haar spek gestolen. Wipneus en Pim overnachten bij Hap Zuurkool. Het lukt
ze de volgende dag de hongerige Kroko te vangen. En zo kunnen ze weer op weg naar
koning Witbaard. Bij de grens van Blijlkand krijgt Kroko een toverballetje, zodat ze zonder
moeilijkheden de grens over kunnen . Koning Witbaard is bijzonder bl'rj met het cadeau. Het
is een mooie aanwinst voor zijn dierentuin. En dus kunnen Wipneus en Pim tevreden weer
naar huis. En ... ze hebben weer een spannend avontuur beleefd.

%æ. Str ¿-4' -:. -
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4 De pensonages in de boekjes

Alfabet
De meest geleerde kabouter in
Kabouterland. Woont alleen in een huis
ver weg van het kasteel in het Omegabos.
Wordt soms plagend ook wel de
' lettetj eseter' genoemd.

[12] Wipneus, Pim en het Plaagmannetje

[15] Wipneus, Pim en de wonderauto
[19] Wipneus en Pim en de toverfluit
[20] Wipneus, Pim en Tum-Tum

Algebra
Kabouter-minister in Kabouterland.

[19] Wipneus en Pim en de toverfluit

Arnold
Hoffotograaf in het paleis van koning
Goedhaft.
[25] Prins Wipneus en Pim vieren groot
feest

Baas Basje
Vriendel'rjke baas die alleen in een huisje
in Kabouterland woont. Heeft een hond
die Teddie heet,

[21] Wipneus en Pim halen gouddraad

[25] Prins Wipneus en Pim vieren groot
feest
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Baas Bosbes
Oude man die alleen in het bos van
Kabouterland woont. Is gek op pijproken.

[11] Wipneus, Pim en de zeven prinsessen

[25] Prins Wipneus en Pim vieren groot
feest

Baas Ui

Baas Paraplu
Vezamelaar van paraplu's: 'Grote en
kleine, groene, rode, witte, zwarte, rechte
en gebogen, oude en nieuwe. Wel
tweehonderd.'

[10] Wipneus, Pim en de oude paraplu

Baddiboeli
Roverhoofdman. De rovertroep van
Baddiboeli hebben het gouden schaartje
van tante Boterbloem gestolen, zodatze
geen toverdrankjes meer kan maken.

[3] Wipneus en Pim bij de rovers

r23l wiPneus en Pim oo 
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Balbos
Zwarte tovenaar met een vuurrood kleed
en een grote vuurrode hoed. Woont in een
huis aan de oever van de Sproo$eszee.
Uitspraken: halios pakkos kabouterios;
hokus, pokus, kwak, kwaÇ kikkeros, pas.

[1] Prins Wipneus en zijn vriendje

Barometer
Kabouter in Kabouterland die alles van het
weer af weet.
[20] Wipneus, Pim en Tum-Tum

Baron, de
Voluit Baron van Hollevaten tot Blikzwier.

[13] Wipneus, Pim en het circus

*F

{

-40-



Barondo
Tovenaar. Heeft reus Klonterderbonkie
een zilveren schepje gegeven dat zelf kan
graven met de volgende toverspreuk: 'Rif,
raf, raaf! Schepje, schepje, graaf!!'Heeft
ook tovenruater gemaakt waardoor iemand
die er aan ruilG tien minuten slaapt.
[5] Waar is Prins Wipneus?

[22] Wipneus, Pim en de gestolen kroon
[25] Prins Wipneus en Pim vieren groot
feest

Bernard en Bernardien(ie
Prins en prinses, kinderen van koning
Godefridus. Zijn door een bzoe tovenaar
omgetoverd in een beer en een gouden
spin. Worden gered door de fee
Floramonda.

[5] Wipneus en Pim bij Snuffelbaard

ff**"

Blikkie
Hond van kabouter Spinaze.

[20] Wipneus, Pim en Tum-Tum

Bloknoot
Kabouter uit Kabouterland.

[14] Wipneus, Pim en prinses Platina

Bobbie
Hond van Sleutelbaard [14]. Hond van de
familie Van den Heuvel in Grote-
Mensenland [17].
[14] Wipneus, Pim en prinses Platina

[17] Wipneus en Pim en de Zonneparel

Boelboel

[23] Wipneus en Pim bij de Trappertjes
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Boembaloemba
Reus, woont in een groot kasteel met
knecht Loerieboerie en de twee honden
Pluto en Castor.

[14] Wipneus, Pim en prinses Platina

Bonkeltje
Feestkabouter uit Eikenland waar Riri
koning is. Andere feestkabouters zijn Tuut
en Sjerreboom.

[9] Wipneus, Pim en Bonkeltje

[25] Prins Wipneus en Pim vieren groot
feest
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Boemeloemba
Blinde reus die voor de heks Krikkekrakra
de gouden rozen in de Wondeftuin
bewaakt. Wordt ook wel'wildeman'
genoemd [4]. Reus, woont in een groot
kasteel met knecht Loerieboerie en de
twee honden Pluto en Castor[14].
[4] Wipneus en Pim op Muggeneiland

[14] Wipneus, Pim en prinses Platina

Boterbloem
Oud vrouwtje dat erg knap is en dat kan
toveren. Woont op een eiland in de
Sprookjeszee. Maakt een toverdrankje om
koning Goedhart te genezen van de
bibberzieKe. Heeft ook een toverdrankje
om koning Violetta te genezen van de
nee-ja-bi b-bib-bibberitis.
[3] Wipneus en Pim bij de rovers

[15] Wipneus, Pim en de wonderauto

[19] Wipneus en Pim en de toverfluit
[25] Prins Wipneus en Pim vieren groot
feest

Bombarie
Mosemannetje.

[19] Wipneus en Pim en de toverfluit
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Boudewijn
Zoon van koning Afthur [2]. Later zoon
van koning Reinoud.

[2] Wipneus en Pim gaan op reis

[15] Wipneus, Pim en de wonderauto

Brambel
Boef

[13] Wipneus, Pim en het circus

Brinanda
Heft om een slee te trekken
[5] Waar is Prins Wipneus?

Brombel
Boef

[13] Wipneus, Pim en het circus

Bruno
Generaal van de kabouters in
Kabouterland. Eén van de vijf kabouters
uit Kabouterland die de avonturen van
Wipneus en Pim hebben opgeschreven.
-+ Hennie, Sjeffie, Sjors, Wichard.

[25] Prins Wipneus en Pim vieren groot
feest

Carlos
Zoon van koning Arthur [2]. Later zoon
van koning Reinoud.

[2] Wipneus en Pim gaan op reis

[15] Wipneus, Pim en de wonderauto

Castor
Eén van de honden van reus
Boembaloemba. Zie ook Pluto.

[14] Wipneus, Pim en prinses Platina

Coruerius
Koning van Jongensstad.

[21] Wipneus en Pim halen gouddraad

Dammie
Jongste kok in het paleis van koning
Goedhart.
[19] Wipneus en Pim en de toverfluit

Dolfijn
Koning van de Watermannetjes. Deze
kabouters hebben allemaal vissennamen:
SnoeÇ Goudvis, Paling.

[1] Prins Wipneus en zijn vriendje
[15] Wipneus, Pim en de wonderauto
[25] Prins Wipneus en Pim vieren groot
feest

Dodolien
Eén van de zeven prinsessen uit
Woudland. Zie ook Folioma, Gafresia,
Hertina, Marianne, Melidia, Santella.

[11] Wipneus, Pim en de zeven prinsessen

Doré
Sleutelefie bij de Mzuziekelfjes.

[19] Wipneus en Pim en de toverfluit

Drommels
Kabouter uit Kabouterland.

[8] Wipneus en Pim op speuftocht

Drukfaut
Kabouter uit het land van koning
Goedhaft. Zorgt voor drukfouten in het
drukwerk van de koning.

[18] Wipneus, Pim en het Groot-
raadselboek
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Duimstok
Timmerman in Kabouterland.

[25] Prins Wipneus en Pim vieren groot
feest

¿¡ï

Els van den Heuvel
Dochter uit het gezin van Van den Heuvel
waar het Strekenmannetje een jaar moet
blijven.
Kabouter in Kabouterland. Speelt klarinet.

[17] Wipneus en Pim en de Zonneparel

Fekkie
Hondje van Kees en Naris.

[16] Wipneus en Pim op vakantie

Feli
Minister in Kabouterland.

[25] Prins Wipneus en Pim vieren groot
feest

F¡K
Kabouter uit het land van koning
Goedhart. Heeft een hond.

[18] Wipneus, Pim en het Groot-
raadselboek

Flaa
Heks.

[25] Prins Wipneus en Pim vieren groot
feest

-,"j

Eekhoorn
Koning van Dierenland

[25] Prins Wipneus en Pim vieren groot
feest

Eén-en-één
Kabouter uit het land van koning
Goedhart. Geeft rekenles/
[9] Wipneus, Pim en Bonkeltje
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Flaf
Minister in Jongensstad.

[21] Wipneus en Pim halen gouddraad

Flammas
Vuurman, woont onder de Spookberg.

[7] Wipneus en Pim bij de
Knuppelmannetjes

,T
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Freek
Clown b'rj circus Snorrini

[13] Wipneus, Pim en het circus

Fresia
Koningin van de bloemengeufeeën, woont
in Floraland

[7] Wipneus en Pim bij de
Knuppelmannetjes

FIeurctta
Elfje, koningin van de Bloemenelfies. Heeft
lange, gouden haren en een schitterend,
zilveren kleedje.

[1] Prins Wipneus en zijn vriendje

[15] Wipneus, Pim en de wonderauto

Þt

Floramonda
Elf

[5] Wipneus en Pim bij Snuffelbaard
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Folioma
Eén van de zeven prinsessen uit
Woudland. Zie ook Dodolien, Gafresia,
Hertina, Marianne, Melodia, Santella.

[11] Wipneus, Pim en de zeven prinsessen

Fom Faai
Roverhoofdman.

[11] Wipneus, Pim en de zeven prinsessen

Fluu
Mosemannetje,

[19] Wipneus en Pim en de toverfluit

Friedje
Postbode in Kabouterland. Wordt in [17]
vewrdacht van het stelen van de
zonneparel van Rosalinda, maar is
onschulidg.
[17] Wipneus en Pim en de zonneparel

Fro
Heks. Woont in een huis aan de
Sprookjeszee. Is heel gierig en wil steeds
meer geld hebben. Heeft de kabouters
Tuut en Sjerreboom gevangen genomen
om haar geld te tellen.
[9] Wipneus, Pim en Bonkeltje
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Gafresia
Eén van de zeven prinsessen uit
Woudland. Zie ook Dodolien, Folioma,
Hertina, Marianne, Melodia, Santella.

[11] Wipneus, Pim en de zeven prinsessen

Godefridus
Koning, zijn kinderen zijn Bernard en
Bernardientje.
Zie verder b'rj Bernard en Bernardientje.
[5] Wipneus en Pim bij Snuffelbaard
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Goedhaft
Koning van Kabouterland

.#s

Gonio
Kabouter-minister in Kabouterland.

[19] Wipneus en Pim en de toverfluit

Grapjesmannetje
-+ Schobbefie

Griesela
Heks. Woont op de bodem van de
Sprookjeszee. Laat har huis bewaken door
12 schorpioenen.

[15] Wipneus, Pim en de wonderauto

Guldenmond

[29] Wipneus, Pim en de wensput

Haha
Kabouter uit het land van koning
Goedhaft. Poftier van de koning.

[18] Wipneus, Pim en het Groot-
raadselboek
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Hap Zuurkool

[28] Wipneus en Pim op stap met Kroko

Hector
Hond van Opa Melk.

[2] Wipneus en Pim gaan op reis

[17] Wipneus en Pim en de Zonneparel

a¡ u.fl

Heks met de zeven katten

[10] Wipneus, Pim en de oude paraplu

Hennie
Eén van de vijf kabouters uit Kabouterland
die de avonturen van Wipneus en Pim

hebben opgeschreven. -+ Hennie, Sjeffie,
Sjors, Wichard.
[25] Prins Wipneus en Pim vieren groot
feest

Heftina
Eén van de zeven prinsessen uit
Woudland. Zie ook Dodolien, Folioma,
Gafresia, Marianne, Melodia, Santella.

[11] Wipneus, Pim en de zeven prinsessen

Hop
Kabouter in Kabouterland

[25] Prins Wipneus en Pim vieren groot
feest

Hummeltje
Kleinste aardmannetje [2]. Later de
kleinste kabouter in Kabouterland.

[2] Wipneus en Pim gaan op reis

[20] Wipneus, Pim en Tum-Tum

Hup
Kabouter in Kabouterland

[25] Prins Wipneus en Pim vieren groot
feest

Indigo
Prinses van de Muziekelfies. In [19]
betoverd en in een spin veranderd. De
heks Krikkekrakra heeft zich als prinses
Indigo vermomd.
[19] Wipneus en Pim en de toverfluit.

Jan Knal
Jager.

[7] Wipneus en Pim bij de
Knuppelmannetjes
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Joppie
Kabouter uit het land van koning
Goedhaft. Hoofdkleermaker.

[18] Wipneus, Pim en het Groot-
raadselboek

Kaasje
De oude schatmeester van koning
Goedhart.

[18] Wipneus, Pim en het Groot-
raadselboek

Karin van den Heuvel
Dochter uit het gezin van Van den Heuvel
waar het Strekenmannetje een jaar moet
blijven.
Kabouter in Kabouterland. Speelt klarinet.
[17] Wipneus en Pim en de Zonneparel

Kasper
Kabouter in Kabouterland. Speelt klarinet.
[17] Wipneus en Pim en de Zonneparel

Kees Klungel
Manusje-van-alles in Jongenstad. Ook
koopman; doet in ongeregelde goederen.
Soms ookgewoon Kees.

[16] Wipneus en Pim op vakantie
[21] Wipneus en Pim halen gouddraad

[25] Prins Wipneus en Pim vieren groot
feest

Kersepit
Tuinman van koning Goedhart.

[14] Wipneus, Pim en prinses Platina

Klepel-Tinus

[25] Prins Wipneus en Pim vieren groot
feest

Klist
Tuinkabouter in Kabouterland.

[18] Wipneus, Pim en het Groot-
raadselboek
Kabouter-mi nister in Kabouterland.

[19] Wipneus en Pim en de toverfluit
[25] Prins Wipneus en Pim vieren groot
feest

KloddeÉje
Kabouter in Kabouterland. Soms ook de
vedkabouter.
Kabouter-minister in Kabouterland.

[19] Wipneus en Pim en de toverfluit
[25] Prins Wipneus en Pim vieren groot
feest
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Klonterdebonkie
Reus, vriendelijke man. Soms ook Bonki
genoemd. Woont in een huis in de rotsen.
Wipneus helpt Klonterdebonkie in [5] van
een zere kies af.

[5] Waar is Prins Wipneus

[17] Wipneus en Pim en de zonneparel

[25] Prins Wipneus en Pim vieren groot
feest

Knarc
Kabouter in Kabouterland

[9] Wipneus, Pim en Bonkeltje
[18] Wipneus, Pim en het Groot-
raadselboek

Knippeling
DoKer uit het land van koning Goedhart.
Heet eerst alleen'dokter'.
[3] Wipneus en Pim bij de rovers

[4] Wipneus en Pim op Muggeneiland

[19] Wipneus en Pim en de toverfluit
[20] Wipneus, Pim en Tum-Tum

Knobbel
Kabouter uit Kabouterland. Kan precies de
verjaardagen van de kabouters
uitrekenen.
[8] Wipneus en Pim op speuftocht

Knoopsgat
Kleermaker in Kabouterland.

[8] Wipneus en Pim op speurtocht
[21] Wipneus en Pim halen gouddraad

[25] Prins Wipneus en Pim vieren groot
feest
[26] Wipneus en Pim in de zilveren raket
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Koniferus Takkenbos
Soort boommens. Beschermer van de
Muzen.

[19] Wipneus en Pim en de toverfluit

Korre
De zwafte arend van de reuzenkabouter
Oekepoeke.

[8] Wipneus en Pim op speuftocht

Krentenbol
Bakker in Kabouterland.
[25] Prins Wipneus en Pim vieren groot
feest
[28] Wipneus en Pim op stap met Kroko

Krets
Mosemannetje.

[19] Wipneus en Pim en de toverfluit
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Krikkekrakra
Heks, woont op het Muggeneiland in de
Sprookjeszee; kan op een bezemsteel door
de lucht vliegen. Uitspraken:
knokkerdeknol len kol enschoppen,
kladderdekledderol ifa nten poten.

[4] Wipneus en Pim op Muggeneiland

[12] Wipnues, Pim en het Plaagmannetje

Kroko
Krokodil. Woont samen met Sjoko in de
vijver van het paleis van koning Goedhart.
Wordt in [25] cadeau gedaan aan de broer
van Goedhaft, koning Witbaard.
[28] Wipneus en Pim op stap met Kroko

Kromsnavel
De koning van alle vogels.

[18] Wipneus, Pim en het Groot-
raadselboek

Kropoek
HeK.
[22] Wipneus en Pim helpen dokter
Knippeling

Kwastje
Kleermaker in Kabouterland.

[5] Waar is Prins Wipneus?

Langspeelplaat
Kabouter uit Kabouterland.

[21] Wipneus en Pim halen gouddraad

[25] Prins Wipneus en Pim vieren groot
feest
[26] Wipneus en Pim in de zilveren raket
[28] Wipneus en Pim op stap met Kroko

LauwwateÊje
Kabouter uit het land van koning
Goedhaft . Schoon maakkabouter.

[18] Wipneus, Pim en het Groot-
raadselboek
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Leander
Koning van een volk dat woont op de
bodem van de Sprookjeszee.

[15] Wipneus, Pim en de wonderauto

Loerieboerie
Knecht van reus Boembaloemba.

[14] Wipneus, Pim en prinses Platina

Lolbroek
Kabouter uit Kabouterland.

[21] Wipneus en Pim halen gouddraad

Lo¡enzo de Vallorosa
Prins, zoon van koning Wijnand. Zijn paard
heet Moor.

[7] Wipneus en Pim bij de
Knuppelmanne$es
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Majella
Beestenverzorger i n Ka bouterla nd.

[21] Wipneus en Pim halen gouddraad

Marianne
Eén van de zeven prinsessen uit
Woudland. Zie ook Dodolien, Folioma,
Gafresia, Hertina, Melodia, Santella.

[11] Wipneus, Pim en de zeven prinsessen

Marisa
Dochter van koning Leander.

[15] Wipneus, Pim en de wonderauto

Melodia
Eén van de zeven prinsessen uit
Woudland. Zie ook Dodolien, Folioma,
Gafresia, Hertina, Marianne, Santella.

[11] Wipneus, Pim en de zeven prinsessen

Luna

[26] Wipneus en Pim in de zilveren raket
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Mok
Ezel van Schorretje. Wordt door Wipneus
en Pim'Wie-wat' genoemd.

[12] Wipneus, Pim en het plaagmannetje

Naris
Koopman; doet in ongeregelde goederen.

[16] Wipneus en Pim op vakantie
[25] Prins Wipneus en Pim vieren groot
feest

t
Oekepoeke
Reuzenkabouter die geen kabouteruolk
meer heeft. Vriend van de heksen Flaa,
Flie en Floe.

[8] Wipneus en Pim op speuftocht
[25] Prins Wipneus en Pim vieren groot
feest

Opa Melk
Oude man. Woont alleen in een huisje. In

[17] brandt zijn huis af; met de
Zonneparel krijgt hij zijn huis weer terug.
[2] Wipneus en Pim gaan op reis

[17] Wipneus en Pim en de Zonneparel

[25] Prins Wipneus en Pim vieren groot
feest

Orion

[26] Wipneus en Pim in de zilveren raket
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Osvaldo

[29] Wipneus, Pim en de wensput

Paal$e
Soldaat in het leger van koning Witbaard

[10] Wipneus, Pim en de oude paraplu

[28] Wipneus en Pim op stap met Kroko

Paling
-+ Vrouwtje Paling

Paknie
Vleermuis. Blijkt de betoverde boskabouter
Pankie te zijn.
[18] Wipneus, Pim en het Groot-
raadselboek

{
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Paletje
Knecht van verfkabouter Kloddertje.
Kabouter-minister in Kabouterla nd.

[19] Wipneus en Pim en de toverfluit

Pankie
Oude kabouter in Kabouterland, bakker.
Heeft nog maar twee tanden. Wil de
zonneparel van Rosalinda stelen. Dit luK
niet, wordt veranderd in een bruine rat.
[17] Wipneus en Pim en de Zonneparel

[19] Wipneus en Pim en de toverfluit

Pannesteel
Kok; kabouter in het land van koning
Goedhaft. Soms ook Pannesteeltje. Heet
eerst nog alleen'kabouterkoK.
[4] Wipneus en Pim op Muggeneiland

[8] Wipneus en Pim op speuftocht
[10] Wipneus, Pim en de oude paraplu

[12] Wipnues, Pim en het Plaagmannetje

[13] Wipneus, Pim en het circus

[15] Wipneus, Pim en de wonderauto
[16] Wipneus en Pim op vakantie
[18] Wipneus, Pim en het Groot-
raadselboek

[19] Wipneus en Pim en de toverfluit
[20] Wipneus, Pim en Tum-Tum
[25] Prins Wipneus en Pim vieren groot
feest

Parasol
Hofnar van kong Zonneschijn.

[19] Wipneus en Pim en de toverfluit

Pedro
Kabouter in Kabouterland die zorgt voor
zieke kabouters. Heeft meestal weinig te
doen, omdat kabouters bijna nooit ziek
zijn.
[20] Wipneus, Pim en Tum-Tum

Peen
Kabouter in Kabouterland. Tuinman.
[9] Wipneus, Pim en Bonkeltje

Peggie
Tijger bij circus Snorrini

[13] Wipneus, Pim en het circus

Pennelik
Kabouter in Kabouterland. Meester in de
klas van Wipneus en Pim.

[15] Wipneus, Pim en de wonderauto
[17] Wipneus en Pim en de Zonneparel

[19] Wipneus en Pim en de toverfluit
[20] Wipneus, Pim en Tum-Tum

Peter
Ezel uit Kabouterland.

[21] Wipneus en Pim halen gouddraad

Pierewiet
Een heel goede, oude kabouter. Woont ver
weg in de bossen, vlak b'lj het land van de
mensen.

[2] Wipneus en Pim gaan op reis
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Pietske
Allerkleinste kabouter in Kabouterland

[25] Prins Wipneus en Pim vieren groot
feest

æ-

Pijlstaaft
Schorpioen. BewaaK de toegang tot het
paleis van koning Leander. Was eerder in
dienst van de heks Griesela.

[15] Wipneus, Pim en de wonderauto

Pijpesteel
Koning van de Vijverkabouters.
[16] Wipneus en Pim op vakantie

Pillendoos
Dokter in Kabouterland

[13] Wipneus, Pim en het circus

Pim
Kabouter, één van de hoofdfiguren.
Komt in alle boekjes voor.

Pimlico
Goochelaar.

[17] Wipneus en Pim en de Zonneparel

Pimpelaar

[22] Wipneus, Pim en de gestolen kroon

Pimpeltje
Schuilnaam van Pim.

[10] Wipneus, Pim en de oude paraplu

Pipo
Bewoner van Jongensstad, Zegt: 'Niet Pipo
de clown, maar Pipo de aardappelpitter.
[21] Wipneus en Pim halen gouddraad

Pinto
Zwarte knecht van tovenaar Balbos.

[1] Prins Wipneus en zijn vriendje

Pippie
Aapje van Snorrini

[13] Wipneus, Pim en het circus

[17] Wipneus en Pim en de Zonneparel

Plaagmannetje
-+ Schorretje

Platina
Prinses, dochter van koning Dolfijn.

[25] Prins Wipneus en Pim vieren groot
feest
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Platzak
Vijverkabouter; gaat over het geld

[16] Wipneus en Pim op vakantie

Pluimsteek
Eerste minister in Kabouterland

[13] Wipneus, Pim en het circus

Pluto
Eén van de honden van reus
Boembaloemba. Zie ook Østor.
[14] Wipneus, Pim en prinses Platina

Poef
Kapitein in het leger van koning Witbaard.
[10] Wipneus en Pim en de oude paraplu

[25] Prins Wipneus en Pim vieren groot
feest
[28] Wipneus en Pim op stap met Kroko

t

Poeskas
Grijze tovenaar. Heeft het Toverkussen
bedacht.

[15] Wipneus, Pim en de wonderauto

Pompeftje
Waard van de herberg annex hotel Onder
het droge dak.
[10] Wipneus, Pim en de oude paraplu

[28] Wipneus en Pim op stap met Kroko

Rosalinda
Koningin van de Woudelfjes. Gaat gekleed
in blauw-zilveren mantel. Heeft een
Zonneparel, waarmee getoverd kan
worden. Zonder de zonneparel gaat ze
dood.

[17] Wipneus en Pim en de Zonneparel

Postbode
Zonder verdere naamsaanduiding.

[10] Wipneus, Pim en de oude paraplu

Prikkie

[23] Wipneus en Pim bij de Trappetjes,|irr"

tl¡
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Puzzle
Kabouter uit Kabouterland.

[8] Wipneus en Pim op speuftocht

Ratje
Soldaat in het leger van koning Witbaard.
[10] Wipneus, Pim en de oude paraplu

[28] Wipneus en Pim op stap met Kroko

Regi
Minister in Jongensstad.

[21] Wipneus en Pim halen gouddraad

Regina
Koningin van de mzuiekelfejs
Kabouter-minister in Kabouterland.

[19] Wipneus en Pim en de toverfluit

Reinoud
Koning in mensenland. Heeft een dochter
Avleria.

[15] Wipneus, Pim en de wonderauto
[17] Wipneus en Pim en de Zonneparel

Reno
Is betoverd en veranderd in het
Strekenmannetje. Wordt door Wipneus en
Pim gevangen. Wipneus en Pim brengen
hem naar mensenland waar hij voor straf
in een papegaai verandert en waar hij een
jaar moet blijven. Na dat jaar wordt de
betovering verbroken en mag Reno weer
terug naar Kabouterland.

[17] Wipneus en Pim en de Zonneparel

Rigo
Chauffeur van koning Goedhaft.
[18] Wipneus, Pim en het Groot-
raadselboek

[19] Wipneus en Pim en de toverfluit

Rimpeltje
Kabouter in Kabouterland.

[4] Wipneus en Pim op Muggeneiland

Robbedoes
Prins. Is gevangen genomen door de
zwarte kabouters. Wordt bevrijd Wipnues
bevrijd.
[5] Waar is Prins Wipneus?

Rollebom
Reus.

[15] Wipneus, Pim en de wonderauto

RoodstaaÉ
Eekhoorn, koning op het eiland van de
dieren [14]. Koning van de eekhoorns

[1s].
[14] Wipneus, Pim en prinses Platina

[15] Wipneus, Pim en de wonderauto.

t|
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Rosalinda
Koningin van de winterelfes.
[17] Wipneus en Pim en de zonneparel

[25] Prins Wipneus en Pim vieren groot
feest

Rozenstokje
Oudste kabouter in Blijland. Moet tijdelijk
koning zijn als koning Witbaard bij z'ljn

broer, koning Goedhart, op bezoek gaat.

[10] Wipneus, Pim en de oude paraplu

#

Salvo
Dirigent in Kabouterland.

[19] Wipneus en Pim en de toverfluit
[25] Prins Wipneus en Pim vieren groot
feest

Santella
Eén van de zeven prinsessen uit
Woudland. Zie ook Dodolien, Folioma,
Gafresia, Heftina, Marianne, Melodia.

[11] Wipneus, Pim en de zeven prinsessen

Saurimos
Monster dat de ingang van de Petriberg
bewaaK. Heeft zeven koppen.

[18] Wipneus, Pim en het Groot-
raadselboek

Schaar
Kabouter in Kabouterland. Kleermaker

[18] Wipneus, Pim en het Groot-
raadselboek

SchobbeÊje
Ook wel het Grapjesmannetje. Is door een
heks betoverd en daardoor Schorretje, het
Plaagmannetje, geworden.

[12] Wipneus, Pim en het mannetje
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Schorretje
Het Plaagmannetje. Heeft overal een hekel
aan. Is de betoverde Schobbeftje, het
Grapjesmanne$e. Wordt door Wipneus en
Pim van de betovering verlost door hem
ondersteboven te houden en daarna
driemaal naar rechts te draaien.

[12] Wipneus, Pim en het Plaagmannetje

o,C-a

Sem
Knechtje van verfakbouter Kloddeftje
Ka bouter-mi nister in Kabouterla nd.

[19] Wipneus en Pim en de toverfluit

Seruet
Dienaar van koning Goedhaft.
[8] Wipneus en Pim op speurtocht

Sjarbon
Koning van de Kolenmannetjes.

[25] Prins Wipneus en Pim vieren groot
feest

Sjeffie
Eén van de vijf kabouters uit Kabouterland
die de avonturen van Wipneus en Pim
hebben opgeschreven. -+ Bruno, Hennie,
Sjors, Wichard.

[25] Prins Wipneus en Pim vieren groot
feest

Sjengerino
Kabouter in het paleis van kong Goedhart
die voor de gasten zorgt.Is vaak
verkouden. Komt oorspronkelijk uit het
land Ha-Hoi van koning Zonneschijn.

[19] Wipneus en Pim en de toverfluit

Sjerreboom
Feestkabouter. -+ Bonkeltje.

Sjoes
Kabouter uit het land van koning
Goedhart. Schoenmaker.

[18] Wipneus, Pim en het Groot-
raadselboek

Sjoko
Krokodil. Woont samen met Sjoko in de
vijver van het paleis van koning Goedhart.

[28] Wipneus en Pim op stap met Kroko

Sjors
Geheimschrijver in Kabouterland.

[25] Prins Wipneus en Pim vieren groot
feest

Sjors
Eén van de v'ljf kabouters uit Kabouterland
die de avonturen van Wipneus en Pim

hebben opgeschreven. -) Bruno, Hennie,
Sjeffie, Wichard.
[25] Prins Wipneus en Pim vieren groot
feest

Sleutelbaard
Bewaker van de poort van het paleis van
koning Goedhart
[3] Wipneus en Pim bij de rovers

[13] Wipneus, Pim en het circus

[14] Wipneus, Pim en prinses Platina

SlobbeÊje
Kabouter uit Kabouterland

[16] Wipneus en Pim op vakantie

SloUe
Soldaat in het leger van koning Witbaard

[10] Wipneus, Pim en de oude ParaPlu

SluipeÉje
Vos in Woudland.

[11] Wipneus, Pim en de zeven prinsessen
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Snapje
Soldaat; korporaal in het leger van koning
Witbaard. Later generaal.

[10] Wipneus, Pim en de oude paraplu

[15] Wipneus, Pim en de wonderauto
[25] Prins Wipneus en Pim vieren groot
feest

[28] Wipneus en Pim op stap met Kroko

Snorkie
Kabouter in Kabouterland, Slaapt bijna
altijd.
[14] Wipneus, Pim en prinses Platina

[15] Wipneus, Pim en de wonderauto

Snorrini
Directeur van het gelijknamige circus.
Heeft als voornaam Bafti.

[13] Wipneus, Pim en het circus

[17] Wipneus en Pim en de Zonneparel

[25] Prins Wipneus en Pim vieren groot
feest

Snijdeftje
Kleermaker in Kabouterland.

[5] Waar is Prins Wipneus?

Snuffellie
Kabouter uit Kabouterland.

[8] Wipneus en Pim op speurtocht

Soeki
Minister in Kabouterland.

[25] Prins Wipneus en Pim vieren groot
feest

Soetsijn
Kabouter in Kabouterland. Speelt piano.

[17] Wipneus en Pim en de Zonneparel

Speelgoedkabouters
Maken speelgoed voo Sinterklaas. Hun
koning heet Wittebaard.

[25] Prins Wipneus en Pim vieren groot
feest

Speurneus
Minister van Veiligheid in Kabouterland.

[14] Wipneus, Pim en prinses Platina

Spin
Spin, dokter op het eiland van de dieren.
Zijn broer, die ook Spin heet, is

kleermaker op het eiland van de dieren.

[14] Wipneus, Pim en prinses Platina

Spinazie
Kabouter uit Sproookjesland. Knorrige
kabouter, neemt zijn werk erg serieus.
SchildwachÇ sterkste van alle kabouters.
Leert kabouters ook marcheren.
Komt in vrijwel alle boekjes wel even voor

het circus Wipneus, Pin

,^{,

Spitsneus
Kabouter uit Kabouterland.

[11] Wipneus, Pim en de zeven prinsessen

Steenbok
Bakker op het eiland van de dieren.

[14] Wipneus, Pim en prinses Platina

Stereo
Kabouter-minister in Kabouterland.

[19] Wipneus en Pim en de toverfluit
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Stippelltje
Aardmannetje.
[2] Wipneus en Pim gaan op reis

Stoppel
Knecht van tante Fro.

[9] Wipneus, Pim en Bonkeltje

Sulr"\

Strekenmannetje
Betoverde boskabouter; haalt allemaal
veruelende streken uit. Wordt door
Wipneus en Pim gevangen. Wipneus en
Pim brengen hem naar mensenland waar
h'lj voor straf in een papegaai verandeft en
waar hij een jaar moet blijven.

[16] Wipneus en Pim op vakantie
[17] Wipneus en Pim en de Zonneparel

Strikbaard
De alleroudste kabouter in Kabouterland
Niemand weet precies hoe oud hij is;
misschien wel meer dan 500 jaar.

[16] Wipneus en Pim op vakantie

r{

Tante Boterbloem
-+ Tante Boterbloem

Tante Fro
-+ Fro

Teddie
Hond van Baas Bosje.

[21] Wipneus en Pim halen gouddraad

[25] Prins Wipneus en Pim vieren groot
feest

Tinus Boemelaar
Noemt zichzelf paardenhandelaar; is
echter een paardendief.

[21] Wipneus en Pim halen gouddraad

Trappel
Zwarte kabouter

[5] Waar is Prins Wipneus?

Trippel
Zwarte kabouter
[5] Waar is Prins Wipneus?
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Trollie

[29] Wipneus, Pim en de wensput

=, ,"ry?,

Trollo

[36] Wipneus, Pim en malle Trollo

Tum-tum

[20] Wipneus, Pim en Tum-Tum

Tureluur
Kabouter uit het land van koning
Goedhart. Is heel knap (maar niet zo knap
als Alfabet, weet heel veel van sterren.
[18] Wipneus, Pim en het Groot-
raadselboek

Tuut
Feestkabouter. -+ Bonkeltje.

Ulleke
Kabouter uit het land van koning
Goedhart.

[18] Wipneus, Pim en het Groot-
raadselboek

Valentinus
Knecht van Baron van Hollevaten tot
Blikzwier.

[13] Wipneus, Pim en het circus

Valeria
Prinses, soms ook Leria genoemd. Dochter
van koning Reinoud. Is erg ziek en wordt
door Wipneus en Pim genezen met het
wonderkussen.
[15] Wipneus, Pim en de wonderauto

Troorcog
Toverkol. Woont vlakbij de Petriberg. Blfkt
dezelfde te z'rjn als Grootoor, de vleermuis.
[18] Wipneus, Pim en het groot
raadselboek

Trijn
-+ Vrouwtje Trijn

Tuimeltje
Soldaat in het leger van koning Witbaard
[10] Wipneus, Pim en de oude paraplu
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Violetta
Koningin van de Mosemannetjes.

[18] Wipneus, Pim en het groot
raadselboek

Vliegoor
Kabouter in Sprookesland. Dirigent.
[17] Wipneus en Pim en de Zonneparel

Vlug
Kabouter in Kabouterland.

[10] Wipneus, Pim en de oude paraplu

Vrouwtje Paling

[22] Wipneus, Pim en de gestolen kroon

Vrouwlie Trijn
Vrouw die alleen in het bos in
Kabouterland woont. Maakt onder andere
toverdrankjes en gouddraad.

[21] Wipneus en Pim halen gouddraad

[25] Prins Wipneus en Pim vieren groot
feest

Vuurballetje
Kabouter in Kabouterland.

[5] Waar is Prins Wipneus?

[25] Prins Wipneus en Pim vieren groot
feest

Wendel

[29] Wipneus, Pim en de wensput

Wichard
Eén van de vijf kabouters uit Kabouterland
die de avonturen van Wipneus en Pim
hebben opgeschreven. -) Bruno, Hennie,
Sjeffie, Sjors
Wichard staat in werkelijkheid voor
broeder Wichard, of wel Wilhelmus
Adrianus van de Looij.

[25] Prins Wipneus en Pim vieren groot
feest

Wiebeltje.
Jongste kabouter in Kabouterland.

[9] Wipneus, Pim en Bonkeltje

Wie-wat
-+ Mok

.r
t.
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Wildeman
-+ Boemeloemba

Wimpeltje
Schuilnaam van prins Wipneus.

[10] Wipneus, Pim en de oude paraplu

Wippim
Niet bestaande figuur, bedacht door
Wipneus en Pim om Fom Faai en zijn
mannen te verslaan.

[11] Wipneus, Pim en de zeven prinsessen

Wipneus
Kabouter uit Kabouterland. Prins, zoon van
koning Goedhaft. Gebooftedatum 30
januari. Eén van de twee hoofdfiguren uit
de Wipneus en Pim boekjes. Komt in alle
boekjes voor.
Wipneus is te herkennen aan zijn wipneus
en aan zijn muts. De muts staat rechtop
en heeft een kwastje.

Witbaard
Prins, broer van koning Goedhaft, prins.
Later koning in een'heel ver land'. Dit land
is Blijland met de hoofdstad Vreugdestad.

[10] Wipneus, Pim en de oude paraplu

[15] Wipneus, Pim en de wonderauto
[25] Prins Wipneus en Pim vieren groot
feest
[28] Wipneus en Pim op stap met Kroko

WitstaaÊje
Konijn dat samen met Zwartstaartje de
slee van Pim trekt. Wordt soms ook al
a2onderlijk transportmidel gebruikt.

[2] Wipneus en Pim gaan op reis

[5] Waar is Prins Wipneus?

Wittebaard
Koning van de Speelgoedkabouters.

[25] Prins Wipneus en Pim vieren groot
feest

Yvonne
Winterelfje.
[25] Prins Wipneus en Pim vieren groot
feest
Zeepsop
Kabouter uit Kabouterland die elke dag de
baard van Koning Goedhaft moet wassen.

[25] Prins Wipneus en Pim vieren groot
feest

Zeeslang
Gevaarlijk zeemonster dat Wipneus en Pim
in de Sprookjeszee achteruolgt. Wipneus
en Pim maken het onschadelojk door een
lantaarntje in z'rjn bek te gooien.

[3] Wipneus en Pim bij de rovers

-64-



Zilverelfje
Winterelfje. Door heks Krikkekrakra in een
rat veranderd. Door Wipneus en Pim
bevrijd. Kan toveren.
[4] Wipneus en Pim op Muggeneiland

[25] Prins Wipneus en Pim vieren groot
feest

Zonnestraal
Professor in het land Ha-Hoi. Uitvinder van
de toverlicht en de wonderstraal.
Kabouter-minister in Kabouterland.

[19] Wipneus en Pim en de toverfluit

Zuurkool
-+ Hap Zuurkool

Zwaluw
Koning van de vogellandkabouters.
[8] Wipneusen Pim op speuftocht
[15] Wipneus, Pim en de wonderauto

Zilverkroon
Koning van de Aardmaantjes [2]. Latyer
koning van de Kolenkabouters.

[2] Wipneus en Pim gaan op reis

[15] Wipneus, Pim en de wonderauto

.-¿*r-

Zonnebril
Geheim raadsheer van koning
Zonneschijn.
[19] Wipneus en Pim en de toverfluit

Zonneschijn
Koning van het land Ha-Hoi.

[19] Wipneus en Pim en de toverfluit

,,i"
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ZwaÉe kabouters
Gemene kabouters die prins Robbedoes
hebben onWoerd.

[5] Waar is Prins Wipneus?

ZwaftstaaÉje
Konijn dat samen met Witstaartje de slee
van Pim trekt.
[2] Wipneus en Pim gaan op reis

[5] Waar is Prins Wipneus?
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Bijlage A Meer over de schrijvers en tekenaars
1. Leonardus Marie Engelbertus van der Made, Broeder Bruno
(1e23-20O1)

Broeder BrunoBruno van der Made deed zijn eerste professie in de
Congregatie F.I.C. (voluit Congregatie van de broeders van de
onbevlekte ontvangenis van de heilige maagd Maria) op 15 augustus,
1942. Hij gaf aanvankelijk les op de lagere school. Daarnaast behaalde
hij aktes Frans, Duits en Engels, Hij studeerde af in de Nederlandse taal
en letterkunde. Van der Made begon als leraar in het basisonderwijs en
werd na een klein aantaljaren benoemd tot docent aan de kweekschool
van de congregatie in Amsterdam. In 1957 werd hij directeur van de
Maastrichtse kweekschool van de congregatie, Na zijn lidmaatschap van
het generaal bestuur werd hij op het kapittel van 1970 gekozen tot
generaal overste van de Kongregatie van de broeders van de onbevlekte ontvangenis van de heilige
maagd Maria. Die functie veruulde hij twaalf jaar. Daarna was hij als voorzitter van diverse commissies
en werkgroepen zowel binnen als buiten de congregatie actief.

Bruno had een vruchtbare pen. Hij was niet alleen de geestelijk vader van de Wipeus en Pimboekjes -

en de schrijver van de eerste zes delen in de serie - , hij schreef ook vele artikelen en geschriften over
het religieus leven, over de stichters van zijn congregratie, over oecumene en over de rechten van de
mens,

Hij schreef als B van Wijckmade de volgende boekjes
.Prins Wipneus en zijn vriendje, 1948
.Wipneus en Pim gaan op reis, 1949
.Wipneus en Pim bij de rovers, 1950
.Wipneus en Pim op Muggeneiland, 1951
.Waar is Prins Wipneus?, 1952
.Wipneus en Pim bij Snuffelbaard, 1953
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2, Iosephus Antonius Haenen, Broeder Sjef
(L924-2OOL)

Sjef Haenen heeft altijd voor de klas gestaan in het voortgezet onderw|s. Hij
gaf Duits en Engels. Daarnaast heeft hij lesmethodes Duits en
aardrijKkunde voor het vwo geschreven. Ook schreef hij een Nederlandse
taalmethode voor het basisonderwijs (De'Mijn taal' serie). Onder de naam
Jos Haens schreef hij een paar Puk en Muk boekjes,

Onder de naam BJ (!) Haenen heeft hij in de jaren vijftig een boekje
geschreven voor lagereschoolkinderen over verkeersregels in de vorm van
een poppenkast met Jan Klaassen en Katrijn (Verkeersavonturen van Jan
Klaassen). Het kon in de klas nagespeeld worden, dus toen al interactief. Hij
heeft er dan ook een prijs voor gekregen van Veilig
Verkeer Nederland.

Hij schreef als BJ van Wijckmade de volgende boekjes
. Wipneus en Pim bij de Knuppelmannetjes, L954
. Wipneus en Pim op speurtocht, 1955
. Wipneus, Pim en Bonkeltje, 1956
. Wipneus, Pim en de oude paraplu, 1957
. Wipneus, Pim en de zeven prinsessen, 1958
. Wipneus, Pim en het plaagmannetje, 1959
. Wipneus, Pim en het circus, 1960
. Wipneus en Pim op vakantie, 1963
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3, Wilhelmus Adrianus van der Looij, Broeder Wichard
(1922-1988)

Na het behalen van de onderwijzersakte in L94I trad hij toe tot de
congregatie van de Broeders van Maastricht. Hij was verbonden aan lagere
scholen in Maastricht, Helmond, Den Haag en Amersfoort. In 1965 vertrok
hij naar Sierra Leone.
Veruolgens in 1970 naar Pakistan en in 1984 naar Malawi. In 1987 keerde
hij naar Nederland terug.

Hij schreef als BW van Wijckmade:
. Wipneus, Pim en prinses Platina, 1961
. Wipneus, Pim en de wonderauto, 1962
. Wipneus en Pim en de zonneparel, 1964
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4. Hendrikus Johannes Fest, Brceder Alfried
(1e37- )

Na zich bekwaamd te hebben als onderwijzer in 1956, trad hij toe tot de
congregatie van de Broeders van Maastricht, Hij werKe in lagere scholen in Den
Haag en Maastricht. In 1968 vertrok hij naar Ghana waar hij werkte tot 1992,

Hij schreef ãlS BA vâh Wijckmade:
. Wipneus, Pim en het groot raadselboeÇ 1965
. Wipneus, Pim en de toverfluit, 1966
. Wipneus, Pim en Tum-Tum, 1967
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5. Edward Antoon Marie Pieters, Broeder Gregorio
(1924-1990)

Na het behalen van de onderwijsakte in 7944, trad hij toe tot de Broeders van
Maastricht. Hij was werkzaam in scholen in Heerlen en Maastricht. Vanaf 1965
was hij werkzaam aan een Diocesaan Missiebureau.

Broeder Gregorio is de laatste en meest productieve schrijver geweest. Hij nam
maar liefst 20 deeltjes voor zijn rekening, In een interuiew in de Barneveldse
Krant van 27 oktober L977 gunde Pieters de lezer een kijkje achter de Wipneus
en Pim boekje. Op de vraag waar Pieters de stof voor de boekjes vandaan haalde, antwoordde
Pieters: 'De typen uit "Wipneus en Pim bij de Trappeftjes" komen uit de trappisten abdij in Mechelen.
Rond Pasen ben ik daar in retraite. Baas Ui, Koningin Prikkie: ik heb zedaar gezien.' En over de
algemene aanpak onthult Pieters: 'Obsreveren, kombineren, trefwoorden noteren, je stof añruegen
door wat je hoort van ouders en kinderen'.

Pieters vertelt ook dat hij veel door het land trekt ter promotie van de boekjes. En zo leerden we ook
van het bestaan van Wipneus en Pim kaaften en stickers die als promotieverhaal worden gebruikt.
Vaak leest Pieters ook voor tijdens de promotie-activiteiten. Hij was er in deze tijd blijkbaar nogal druk
mee. Pieters: 'Wie mij vraagt, kan mij krijgen, mits dat tijdig wordt aangevraagd.
Met dank aan Ada van den Brink van de Barneveldse Krant en het archief van de Broeders van
Maastricht.

Hij schreef als BG van Wijckmade;
.Wipneus, Pim en de gestolen kroon, 1969
.Wipneus en Pim helpen dokter Knippeling, 1970
.Wipneus en Pim bij de Trappertjes, 1971
.Wipneus en Pim vieren groot feest, 1971,
.Wipneus en Pim in de zilveren raket, 1972
.Wipneus en Pim zoeken Klepel-Tinus, t973
.Wipneus en Pim op stap met Kroko, 1974
.Wipneus, Pim en de wensput, 1975
.Wipneus en Pim vinden een tuitkannetje, 1976
.Wipneus, Pim en de vliegende stoel, 1977
.Wipneus, Pim en de blauwe jorel, L977
.Wipneus en Pim vangen drie sneeuwspoken, 1979
.Wipneus en Pim naar de Flinten, 1980
.Wipneus en Pim op de Kleiberg, 1981
.Wipneus, Pim en malle Trollo, 1982
.Wipneus en Pim redden oude Rigobert, 1983
.Prins Wipneus wordt koning, 1985
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6. De tekenaars

Herman Ramaekers (1974-1977) werd geboren als vierde van negen kinderen. Hij ging in Leiden
medicijnen studeren. Hij moest die studie echter staken, omdat hij op zijn negentiende werd geveld

door spierdystrofie. Mogelijk een gevolg van polio, waardoor hij onder zijn middel volledig verlamd
raakte. Later heeft hij alsnog een studie kinderpsychologie gevolgd en vestigde hij zich als
kinderpsycholoog in Maastricht. Tot aan zijn dood is hij blijven tekenen. Herman Raemakers had een
zus, Nel, die de moeder van Joop Walenkamp was. Volgens Pim Walenkamp werd in de familie gezegd

dat Herman romantische tekeningen maaKe; romantisch in de zin van bol, rond, nostalgisch,

Joop Walenkamp (L949-7997), een neef van Herman Raemakers, nam het werk van Ramaekers
over. Walenkamp was leraar klassieke talen op een gymnasium. Later heeft hij op het ministerie van
Onderwijs gewerkt en was hoofd Communicatie bij de Rabobank. Ook was hij twintig jaar lang
raadslid en wethouder (namens het CDA) in de gemeente Leiden. Joop Walenkamp is eind jaren

negentig plotseling overleden. Volgens Pim Walenkamp werd in de familie gezegd dat Joop
realistísche tekeningen maakte, dat wíl zeggen met rechte lijnen en weinig schaduw,
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