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’t Verrukkelijke kinderbakboek

Rutger van den Broek & Mark Haayema 

Met tekeningen van Emanuel Wiemans 

Fotografie: Saskia Lelieveld  

Styling: Alex Styling 

Kookboek 

Oktober 2019 

160 pag. / 20 x 25 cm 

6+ 

NUR 216 

ISBN 9789047626671 

€ 22,99

RUTGER VAN DEN BROEK 

(1986) klom als kind al op het 

aanrecht als zijn moeder aan 

het bakken was. In 2013 won hij 

de eerste editie van Heel Holland 

Bakt, waarna hij zich fulltime 

aan het bakken kon wijden. Van 

zijn bestsellers De bakbijbel en De 

koekjesbijbel zijn inmiddels meer dan 

70.000 exemplaren verkocht. Ook 

heeft Rutger een populair bakblog: 

RutgerBakt.nl.

MARK HAAYEMA (1985) is 

schrijver en acteur. Behalve 

kinderboeken schrijft Mark 

ook theatervoorstellingen voor 

onder anderen Herman van Veen 

en Kinderen voor Kinderen. 

Ook speelde hij als acteur en 

poppenspeler in bijvoorbeeld De 

Boterhamshow, Sesamstraat, Alfred 

J. Kwak, War Horse en Ja zuster, nee 

zuster. Zijn prentenboek Johannes de 

Parkiet, een boek over wennen aan 

vreemde vogels, was kerntitel voor 

de Kinderboekenweek 2018 en werd 

in 2019 bekroond met een Vlag en 

Wimpel.
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Smullen met al 
je zintuigen! 
’t Verrukkelijke kinderbakboek  

De familie Bakker is het liefst de hele dag in de weer met bloem, eieren, boter en 

suiker. Het hele jaar door maken ze de lekkerste baksels: cheesecakejes met 

aardbeien in de lente, strandkoekjes voor op het strand in de zomer, rozijnenbollen in 

de herfst, en in de winter natuurlijk kruidnoten en kerstkransjes. En wat te denken van 

een honnepon, een ratjetoe of een heuse ijstaart? 

’t Verrukkelijke kinderbakboek is het leukste bakboek voor kinderen vanaf zes jaar! 

Heel Holland Bakt-winnaar Rutger van den Broek en 
kinderboekenschrijver Mark Haayema maakten samen dit 

kookboek vol heerlijke recepten, vrolijke verhalen en grappige gedichten, geïllustreerd 

door Emanuel Wiemans. Met achtentwintig recepten en handige informatie voor 

beginnende bakkers.

• 12 oktober 2019: Boekpresentatie tijdens het 
Kinderboekenfestival op Landgoed de Paltz 
in Soesterberg! 

• Boekhandelstour: laat jouw baksel proeven 
door Rutger en Mark en win een boek

• Interviews en televisieoptredens
• Social-mediacampagne
• Van de allereerste winnaar van ‘Heel 

Holland Bakt’
• 28 recepten voor kinderen en verhalen  

over de familie Bakker

KINDER
BAKBOEK

RUTGER VAN DEN BROEK 
& MARK HAAYEMA

�'t Verrukkelyke�



Elke dag moet Koko de koerier tientallen pakketjes bezorgen. Hij doet 

zijn best om ze op tijd af te leveren, maar dat is nog niet zo eenvoudig: op zijn route 

komt hij altijd wel iets ongewoons tegen. Kun jij Koko de koerier helpen om zijn 

pakketjes op tijd te bezorgen?

Dit kleurrijke zoekboek zit vol met bijzondere dingen om te ontdekken. 

Ga op zoek naar Koko in een verkeersopstopping, een luchtgevecht, op een schip, in de 

ruimte, of onder water – waar hij ook is, Koko’s leven zit vol verrassingen en 
avontuur! Bij elke tekening horen verschillende opdrachten met nog veel meer 

dingen om te vinden. Een boek voor uren zoekplezier.

Komt Koko de koerier 
vandaag op tijd? 
Koko de koerier

Koko de koerier

Katerina Gorelik 

Prentenboek 

Oktober 2019 

24 pag. / 24 x 29,3 cm 

3+ 

NUR 270 

ISBN 9789047627074 

€ 12,99
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• Thema 
kinderboekenweek

• Prentenboek én zoekboek 
• Ongewoon origineel boek 

van Russische komaf

Something happened in the Harbour! A giant shipwhale came to visit. The captain is worried: he heard shouts. 
The mermaid hit the fishing net. Foxes are trying to steal containers from a bear barge on the sly. And wolf 
pirates attack a ship-sturgeon - however, sailor elephants can stand up for themselves!

Find: a pirate hat, an apple, a paper boat, a fishing pole, a telescope.

Bobo is at the ship’s wheel of the dolphin boat. He carries inflatable swimming rings to the chicken resort, 
because hens do not know how to swim. But the sea wolves are trying to take him aboard! And ahead there 
is only a narrow passage between the fox boat and the penguin-fisherman - just not to collide!

Count the lifebuoys.

KATERINA GORELIK is geboren 

in een kleine stad in Rusland. Nu 

woont en werkt ze in Moskou. 

Katerina behaalde een universitair 

rechtendiploma en werkte als 

advocaat. Maar na de geboorte 

van haar oudste zoon besloot ze 

haar leven drastisch om te gooien 

en te doen waar ze het meest van 

houdt - tekenen. Sinds 2011 werkt 

ze als freelance illustrator. In 2015 

begon Katerina met het maken van 

kinderboeken. Ze is een moeder 

van twee kinderen en een grote 

dierenvriend, wat haar helpt bij het 

verzinnen van onderwerpen voor 

haar boeken.



Hup Herman!

Yvonne Jagtenberg 

Prentenboek 

Oktober 2019 

32 pag. / 23,5 x 29 cm 

4+ 

NUR 272 

ISBN 9789047627128 

€ 14,99

Hangbuikzwijn Herman is ’s morgens niet altijd gecharmeerd van de 

lawaaierige haan en van de drukke kippen. Ze kakelen om 

het hardst wie de eerste is, de snelste, de beste. Herman houdt eigenlijk niet van dat 

gedoe, maar laat zich toch uit zijn tent lokken en voor hij het weet raakt hij verwikkeld 

in een race tegen de kippen. Maar onderweg realiseert hij zich dat verliezen of 
winnen er niet toe doet. Bij jezelf blijven is veel belangrijker!

Herman is een hangbuikzwijn met een sterk aanwezig karakter, dat met zijn gedrag 

en eigenschappen nog het meest doet denken aan een kind van een jaar of vijf. Een 

aandoenlijk, soms egocentrisch type dat zich nogal snel in de nesten 
werkt, maar iemand die je onmiddellijk in je hart sluit. 

Hup Herman! is het eerste in een nieuwe reeks prentenboeken van meervoudig Zilveren 

Penseel-winnaar Yvonne Jagtenberg, bekend van geliefde series als Arno, Balotje en 

Hondje.

‘Van kop tot krulstaart  
op liefde ingesteld’  
- vrij naar Marlene Dietrich 
Hup Herman! 
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Yvonne Jagtenberg

• Eerste deel van 
een nieuwe serie 
prentenboeken over 
gevoelens 

• De Herman-verhalen 
zijn filosofisch 
getint en een mooie 
aanleiding voor 
gesprekken en 
lesmateriaal voor 
jonge kinderen

YVONNE JAGTENBERG
is precies 25 jaar schrijver en

illustrator van kinderboeken. De

karakters Arno, Balotje en Hondje

worden wereldwijd omarmd. Haar

boeken zijn in vele talen vertaald en

onder meer verschenen in Frankrijk,

Japan, China en de VS. In 2002

ontving Jagtenberg het Charlotte

Köhlerstipendium voor haar gehele

oeuvre. Hondje, de enige echte werd

vertaald in het Frans, verkozen tot

een van de Best Verzorgde Boeken

2016 én bekroond met het Zilveren

Penseel 2016.

Yvonne won in juni 2019 
met Mijn wonderlijke 
oom haar tweede 
Zilveren Penseel! 

Elke ochtend dat gekakel aan zijn kop. Dat 
geschreeuw over wie de eerste was. Het 

eerst een ei kon leggen. Of het snelste, het 
beste kon rennen.

 
Herman was een rustig hangbuikzwijn. 

Dat gekakel over de beste en de eerste zijn, 
dat maakte hem knorrig. 

Dat vond hij niet fijn. 



De wondereik en andere sprookjes

Koos Meinderts & Harrie Jekkers 

Met tekeningen van Fiel van der Veen   

Boek met cd 

September 2019 

32 pag. / 20,5 x 26  cm 

8+ 

NUR 275 

ISBN 9789047627135 

€ 13,99

9 7 8 9 0 4 7 6 2 7 1 3 5

wondereik
en andere sprookjes

  
Door Koos Meinderts en Harrie Jekkers

Tekeningen Fiel van der Veen

De

De boswachter is toen met zijn bijl gekomen
en aan de voet van het eikje bleef hij staan. 

Dit is het einde van mijn droom, dacht de jonge eikenboom,
maar groen zijn in de winter, ik heb het toch een keer gedaan.

Maar de boswachter bleef als aan de grond genageld staan,
gooide het bijltje erbij neer en is meteen naar huis gegaan.
Kwam terug met zijn vrouw, wees omhoog en zei: ‘Kijk:

zie je dat het waar is, wat ik zei over die eik.

Hij heeft bladeren in de winter, zomaar buiten het seizoen.

Een voorschot op de lente, wat is hij wonderbaarlijk groen,
en wat steekt hij prachtig af zo helemaal alleen

tussen al die kale, normale eiken eromheen.

We moeten zuinig op hem zijn, van zo’n boom is er maar één.’

• Klein Orkest on tour! 
• Uizending Tour 17 & 24 augustus op tv  

bij BNN/VARA
• Teksten van Griffel-winnaars Koos 

Meinderts en Harrie Jekkers

KOOS MEINDERTS (1953) maakt 

in 1983 met Mooi Meegenomen 

zijn debuut als schrijver voor 

kinderen. Inmiddels heeft hij ruim 

vijftig titels op zijn naam staan en 

verschenen er vertalingen in o.a. het 

Duits, Zweeds, Spaans en Japans. De 

meeste boeken worden geïllustreerd 

door zijn vrouw Annette Fienieg. 

In 2017 wint hij met Naar het 

Noorden een Gouden Griffel. Naast 

kinderboeken schrijft Meinderts 

ook liedjes, zowel voor kinderen als 

volwassenen, alleen of samen met 

Harrie Jekkers. Vanaf 2005 dateert 

zijn samenwerking met componist/

toetsenist Thijs Borsten, met wie 

hij o.a. De liedjesatlas, 24 wereldliedjes 

maakte.

HARRIE JEKKERS (1951) is 

zanger en cabaretier van succesvolle 

soloprogramma’s, als Met een 

goudvis naar zee en Het geheim van 

de lachende Piccolo. In 1978 richt hij 

de popgroep Klein Orkest op, die 

in een paar  jaar uitgroeit tot een 

van de belangrijkste groepen uit de 

Nederpopgeschiedenis, met hits als 

Laat mij maar alleen, Over de muur en 

Koos Werkeloos. Roltrap naar de maan, 

een LP met twaalf kinderliedjes 

wordt in 1985 bekroond met een 

Edison. Ballade van de Dood, over een 

koning die bang is om te sterven, 

ontving in 2009 een Zilveren Griffel.

Momenteel speelt Harrie Jekkers 

met groot succes in de Koninklijke 

Schouwburg in Den Haag de 

voorstelling Achter de duinen. 

Harrie Jekkers en  
Koos Meinderts 
De wondereik en andere sprookjes

voorlopig 
omslag

Er stond eens in een bos heel lang geleden

een jonge eikenboom, die op een zekere dag

opeens zo’n zin kreeg af  te wijken van het geijkte pad der eiken  

en dat eeuwige seizoengebonden saaie groeigedrag.

Twee seizoenen jaar speelden Harrie Jekkers en Klein Orkest in volle zalen door heel 

Nederland de voorstelling: Later is allang begonnen (en vroeger komt nog 1 keer terug).

Rode draad van de voorstelling was ‘De wondereik’, een sprookje op rijm over een jonge 

eikenboom die droomt van een groots en meeslepend leven. 

Op veler verzoek van het publiek is het verhaal gebundeld in De wondereik en andere 

sprookjes, waarin behalve het titelverhaal ook zijn opgenomen ‘De Molenaar’, ‘De 

Rivier’, ‘De Man in de Wolken’ en ‘Ballade van de Dood’, waarvoor Harrie Jekkers en 

Koos Meinderts in 2009 een Zilveren Griffel kregen. De bundel wordt afgesloten met 

‘Het vergeten verhaal’, over het belang van het vertellen en doorgeven van verhalen. De 

wondereik en andere sprookjes is schitterend geïllustreerd door Fiel van der Veen.



Tinker en Tanker

Richard Scarry  

Prentenboek 

November 2019 

36 pag. / 22,5 x 28 cm 

4+ 

NUR 272 

ISBN 9789047627111 

€ 14,99

Tinker is een bruin konijn, ze is monteur en neemt snelle en goede 
beslissingen. Tanker is een goedaardig, sterk nijlpaard en heel goed in staat 

om Tinkers goede ideeën uit te voeren. De combinatie van de twee is 
onverslaanbaar. Als Tinker en Tanker in Toeterwoude terecht komen, moeten 

ze gelijk aan de slag, want er gaat van alles mis. Ze helpen met een ontspoorde trein 

en verzinnen een oplossing voor de muizenkinderen die op zee zijn weggedreven. De 

inwoners van Toeterwoude zijn ze heel dankbaar. Lees er alles over in Tinker en Tanker: 

een nieuw (oud) boek over een onweerstaanbaar duo! 

100 jaar Richard Scarry
1919-2019
Tinker en Tanker

RICHARD SCARRY is een 

van de populairste auteurs van 

kinderboeken OOIT! Generaties 

kinderen van over de hele wereld 

zijn opgegroeid met hun neus 

in zijn boeken, die stuk voor 

stuk gevuld zijn met alle details 

uit hun dagelijkse leven. Geen 

enkele illustrator heeft ooit zoveel 

oog gehad voor de woorden en 

concepten van de vroege kindertijd.  

Richard Scarry werd geboren 

in 1919 en groeide op in Boston, 

Massachusetts (VS). Nadat hij vijf 

jaar voor het Amerikaanse leger 

kaarten had getekend en grafieken 

had ontworpen, verhuisde hij naar 

New York om als commercieel 

kunstenaar te beginnen. Zijn eerste 

opdrachten waren voor de Little 

Golden Books. Uiteindelijk zou Scarry 

veel originele figuren creëren, zoals 

Lowly Worm en Huckle Cat en 

Tinker & Tanker! 
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Geschreven en 
geillustreerd door

Richard 
Scarry

• 5 juni 2019 – 100 jaar Richard Scarry
• Animatieserie van Tinker en Tanker in de maak! 
• Eerste deel van een serie van vier prentenboeken

In de loop van zijn 
buitengewone carrière 
illustreerde Richard 
Scarry meer dan 150 
boeken, waarvan er 
veel continu herdrukt 
worden. Wereldwijd 
gingen er meer dan 100 
miljoen exemplaren 
van zijn boeken over de 
toonbank, in meer dan 
20 talen. 

‘Maar het belangrijkste 
ingrediënt van mijn vaders 
werk is het plezier waarmee 

hij altijd tekende. Mijn vader 
zei altijd, en dat ben ik met 

hem eens... als je plezier 
hebt in wat je doet, ben je 

waarschijnlijk goed bezig!’ 
- Huck Scarry, zoon van Richard Scarry



Het vogeltje en andere Armeense 

sprookjes

Hovhannes Toemanjan 

Vertaling Anna Maria Mattaar 

Met tekeningen van Harmen van 

Straaten 

Sprookjesboek 

Oktober 2019 

144 pag. / 17 x 24,5 cm 

Alle leeftijden 

NUR 277 

ISBN 9789047627081 

€ 19,99

Elke Armeniër is opgegroeid met de sprookjes van Hovhannes Toemanjan. Ter 

gelegenheid van Toemanjans honderdvijftigste geboortedag verschijnt deze bundel met 

zijn mooiste sprookjes en volksverhalen, schitterend geïllustreerd 

door Harmen van Straaten. Over het vogeltje dat geeft en neemt, de laffe Nazaar die een 

held wordt tegen wil en dank, over een kruik vol goud, over het meisje zonder 

armen dat een koningszoon trouwt, over een vos zonder staart en de leugenaar die de 

koning te slim af is. Met haar frisse vertaling blaast Anna Maria Mattaar de klassieke 

teksten nieuw leven in.

Dit najaar wordt in Armenië de honderdvijftigste geboortedag herdacht van de vader 
van de Armeense literatuur Hovhannes Toemanjan, 

een gebeurtenis die ook door de UNESCO is opgenomen in de lijst van belangrijke 

culturele herdenkingen van 2019. Daarom verschijnen, i.s.m. het Ministerie van Cultuur 

van Armenië in totaal 25 langere en kortere verhalen van Toemanjan aanstaande oktober 

ook in Nederland.

Toemanjan is de Dichter 
aller Armeniërs
Het vogeltje en andere Armeense sprookjes

HOVHANNES TOEMANJAN 
(1869-1923) was een Armeense 

schrijver en activist. Hij staat 

bekend als de Dichter aller 

Armeniërs. Toemanjan schreef 

onder meer gedichten, ballades, 

romans, fabels en artikelen. In 1899 

richtte hij een literair genootschap 

op, dat algauw het centrum van de 

Armeense cultuur werd. Daarnaast 

zette hij zich in voor vrede en 

vluchtelingenrechten. 

9 7 8 9 0 4 7 6 2 7 0 8 1

De leugenaar
Er was eens een koning. Deze koning liet op een dag in zijn koninkrijk 

omroepen: ‘Als iemand mij een zodanige leugen kan vertellen, dat ik zeg: 
“dat is gelogen”, geef ik hem de helft van mijn koninkrijk.’

Eerst kwam er een herder. Die zei: ‘Lang leve de koning! Mijn vader had 
een knots die zó lang was dat, als hij hem hiervandaan omhoog stak, hij 

de sterren aan de hemel door elkaar gooide.’
‘Dat is best mogelijk!’ antwoordde de koning. ‘Mijn opa had een pijp: als 
hij het ene uiteinde in zijn mond hield, reikte het andere uiteinde tot aan 

de zon en kon hij hem zo aan het vuur van de zon aansteken.’
De herder krabde zich eens op zijn hoofd en liep weg.

Toen kwam er een kleermaker. Die zei: ‘Neemt u mij niet kwalijk, koning. 
Ik had eerder willen komen, maar ik was verhinderd. Gisteren was er een 
vreselijk onweer: bliksemschichten hadden de hemel doorboord en er zat 

een groot gat in dat ik ben gaan dichtnaaien.’
‘Zo, dat was een goed idee van je,’ zei de koning, ‘maar je hebt het niet 
goed dichtgenaaid, want vanmorgen viel er nog wat regen doorheen.’

Ook de kleermaker ging weg.

Toen kwam er een arme dorpeling binnen, met een korenmaat  
onder zijn arm.

‘Wat kom jij hier doen, man?’ vroeg de koning.
‘U bent mij een korenmaat vol goud schuldig. Ik kom mijn schuld innen.’
‘Een korenmaat vol goud?’ riep de koning verbaasd. ‘Dat is een leugen, ik 

ben jou helemaal geen goud schuldig!’
‘Wel, als ik een leugen heb verteld, dan moet u mij de helft van uw 

koninkrijk geven.’
‘Nee, nee! Je hebt toch gelijk!’ haastte de koning zich te zeggen. 

‘Nou, als ik gelijk heb,’ antwoordde de dorpeling, ‘vult u dan maar mijn 
korenmaat met goud!’

• 150 jaar Toemanjan 
• Presentaties en 

lezingen door heel 
Nederland

• Onderdeel van Unesco 
culturele herdenking 
2019

• Prachtige tekeningen 
van Harmen van 
Straaten



Welkom in het Lloyd Hotel

Etsuko Nozaka 

Met tekeningen van Yasuyoshi Botan 

Vertaling Nederlands: Karin Wanrooij 

Vertaling Engels: Laura Watkinson 

November 2019 

40 pag. / 23,5 x 28 cm  

Alle leeftijden 

NUR 272 

ISBN 9789047627098

Engels: Welcome to the Lloyd Hotel

ISBN 9789047627104

€ 14,99

NL

EN

In een heel groot hotel in Amsterdam wonen twee kleine 

muizen: Piep en Katja. Ze wonen achter de muur en kijken hoe de mensen aan hen 

voorbijtrekken. Terwijl de jaren verglijden verandert het gebouw 

telkens weer: eerst logeren er heel veel mensen, maar al snel spelen Piep en zijn 

familie in de verlaten kamers, verven de muren in vrolijke kleuren en zwemmen in de 

ondergelopen kelder. 

Welkom in het Lloyd Hotel is het bijzondere verhaal van het landverhuizers- 
hotel van de Hollandse Lloyd, dat achtereenvolgens een hotel, 

gevangenis, jeugdgevangenis, broedplaats voor kunstenaars en weer een hotel werd. 

De poëtische teksten van Etsuko Nozaka en de fantasierijke tekeningen van Yasuyoshi 

Botan maken dit een ontdekkingstocht door een gebouw dat altijd een bijzondere plek 

in de geschiedenis heeft ingenomen.

Japanse kunstenaars  
maken boek over beroemd 
Amsterdams hotel 
Welkom in het Lloyd Hotel
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ETSUKO NOZAKA (1959) zet 

zich al dertig jaar in voor het 

bekendmaken van Nederlandse 

kinderboeken en de Nederlandse 

cultuur in Japan. Zij heeft meer dan 

honderd Nederlandse boeken naar 

het Japans vertaald, waaronder Een 

opa om nooit te vergeten door Bette 

Westera en Harmen van Straaten 

en Een bijzondere dag door Yvonne 

Jagtenberg. Ook schreef ze enkele 

Japanse prentenboeken. Verder is 

zij wereldwijd actief om mensen 

bekend te maken met kamishibai, 

een Japanse vertelvorm waarbij een 

‘vertelkastje’ wordt gebruikt.

YASUYOSHI BOTAN (1971) 

Yasuyoshi Botan is kunstenaar. 

Hij exposeerde zijn werk over 

de hele wereld, waaronder in 

Nederland en Zweden. Belangrijke 

tentoonstellingen van hem in Japan 

waren onder meer De beeldentuin 

(Itami City Museum of Art, Hyogo), 

gone before flower (ARTCOURT 

Gallery, Osaka) en Unknown 

Library (MA2 Gallery, Tokyo). Zijn 

prentenboek De verhuizing van de 

koning (uitgegeven door Fukuinkan 

Shoten in 2012) werd geselecteerd 

om Japan te vertegenwoordigen op 

de 24e Biënnale van Illustraties in 

Bratislava (BIB).

• Presentatie in het Lloyd 
Hotel met muziek, 
kamishibai en een 
speciale gast

• Japanse auteur en 
illustrator komen 
naar Nederland voor 
boekpresentatie



Vincent gaat op pad om een nieuw onderwerp voor zijn 
schilderij te vinden. Maar wat zal hij eens kiezen? In alles, ook in dingen 

waar de meeste mensen aan voorbijlopen, is namelijk wel iets moois te vinden: de 

knoestige takken van een boom, een veld met grassprieten, de natte aarde na een 

regenbui… Dan komt Vincent langs een veldje met zonnebloemen. Dáár wil 

hij een schilderij van maken!

Een origineel Gouden Boekje, door de maker van de wereldwijd gelauwerde 

stripbiografie Vincent (2012).

Op pad met 
Vincent van Gogh
Vincent en de zonnebloemen
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Vincent en de zonnebloemen

Barbara Stok

Augustus 2019 

Luxe Gouden Boekje 

32 pag. / 17 X 19,5 cm 

3+ 

NUR 272 

ISBN 9789047627272 

Engels: Vincent and the Sunflowers

ISBN 9789047627432 

€ 7,99

Op twaalf oktober 1654 klinkt er een enorme knal in de stad Delft. Zo hard, dat je hem 

op het eiland Texel kunt horen. Delft trilt en beeft en ruiten rinkelen 

en breken. En tussen het puin, in die wolken roet en rook, zit een meisje in een 

kinderstoel. Ze zit daar en ze eet een appel en ze zegt: ‘Boem.’ De buren van schilder 

Pieter de Hooch ontfermen zich over haar. Ze noemen haar Isabella. Isabella Boem! 

Als Isabella groter is, vraagt ze oompje Pieter hoe de stad eruitzag voor de knal. 

Dat weet bijna niemand meer. Dat brengt hem op een idee. ‘Isabel,’ zegt hij, ‘ik 

ga alleen nog maar Delft schilderen. Als jij een omaatje bent en je 
kleindochter vraagt hoe Delft eruitzag toen jij een meisje was, dan kun je haar 

mijn schilderijen laten zien!’

Kijk mee naar Delft door de 
ogen van Pieter de Hooch
Isabella Boem en de schilder Pieter de Hooch

Isabella Boem en de schilder  

Pieter de Hooch

Sjoerd en Margje Kuyper

Met tekeningen van Martijn van der 

Linden

Oktober 2019 

Luxe Gouden Boekje 

36 pag. / 17 x 19,5 cm 

3+ 

NUR 272 

ISBN 9789047627289 

€ 7,99
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Isabella 
Boem
en de schilder

Pieter de Hooch

E E N L U X E G O U D E N B O E K J E

Vincent
en de zonnebloemen

BARBARA STOK (1970) is 

een Nederlandse stripmaker en 

drummer. Ze werd bekend met haar 

autobiografische ‘Barbaraal’-strips. 

In 2012 brak ze internationaal door 

met Vincent, een stripbiografie 

van Vincent van Gogh, die een 

internationale bestseller werd 

en in achttien talen vertaald 

is. Haar werk is bekroond met 

onder meer de Stripschapprijs, 

de belangrijkste Nederlandse 

oeuvreprijs voor stripmakers. 

Vincent en de zonnebloemen is haar 

eerste kinderboek.

Over Vincent (2012):
‘Stok schildert een 

geniaal en sympathiek 
portret van de 

kunstenaar.’ 
– The Guardian

‘De trefzekerheid van 
Stoks lijn zit hem 

precies in het feit dat 
ze vrij is van stijl, en zo 
de subtiele kleuren kan 

laten zingen.’ 
– The Times 

SJOERD KUYPER schreef 

meer dan vijftig kinderboeken. 

Hij ontving diverse Gouden en 

Zilveren Griffels, schreef in 2000 het 

kinderboekenweekgeschenk Eiber! en 

kreeg in 2014 de Zilveren Griffel voor 

de jeugdroman Hotel De Grote L. In 2012 

ontving hij de Theo Thijssenprijs, de 

P.C. Hooftprijs voor jeugdliteratuur, 

voor zijn gehele oeuvre.

MARGJE KUYPER is schilder. Haar 

schilderijen staan in het boek Mooi 

leven, naast gedichten van haar man 

Sjoerd. Samen schrijven ze al meer 

dan twintig jaar educatieve boeken, 

prentenboeken en verhalen voor 

boeken voor musea, waaronder het 

Rijksmuseum en het Mauritshuis.

MARTIJN VAN DER LINDEN 

is kinderboekenillustrator. Zijn 

werk verscheen in meer dan twaalf 

landen en won verschillende prijzen, 

waaronder in 2016 de Woutertje 

Pieterse prijs voor het boek dat hij 

maakte met schrijver Edward van 

de Vendel: Stem op de okapi. Het 

prentenboek Tangramkat werd in 2017 

bekroond met een Gouden Penseel en 

een Zilveren Griffel en werd gekozen 

tot een van de Best Verzorgde Boeken 

van 2016.

Tentoonstelling 
Pieter de Hooch 
in Delft: Museum 
Prinsenhof Delft 
11.10.2019 – 16.02.2020
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© Foto Barbara Stok: Koos Breukel



Het Grote Gouden 

MUSEUMBOEK 
VAN 

AMSTERDAM

Het meisje met de gouden jurk
Marten en Oopjen maken zich mooi
Met Annie en Joop naar de bioscoop

      Vincent en Camille
De koning gaat varen

Net als Anne
Houtje en Blauwtje

Aap en Mol in het paleisA

      Vin
D

N

 

Je hoeft je echt nooit te vervelen in Amsterdam... Ontdek in dit grote 

museumvoorleesboek het verhaal achter gebouwen, schilderijen, 
mensen en musea uit Amsterdam. Ontdek de verhalen over de 
koning, zijn paleis op de Dam en zijn sloep. Ontdek ook wie het meisje op de 

Nachtwacht is, waarom Marten en Oopjen zich mooi maken en nog veel meer...

Met: Vincent en Camille, Aap en mol in het paleis, Net als Anne, Marten en Oopjen maken 

zich mooi, Het meisje met de gouden jurk, Houtje en Blauwtje, De koning gaat uit varen en 

Met Annie en Joop naar de bioscoop.

Ook in het Engels verkrijgbaar.

Neem een duik in de 
Amsterdamse musea en  
verrijk je met kennis 
Het Grote Gouden Museumboek van  
Amsterdam
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Het Grote Gouden  

Museumboek van Amsterdam 

Diverse auteurs en  

diverse illustratoren

November 2019 

Gouden voorleesboek 

196 pag. / 25,3 x 19,6 cm

3+ 

NUR 272 

ISBN 9789047627302

Engels: The Golden Book of Amsterdam

ISBN 9789047627142  

€ 20,00

Adje laat sinaasappelschillen dansen als een slangenbezweerder, 

geeft zijn stoel de sporen als een dappere ridder en onder de douche verandert 

hij in een vis en daarna in een zeemeerman! Adje zit nooit stil op zijn 

wiebelbillen. Zijn moeder zou hem soms wel op zijn stoel willen vastbinden! Wat hij 

ook doet en waar hij ook komt, er is altijd iemand die hem tot de orde roept: Adje, 

kleed je aan. Adje, sta rechtop. Adje, doe gewoon! 

Gewoon. Gewoon? Niks aan… 

Adriaan van Dis  
schrijft Gouden Boekje
Adje Doet Heel Druk 

Adje Doet Heel Druk

Geschreven door Adriaan van Dis

Met tekeningen van Lotte Klaver

Oktober 2019 

Luxe Gouden Boekje 

28 pag. / 17 x 19,5 cm 

3+ 

NUR 272 

ISBN 9789047627296 

€ 7,99

© Foto Adriaan van Dis: Carel Schutte
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ADRIAAN VAN DIS (1946) is een 

Nederlandse auteur en presentator. 

Hij brak in 1993 door met Indische 

duinen. Zijn oeuvre omvat onder 

meer romans, novelles, verhalen 

en toneel. Verder presenteerde hij 

onder meer de literaire talkshow 

Hier is… Adriaan van Dis en maakte 

hij verschillende reisprogramma’s. 

Van Dis ontving vele nominaties en 

prijzen voor zijn werk, waaronder 

Gouden Uil, de Librisprijs en in 2015 

de Constantijn Huygensprijs voor 

zijn hele oeuvre. Het werk van Van 

Dis is in vele talen vertaald.

LOTTE KLAVER is illustrator 

en tekenaar. Ze illustreert onder 

meer (kinder)boeken en ontwerpt 

voor verschillende opdrachtgevers 

logo’s, websites, verpakkingen en 

geboortekaarten. 
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k o n i n k l i j k 
p a l e i s 
a m s t e r d a m

Voor wiebelkonten,
peuterpieten en 
druktemakers! 



Nieuw is het kaartenrek van het Muizenhuis. Er zijn 10 verschillende kaarten zonder 

tekst, om te versturen of op te hangen in een lijstje! Voor deze kaarten hebben we 

onze favoriete foto’s uitgezocht. De kaarten zijn gedrukt op karton en hebben een 

matte finish. 

Het kaartenrek is 22 cm x 100 cm hoog en wordt met 100 kaarten geleverd. Prijs per 

kaart is € 1,50. 

Opa Zeeman speelt een belangrijke rol in het leven van Sam en Julia. Vooral in het 

laatste boek, De haven, neemt hij een prominente rol in bij het maken van een eigen 

bootje. Een stoere zeebonk met een klein hartje. Geef eens een boek met knuffel 

cadeau! 

Ella is het vriendinnetje van Sam en Julia. Ze kan prachtig dansen! In het tweede boek 

uit de Muizenhuisserie, Het theater, staat ze samen met Sam op het podium. Sam 

speelt trompet en Ella danst als een echte ballerina. De knuffel is vanaf september 

beschikbaar! 

Zijn de kaarten op? Je bestelt gemakkelijk een set van 50 kaarten (assorti) na voor in 

het rek. 

 

Muizenhuis Kaarten navulpakket,   

50 kaarten 

ISBN 9789047627449 

€ 75,00 

September 2019

Muizenhuis Kaartenrek,  

incl 100 kaarten 

ISBN 9789047627364 

€ 150,00

September 2019
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Muizenhuis 
Kaartendisplay 

Navulpakket 
Muizenhuis kaarten 

Pluche - Opa Zeeman 

ISBN 8719066007060

€ 12,99

Pluche - Ella 

ISBN 8719066007053

€ 12,99

Muizenhuis display pluche

4 verschillende pluche x 2  

exemplaren in een handige 

tafel/toonbankdisplay

ISBN 9789047627401

September 2019

€ 103,92

Er is altijd wel 

een reden voor het 

sturen van een 
kaartje! 

Vanaf  
september 

verkrijgbaar! 

Nieuwe pluche: Ella de ballerina  en Opa Zeeman!



Het najaar is een perfecte tijd om lekker te gaan knutselen. Ga aan de 

slag en kijk eens wat filmpjes op YouTube, op het speciale Muizenhuiskanaal. Hier leer 

je om je eigen muizenhuis te bouwen. Lili Schaapman gaat samen 
met jou aan de slag! En ter inspiratie zijn er ook allerlei (nieuwe) 

producten te koop die jou een beetje op weg helpen. Zo zijn er twee nieuwe 
knutselpakketten waarmee een 

keuken en winkel te maken zijn. En 

er zijn inmiddels drie verschillende 

soorten knipvellen die weer aansluiten 

op de meubelkits. 

Bouw je eigen Muizenhuis met 
de speciale knutsellijn!  
Najaar 2019 = Muizenhuis DIY! 

Dit najaar zijn er echte onderdelen van Het 
Muizenhuis beschikbaar voor in uw etalage.
 
In combinatie met de DIY-lijn van Het Muizenhuis is zo’n  
unieke doos te reserveren. Interesse? Neem contact op met  
marjolein@rubinstein.nl voor meer informatie!
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DIY Knipvellen (3 x) 

ISBN 9789047627425

€ 23,97 (set van 3) 

De knipvellen kosten € 7,99 

per stuk. 

Om je muizenhuis nog mooier 

te maken. Met deze vellen 

maak je boekjes, behangetjes, 

posters, doosjes en nog veel 

meer! Verschijningsdatum van 

alle drie: oktober 2019

DIY Meubelkit - Keuken 

Artikelnummer 8719689908072

€ 14,99 

DIY Meubelkit – Winkel

Artikelnummer 8719689908089

€ 14,99



Het geheime boek van Sinterklaas

Floortje Zwigtman 

Met tekeningen van Sassafras de 

Bruyn 

non-fictie, hardcover, met leeslint

november 2019 

160 pag. / 21 x 28 cm

Alle leeftijden / voor het hele gezin  

NUR 227, 240 

ISBN 9789461319937 

€ 22,50

Wanneer kinderen oud genoeg zijn om de waarheid over Sinterklaas 
te kennen, is de tijd rijp om in de boeiende achtergrond van de goedheiligman te 

duiken. Want waar komt die tot de verbeelding sprekende Sint-Nicolaasfiguur eigenlijk 

vandaan? Hoe wordt hij gezien ten opzichte van buitenlandse tradities 
zoals de Kerstman of de Italiaanse heks Befana? Wat leert de geschiedenis ons over de 

pietendiscussie? En waarom zetten we eigenlijk onze schoen 

voor een man die op een stoomboot arriveert?

De waarheid over 
de Sint onthuld
Het geheime boek van Sinterklaas

FLOORTJE ZWIGTMAN, 

pseudoniem van Andrea Oostdijk, 

werd vooral bekend door haar 

historische kinderboeken, waarmee 

ze verschillende literaire prijzen 

won. Sinds enkele jaren legt ze zich 

ook toe op non-fictieboeken, en ook 

daarvoor werd ze bekroond.

Als kind al wist SASSAFRAS 
DE BRUYN dat ze van tekenen 

haar beroep wilde maken. 

Intussen publiceerde ze reeds 

verschillende boeken. Haar stijl 

wordt vaak omschreven als poëtisch 

en mysterieus. Ze houdt van 

warme kleuren. Als geen ander 

slaagt ze erin een bijzondere en 

humoristische interpretatie te 

maken van een tekst.
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Floortje Zwigtman duikt voor 
dit magische overzichtsboek 
in de archieven van de Sint en 
Sassafras De Bruyn zorgt voor 
de fenomenale illustraties

© Foto Sassafras de Bruyn: Hervé Debaene



Sinterklaas komt op bezoek bij Balotje en dat vindt ze zo leuk dat ze hoopt dat 

hij de volgende dag weer komt. Maar Sinterklaas is alweer terug naar Spanje, en 

Balotje heeft hem niet eens bedankt! Nu moet ze een heel jaar 
wachten! Wat volgt is een wachtende Balotje door de seizoenen heen. Tot het 

weer december is.... Zal Sinterklaas Balotje niet zijn vergeten?

Vele van de geliefde Gouden Boekjes werden getekend door Richard Scarry: Rolle Bolle 

Beest, Het Koekemannetje, Het Feestvarken, De Kleine Indiaan, Het Konijnenboekje en Mijn 

Gouden Woordenboek. Zijn tekeningen wemelen van de grappige 
aangeklede dieren. Richard Scarry’s Vrolijk Kerstmis is een kleurrijke 

verzameling hartverwarmende kerstverhalen. Schrijfster Kathryn Jackson creëerde 

samen met Richard Scarry een wonderlijke winterse wereld waarin 

kinderen zich onmiddellijk thuis voelen.

‘Het verhaal heeft ook een boodschap: De meester uit het 
verhaal sluit af met de wijze woorden: “Alles verandert. 
Altijd, en dat is goed.”  Zo geeft het boek op subtiele wijze 
gehoor aan de hele Zwarte Piet discussie. Aanrader voor 
iedereen die in het Sinterklaasfeest gelooft.’ 
– www.indeboekenkast.nl 

Bestseller onder de 
Sinterklaasboeken van 2018 

Kerstmis met Richard Scarry!

Balotje en Sinterklaas
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Balotje en Sinterklaas

Yvonne Jagtenberg 

11,5 x 16 cm

ISBN 9789047622109

Prijs € 49,50

Los te koop voor € 4,95 per mini-boekje 

Het verhaal van Sinterklaas

Sjoerd Kuyper  

Met tekeningen van Emanuel Wiemans 

Prentenboek 

Oktober 2019

36 pag.

22,8 x 28,3 cm 

Alle leeftijden 

NUR 272 

ISBN 9789047626657

Engels: The Story of Sinterklaas

ISBN 9789047626701

€ 7,99

Sinterklaas is in het land. Balotje mag haar laarsje 
neerzetten bij de open haard, en op een avond 
komt Sinterklaas bij haar op bezoek. Hij zit naast 
oma op de bank en zegt: ‘Klim maar in mijn baard!’
Ik vind Sinterklaas lief, denkt Balotje, ik wil dat hij 
morgen weer op bezoek komt.
Maar de volgende dag is Sinterklaas weg. Terug 
naar Spanje. Zomaar. Zonder zwaaien. Zonder zoen.
 
Zou Sinterklaas ooit terugkomen?

ISBN 9789047622444
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balotje-sinterklaas-cover-wt.indd   1 29-09-16   13:54

8.000 
exemplaren 
verkocht in 
1 maand! 

Vrolijk Kerstmis -  

met een gouden randje

Kathryn Jackson

Met tekeningen van Richard Scarry 

Prentenboek 

Oktober 2019 

68 pag. / 18,5 x 22,5  cm 

4-7 

NUR 272 

ISBN 9789047627418

€ 19,99
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‘Mijn lievelingskerstboek 
van vroeger in een 
nieuwe uitgave voor 
mijn dochters! Super 
mooie tekeningen met 
korte en lange verhaaltjes 
voor veel voorlezen in de 
decembermaand.’ 
– recensie van een lezer op Bol.com

Koude, gezellige avonden wollen dekens & hete chocolademelk
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Ideaal 
schoencadeau! 
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Buurman & Buurman  

De iglo

Bedacht door Lubomír Beneš 

Geschreven door Kees Prins 

Blinkend Boekje 

Oktober 2019 

28 pag. / 18,5 x 22,5 cm 

4-7 

NUR 272 

ISBN 9789047627159 

€ 9,99

De Sneeuwman is al meer dan veertig jaar een geliefde 
klassieker. Kruip deze winter bij het haardvuur met dit magische verhaal! Het 

luxe bewaarblik met daarin het originele, woordloze 

prentenboek, een doeboek, dvd en poster is een heerlijk 

cadeau voor de feestdagen. Oudere kinderen zullen veel 

plezier beleven aan Het verhaal van de Sneeuwman, de 

hervertelling van het originele verhaal door 

Michael Morpurgo. En het prentenboek De Sneeuwman en 

de Sneeuwhond blaast dit bekende winterverhaal nieuw leven in. 

Buurman en Buurman 
pieken tijdens kerst!
Buurman & Buurman  
De iglo 

Het allermooiste 
winterverhaal
De Sneeuwman
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D E  I G L O GESCHREVEN 

DOOR 

KEES PRINS

De Sneeuwman en de Sneeuwhond

Raymond Briggs 

Prentenboek 

ISBN 9789047615163 

€ 13,99

Het verhaal van de Sneeuwman

Michael Morpurgo 

ISBN 9789047626145 

€ 14,99

Sneeuwman Bewaarblik 

met prentenboek, doeboek, 

dvd en poster

ISBN 9789047621973

€ 20,99

9 7 8 9 0 4 7 6 1 5 1 6 3

9 7 8 9 0 4 7 6 2 6 1 4 5

9 7 8 9 0 4 7 6 2 1 9 7 3

RAYMOND BRIGGS is een 

van ’s werelds meest succesvolle 

makers van prentenboeken. 

Zijn boeken hebben meerdere 

onderscheidingen gekregen. In 

Nederland werd De sneeuwman 

bekroond met de Zilveren Griffel 

(1979). De sneeuwman is in meer dan 

tien landen verschenen, waaronder 

Noorwegen, Japan en IJsland. Er 

zijn wereldwijd meer dan twee 

miljoen exemplaren van verkocht. 

De film met dezelfde naam is een 

klassieker voor de winter en heeft 

verscheidene onderscheidingen 

gekregen, waaronder de BAFTA 

(British Association of Film and 

Television Arts).

De winter kan superleuk zijn; kerstbomen, mooie versiering en lekker eten. Maar als 

er een dik pak sneeuw valt is het helemaal dolle pret. Dit keer gaan de buurmannen 

buiten aan de slag en bouwen ze van alle sneeuw een ingenieuze iglo. Maar binnen is 

toch wat donker, en koud. Daar verzinnen de mannen moeiteloos een oplossing voor, 

maar of dat zo verstandig is moet nog blijken. 

‘Een hardcover juweeltje’ 
- DonderDesign
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Koude, gezellige avonden wollen dekens & hete chocolademelk

KEES PRINS (1956) is een 

Nederlands acteur. Hij is vooral 

bekend van het absurdistische 

televisieprogramma Jiskefet, met 

Herman Koch en Michiel Romeyn. 

Op ludieke wijze spreekt hij ook vele 

reclameboodschappen voor de radio 

in, (o.a. voor de Belastingdienst). 

Kees Prins spreekt al jaren, 

samen met Siem van Leeuwen, 

de stemmen in van Buurman 

en Buurman waarbij er flink 

wordt geïmproviseerd want een 

voorgekookte tekst is er niet! 



Frozen 2

Boek met cd

Walt Disney Animation Studio

Oktober 2019

36 pag. / 20 x 20 cm

3+

NUR 272 / 076

ISBN 9789047627326

€ 10,99

Frozen 2

Gouden Boekje  

Walt Disney Animation Studio 

Oktober 2019 

36 pag. / 19,6 x 25,3 cm 

3+ 

NUR 272 

ISBN 9789047627258 

€ 7,99

Waarom werd Elsa met magische krachten geboren? Om haar koninkrijk 

Arendelle te redden moet Elsa op zoek naar het antwoord op deze vraag. Samen met Anna, 

Kristoff, Olaf en Sven onderneemt ze de lange en gevaarlijke reis. In Frozen 

vreesde Elsa dat haar krachten te sterk waren voor deze wereld. Maar 

in Frozen 2 moet ze hopen dat ze sterk genoeg zijn. 

Anna, Elsa, Kristoff en Olaf 
zijn terug!
Vanaf 22 november in de bioscoop: de 
langverwachte opvolger van Frozen! 
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Let it go, let it go-o, can’t hold it back 
anymore... Wie kent de tekst niet? Het 

wordt tijd om Frozen opnieuw te kijken, 
want het tweede deel komt eraan! 

• Frozen 2: vanaf 
22 november in de 
bioscoop!

• Frozen (2013) was 
het grootste kassucces 
voor een tekenfilm 
aller tijden en won 
een Oscar voor beste 
avondvullende 
animatiefilm.

voorlopig 
omslag
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najaarspret 
met nijntje

boek + cd

s p e c i a l e  l u i s t e r v e r s i e

 EN © 2016, UITGEVERIJ RUBINSTEIN BV, AMSTERDAM
ILLUSTRATIONS DICK BRUNA COPYRIGHT © MERCIS B.V. 1953-2016

ALL RIGHTS RESERVED

ISBN 9789047622017

dick bruna
najaarspret met nijntje 

Een gloednieuw boek + cd over nijntje. Dit keer met een grote rol voor 
oom vliegenier. Snuffie is zoek en nijntje maakt zich zorgen. Oom vlie-
ge nier helpt vanuit de lucht. Nijntje en haar vriendinnen vliegen door 
de kamer in een denkbeeldig vliegtuig. Oom stuurt een ansichtkaart 
en vertelt over zijn spannende reizen. Maar ook een verhaal over een 
speelgoedboot, die nijn vindt bij haar opa en oma. 

Een kleurrijk geheel, voor oog en oor!

Dick Bruna is de winnaar van de Max Velthuijs-prijs 2016; een driejaarlijkse 
oeuvreprijs bestemd voor Nederlandse illustratoren van kinderboeken! 

  

INHOUD 

de ansichtkaart van nijntje

nijntje en de speelgoedboot

de schatkaart van oom vliegenier

nijntje en de draak

het fantasische vliegtuig van oom vliegenier

oom vliegenier is de redder in nood 

Totale speelduur: 38 minuten

Vanaf 2 jaar

gebaseerd op het werk van dick bruna

Nijntje en haar vrienden beleven allerlei spannende avonturen dit 
najaar, let maar op! Nijntje wil de auto wassen, maar hoe doe je dat? Hoe gaat 

nijntje verkleed met  Halloween? Wat doe je als je muziekinstrument 
kapot is? Wat kun je allemaal doen op kerstochtend en hoe maak je een 

sneeuwpop? Je leest en luistert het allemaal in dit heerlijke boek. 

Met

• nijntje en het speelhuis

• daan heeft een skateboard

• nijntje en het midwinter festival

• halloween met nijntje 

• nijntje en het kerstdiner

• nijntje in de sneeuw

9 7 8 9 0 4 7 6 2 7 2 4 1

Najaarspret met nijntje

gebaseerd op het werk van Dick Bruna 

Boek met cd 

Oktober 2019 

44 pag. / 20 x 20 cm 

3+ 

NUR 272 / 076 

ISBN 9789047627241 

€ 10,99

Het voorleesboek van  

De Fabeltjeskrant

Boek  

november 2019 

128 pag. / 19,6 x 25,3 cm 

Alle leeftijden 

NUR 272 

ISBN 9789047627265 

€ 15,50

In het Grote Dierenbos is weer van alles te beleven. De picknick van 
Juffrouw Ooievaar dreigt in het water te vallen als Bor de Wolf geen 

uitnodiging heeft ontvangen en de andere dieren verdwalen. Daarnaast arriveert 

er een bijzondere nieuwe gast in Fabeltjesland; Peter Panda uit het 

Buitenste Bamboebos. Hij is de neef van Droes de Beer en is op wereldreis. 

Juffrouw Ooievaar vindt het maar niets, zo’n dier uit een ver land. Maar 

de nieuwkomer komt goed van pas als scheidsrechter bij de 

jaarlijkse Grote Dierenbos-spelen. In de 

spannende competitie nemen Team Zwart en 

Team Wit het tegen elkaar op. Welk team zal 

er winnen?

Schuif maar aan in het Praathuis
Het voorleesboek van De Fabeltjeskrant

9 7 8 9 0 4 7 6 2 7 2 6 5

Een lekker dik 
voorleesboek met 
vier verhalen en 
een uitgebreide 
introductie van alle 
dieren uit het Grote 
Dierenbos! Tuut-
tuut-tuut-tuut!

• Nieuwe 
afleveringen van 
De Fabeltjeskrant 
op Netflix

• Recente 
handpoppen-
spaaractie bij 
Plus-supermarkten 
groot succes

• Nu in Kasteel 
Groeneveld 
in Baarn: 
tentoonstelling 
‘Fabeltjeskrant en 
de natuur’

Muts op, sjaal om, naar buiten! 
Najaarspret met nijntje
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Een kleine verrassing 

Hendrik Groen 

Voorgelezen door Kees Hulst 

Oktober 2019 

6 cd-luisterboek 

NUR 078 

ISBN 9789047627319 

€ 19,99

Open de deur van het gedicht 

Stefan & Peter Hertmans 

Voorgelezen door  

Stefan Hertmans 

Augustus 2019 

1 cd-luisterboek met boekje 

NUR 078 

ISBN 9789079390588 

€ 20,99

9 7 8 9 0 7 9 3 9 0 5 8 8

Hendrik en Evert zijn terug!
Een kleine verrassing

Jazzfenomeen en gevierd auteur
Open de deur van het gedicht

HENDRIK GROEN publiceerde 

zijn eerste dagboek in 2014. 

Pogingen iets van het leven te maken 

werd een groot succes: er is een 

heuse Hendrik Groen-fanclub, de 

vertaalrechten zijn verkocht aan 

meer dan 35 landen. De tv-serie Het 

geheime dagboek van Hendrik Groen, 

met Kees Hulst en André van Duin, 

trok wekelijks ruim twee miljoen 

kijkers. Het boek is bewerkt tot 

een theaterstuk én het kreeg de NS 

Publieksprijs 2016. Hendrik Groen 

is een pseudoniem. 

‘Hendrik Groen 
(pseudoniem) was 

zo dom geweest om 
de boezemvriend 

van Hendrik Groen, 
Evert Duiker, dood 

te laten gaan. In 
deze prequel kan hij 

weer leven’.  
- Tzum, literair weblog

Hendrik Groen en Evert Duiker, trouwe vrienden in voor- en tegenspoed, zijn de 

zeventig ruim gepasseerd en het leven is in kalm en bedaard vaarwater 

terechtgekomen. Elke vrijdagavond bezoeken ze elkaar om het leven door te nemen.

Maar op een zekere vrijdag wordt de rust ruw verstoord als Evert bij Hendrik 

aankomt met als verrassing een onverwachte kleine gast. In een 

vlaag van verstandsverbijstering is hij aan de wandel gegaan meteen éven onbeheerd 

achtergelaten kinderwagen met baby. Goeie grap, dacht Evert, maar Hendrik 

denkt daar anders over.

 De Vlaamse auteur Stefan Hertmans (1951) is in Nederland vooral bekend als 

romancier, zeker sinds hij met de prachtige autobiografische 
roman Oorlog en terpentijn de AKO Literatuurprijs en de Gouden Boekenuil 

Publieksprijs won. Maar naast schrijver van romans, verhalenbundels, essays en 

theaterteksten, is Hertmans bovenal dichter. Samen met zijn broer Peter Hertmans 

brengt hij zijn gedichten op muziek. De gedichten zijn afkomstig uit de 

bundels Muziek voor de overtocht, Gedichten 1975-2005 (2006), De val van vrije dagen (2010) 

en Onder een koperen hemel (2018). 

STEFAN HERTMANS is auteur 

van een omvangrijk literair en 

essayistisch oeuvre, waarvoor hij 

zowel in binnen- als buitenland 

vaak werd onderscheiden. Zijn 

roman Oorlog en Terpentijn, vertaald 

in 26 talen, werd onderscheiden 

met o.a. de AKO Literatuurprijs en 

genomineerd voor de Premia Strega 

en de Man Booker International 

Prize. De theatertekst Antigone 

in Molenbeek wordt volgend jaar 

geproduceerd door Toneelhuis 

Antwerpen.  

www.stefanhertmans.be

PETER HERTMANS is 

jazzgitarist, componist en 

arrangeur. Als muzikant met 

Europese faam heeft hij in diverse 

formaties gespeeld. Hij won in 

2007 en 2018 de Sabamprijs voor 

jazzcompositie en ook in 2018

de prijs ‘gebroeders Darche’ voor 

zijn oeuvre.

‘Een gedicht is een 
songtekst, maar 
de melodie moet 
vanuit u komen.’ 
- Stefan Hertmans

6 CD-LUISTERBOEK

Sinds zijn succes met Oorlog en terpentijn (2013) kent 
iedereen hem. Lang niet iedereen weet dat Stefan Hertmans 
al veertig jaar gedichten schrijft.

ISBN 9789047625131ISBN 9789047617945 ISBN 9789462532106 



Het verhaal van de Belgische 
Holocaust in een uniek en rijk 
geïllustreerd boek
Kazerne Dossin. Holocaust &  
mensenrechten

Kazerne Dossin. Holocaust & mensenrechten belicht de Belgische kant van de Holocaust. 

Het boek behandelt de opkomst van de nazidictatuur in Duitsland, het antisemitisme, 

het vooroorlogse leven van Joden, Roma en Sinti in België, de 

Duitse inval, de langzaam op gang komende vervolging, beroving en deportatie. 

De gruwelijke realiteit van de vervolging wordt tastbaar gemaakt in een reeks 

indringende persoonlijke verhalen van slachtoffers, daders en 

omstanders.

 

Daarnaast onderzoekt deze uitgave de tijdloze mechanismen van groepsdruk 
en collectief geweld, die in het uiterste geval kunnen uitlopen op 

massamoord en genocide. Zo wil dit boek de wereld van toen en vandaag beter 

begrijpen en concrete betekenis geven aan mensenrechten, burgerzin en democratie. 

Van inzicht tot actie. 9 7 8 9 4 9 0 8 8 0 2 1 7

In 1942-1944 werd 
de Kazerne Dossin 
in Mechelen door de 
nazi’s gebruikt als 
transitgevangenis 
voor deportaties 
naar Auschwitz-
Birkenau. Sinds 2012 
is het als Memoriaal, 
Museum en 
Onderzoekscentrum 
over Holocaust en 
Mensenrechten een 
herdenkingsplek 
met een indringende 
tentoonstelling over 
de vervolging van 
Joden en zigeuners  
in België. 

In samenwerking 
met Uitgeverij 
TIJDSBEELD en 
Kazerne Dossin

Identiteitskaart van een Joodse vrouw in België. Mechelen, Kazerne Dossin

Aankomst en selectie van Hongaarse Joden in Birkenau, mei 1944. Israël, Yad Vashem

Kazerne Dossin.

Holocaust & mensenrechten

September 2019

480 pag. / 700 illustraties  

17 x 23 cm 

Softcover 

NUR 686

ISBN 9789490880217

€ 34,90



Neerlands Hoop in bange  

dagen compleet

Freek de Jonge & Bram  

Vermeulen & Frank Verhallen

Reeds verschenen

9 dvd’s, 3 cd’s, 3 boeken en 1 EP

ISBN 9789047624318

Van € 99,99 voor € 75,00
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De kleurrijke inspiratiebronnen 
van Van Gogh
Japanse prenten. De collectie van  
Vincent van Gogh

Neerlands Hoop in bange dagen 
nu voor een feestelijke prijs!
Neerlands Hoop in bange dagen compleet

Indrukwekkende oeuvrebox van Neerlands Hoop (1968-1979), het beroemde 

cabaretduo van Freek de Jonge en Bram Vermeulen. De kloeke 
verzamelbox, samengesteld door Freek de Jonge en cabaretkenner Frank 

Verhallen, bevat 9 dvd’s, 3 cd’s, 3 boeken en 1 EP. De box, die geheel terecht Neerlands 

Hoop compleet heet, is niet te tillen en zit zo propvol dat je de losse 

delen er bijna niet uit krijgt. Maar dat vergeet je snel, want het gaat om een schat aan 

materiaal, waarvan een groot deel nog niet eerder te zien of te beluisteren was.

Vincent van Gogh kocht tijdens zijn verblijf in Parijs meer dan 600 Japanse 
kleurenhoutsneden. Japanse kunst was op dat moment een rage. Van 

Goghs plan om in de prenten te gaan handelen, werd echter geen succes. Geluk bij een 

ongeluk was dat de kunstenaar zijn verzameling vanaf dat moment in alle rust kon 

bestuderen. Zo raakte hij in de ban van de aantrekkelijke, kleurrijke 
en ongebruikelijke motieven en stijl.

Dit boek gaat gedetailleerd in op Van Goghs verzameling, analyseert de samenstelling 

en de kwaliteit, en toont een ruime selectie van de Japanse prenten die hij in zijn bezit 

had en die zich nu in de collectie van het Van Gogh Museum bevinden. De prenten 

bieden een verrassende blik op een van de meest krachtige, creatieve 
inspiratiebronnen voor Van Goghs werk.

‘Ik benijd de 
Japanners om die 

enorme helderheid 
die alle dingen bij 
hen hebben. Nooit 

is het saai en nooit 
lijkt het te veel in 

haast gemaakt. 
Hun werk is even 

gemakkelijk als 
ademhalen en zij 

maken een figuur 
in enkele trefzekere 

lijnen’ - Vincent van 
Gogh aan zijn broer Theo, 

september 1888
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Japanse prenten. De collectie 

van Vincent van Gogh

Chris Uhlenbeck, Louis van  

Tilborgh en Shigeru Oikawa

240 pag. / 23 x 30 cm 

200 illustraties

Nederlands

Paperback

NUR 654

ISBN 9789490880187 

€ 35,00

CHRIS UHLENBECK is curator 

van de collectie Japanse Prenten van 

het Nihon no hanga Museum in 

Amsterdam.  
 

LOUIS VAN TILBORGH is 

senior onderzoeker van het Van 

Gogh Museum en hoogleraar

Kunstgeschiedenis aan de 

Universiteit van Amsterdam. 

SHIGERU OIKAWA is 

emeritus hoogleraar aan de 

Vrouwenuniversiteit in Tokyo.

Documentaire 
Freek (Regie: 
Dennis Alink)  
Nu in de bioscoop

‘Een verrassend 
veelzijdig portret 
van de grote 
cabaretier.’ **** 
- NRC

In samenwerking 
met Uitgeverij 

TIJDSBEELD en het 
Van Gogh Museum, 

Amsterdam



Alle zelfportretten van Lucian 
Freud nu in één boek verzameld
Lucian Freud. De zelfportretten

Lucian Freud D
e zelfportretten

In 1964 gaf Lucian Freud (1922-2011) zijn studenten aan het Norwich College of 

Art een opdracht: naakte zelfportretten te schilderen die ‘onthullend, sprekend, 

geloofwaardig ... echt zonder schaamte’ waren. Het was een advies dat 

de kunstenaar zelf later ook zou volgen in zijn vele zelfportretten. Rauw, onversaagd 

en vaak naakt lezen Freuds zelfportretten als het ware als zijn biografie, en geven zij 

tegelijk inzicht in de ontwikkeling van zijn stijl als schilder. 

In de portetten is de kunstenaar steeds overweldigend aanwezig, of hij nu de 

rechtstreeks de confrontatie met de toeschouwer aangaat, of 

alleen aanwezig is als een schaduw of in een reflectie. Freud verkende het genre van 

het zelfportret op tal van onverwachte manieren.

In samenwerking 
met Uitgeverij 
TIJDSBEELD en de 
Royal Academy  
of Arts, Londen

9 7 8 9 4 9 0 8 8 0 2 5 5

Tentoonstellingen
Londen, Royal Academy of Arts, Londen, 27.10.2019 - 26.01.2020
Boston, Museum of Fine Arts, 22.02.2020 - 25.05.2020

Lucian Freud, Man with a Thistle (Self-portrait), 1946. Oil on canvas, 61 x 50.2 cm. Tate: 

Purchased 1961 © The Lucian Freud Archive / Bridgeman Images. 

Lucian Freud, Reflection (Self-portrait), 

1981-82. Oil on canvas, 30.5 x 25.4 cm. 

Private collection © The Lucian Freud 

Archive / Bridgeman Images

Lucian Freud, Self-portrait, Reflection, 2002. Oil on canvas, 66 x 50.8 cm. 

Private collection © The Lucian Freud Archive / Bridgeman Images.

Autoriteiten op het gebied van Freuds leven en werk – kunsthistorici 

én mensen die hem persoonlijk hebben gekend - verkennen Freuds 

oeuvre en analyseren het belang van zijn zelfportretten. Een gesprek 

tussen kunsthistoricus Jasper Sharp en de actrice Tilda Swinton gaat 

in op de intensiteit waarmee Freud het menselijk lichaam bestudeerde 

– een intensiteit waarvan Swinton een bevoorrecht getuige was, maar 

die evenzeer gold wanneer Freud zijn eigen lichaam bestudeerde en op 

doek zette.

Lucian Freud.

De zelfportretten

David Dawson, Joseph Koerner, 

Jasper Sharp, Sebastian Smee & 

Tilda Swindon

Oktober 2019

152 pag. / 110 illustraties /  

23 x 28 cm

Nederlands

Softcover

NUR 644

ISBN 9789490880255

€ 39,90

DAVID DAWSON is schilder en 

fotograaf en Freuds voormalige 

studio-assistent. 

JOSEPH KOERNER is Victor 

S. Thomas-hoogleraar kunst en 

architectuur, Harvard. 

JASPER SHARP is adjunct-curator 

voor moderne en hedendaagse kunst, 

Kunsthistorisches Museum, Wenen. 

Pulitzer Prize-winnaar en 

kunstcriticus SEBASTIAN SMEE 

is auteur van The Art of Rivalry: 

Four Friendships, Betrayals and 

Throughthroughs in Modern Art 

(2016). 

TILDA SWINTON is een Oscar-

winnende actrice, model en 

kunstenares.



Treurtrips

Mark van Wonderen &  

Yolanda Huntelaar 

20 januari 2020, Blue Monday 

204 pag. / 24,5 x 30 cm 

Nederlands 

Gebonden 

NUR 652 

ISBN 9789047627340 

€ 25,00
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(Her)ontdek Nederland!
Treurtrips

TREURTRIPS
mark van wonderen

(Her)ontdek Nederland!

Inclusief tips en kaarten met inspirerende  
fiets-, wandel- en scootmobiel routes

MARK VAN WONDEREN
(1976) was jarenlang onder meer

radiomaker bij NH. Nu is hij

freelance journalist, schrijver,

fotograaf, eindredacteur en editor

bij Scribbr. Hij maakt graag

reportages over mooie lelijkheid

in ons land.

YOLANDA HUNTELAAR 
(1974) is een zelfstandig ontwerper 

(Werkplaats Amsterdam) in 

Amsterdam. Yolanda ontwerpt 

en illustreert, maakt drukwerk 

van boeken, folders en brochures 

maar ook websites. Haar bekendste 

werken zijn dan wel bestsellers als 

de ‘Moderne Handboeken’-serie en 

de Muizenhuisreeks.

Nederland is een mooi land, maar wel een heel erg aangeharkt land. 

Over elke vierkante meter is nagedacht en zijn talloze bestemmingsplannen 

geschreven. Zodra in ons land een plek dreigt te verloederen, komen gemeentes en 

projectontwikkelaars onmiddellijk in actie. Daarom moeten we de plekken omarmen 

die zich niks van die Hollandse regelzucht lijken aan te trekken. 

Gebouwen die heerlijk onbekommerd staan weg te kwijnen, verloederde winkelcentra 

waar nog geen grootscheepse renovatieplannen voor zijn opgesteld en badplaatsen die 

eens iets van grandeur moeten hebben uitgestraald, maar waar nu alleen de snackbar 

nog goede zaken doet. 

Journalist Mark van Wonderen is een groot liefhebber van dergelijke aandoenlijke 

treurnis en reisde het hele land af om deze plekken vast te leggen. In de reisgids 

Treurtrips staan de beelden van de mooiste lelijke plekken van 

Nederland verzameld. Gecombineerd met handige routekaartjes en tips die jouw 

bezoek aan een plaats die doorgaans maar weinig toeristen trekt tot een groot succes 

zullen maken. 

In samenwerking met Yolanda Huntelaar.

Verschijning op 
de treurigste dag 
van het jaar: de 
derde maandag 
van januari oftewel 
Blue Monday



Elk dorp een kerk en een Chinees 
Chin.Ind.Spec.Rest. 
Een verdwijnend Nederlands fenomeen

Het Chinees-Indische restaurant is een typisch Nederlands 
fenomeen. Nergens anders in de wereld wordt immers de Chinese en 

de Indische keuken samengevoegd tot één. Maar er is een kentering gaande in 

horecaland. De echte Chinees-Indische restaurants, die jarenlang tot in de kleinste 

dorpen een vertrouwd gezicht waren, verdwijnen in rap tempo uit het straatbeeld. 

Ze worden omgebouwd tot sushi- of wokrestaurants, worden vervangen door hippe 

nieuwe horeca of sluiten simpelweg de deuren. Als liefhebber van ontroerende 

treurnis en aandoenlijk verval trok journalist Mark van Wonderen zich het lot van dit 

verdwijnende culturele erfgoed aan en besloot alle nog bestaande 

Chinees-Indische restaurants van ons land vast te leggen. Voordat het echt te laat is…

Nadat de eerste drie drukken in een vrij rap tempo waren uitverkocht werd het hoog 

tijd voor een geactualiseerde (volks)editie, aantrekkelijk geprijsd en 
compleet met overzichtelijke afvinkvakjes om je eigen 

bezoekjes bij te kunnen houden, recente faillissementen, maar ook een recent gestart, 

gloednieuw, restaurant.

In samenwerking met Yolanda Huntelaar.

www.uitgeverijzoetzuur.nl
www.chinindspecrest.nl

   Een verdwijnend  
  Nederlands

fenomeen

mark van  
wonderen

Als verslaggever in Noord-Holland reisde 
freelance journalist Mark van Wonderen 
jarenlang kriskras door de provincie. 
Lopend door buurten viel hem op dat  
elk gehucht naast een kerk en een dorps-
kroeg ook veelal een Chinees-Indisch 
restaurant huisvestte. En dit vaak op 
merkwaardige, niet per se  
aantrekkelijke locaties. 

Als groot liefhebber van ontroe rende 
treur nis en aandoenlijk verval begon  
hij dit oer-Nederlandse fenomeen te 
fotograferen. Want dat is het. Nergens 
anders in de wereld wordt immers de 
Chinese en de Indische keuken 
samengesmeed tot één. 

 Maar er is een kentering gaande in
        horeca land. De échte Chinees- 

 

Indische restaurants verdwijnen in rap 
tempo uit het straatbeeld. Ze worden 
omgebouwd tot sushi- of wok -restaurants, 
vervangen door hippe nieuwe horeca of 
simpelweg gesloten. 

Eeuwig zonde. En hoog tijd om alle 1090 
Chinees-Indische restaurants van ons 
land vast te leggen. Voordat het echt te 
laat is...

Anderen over Chin.Ind.Spec.Rest:

‘Dit boek is een liefdes verklaring, maar  
wel eentje aan lelijkheid en treurnis.  
Een catalogus met vaak smoezelige 
uitspanningen, gevestigd in staaltjes 
mislukte architectuur in troosteloze 
straten. Dit is ook een boek over  
mislukte planologie en falende 
welstandscommissies.’ – NRC

‘Dit is mijn bijbel.’ – Nico Dijkshoorn
 
‘Ontroerend, hilarisch, prachtig:  
Chin. Ind. Spec. Rest., de fotografische  
ode van Mark van Wonderen aan de 
heerlijke droevigheid van Chinese 
restaurants in Nederland. Hij kiekte  
ze ALLEMAAL.’ – Menno Pot

‘Mensen, kóóp dat boek van Mark  
van Wonderen, de koning van de 
teloorgangsporno.’ – Natascha Neef

‘Een waarlijk monumen taal boek  
over een fenomeen dat er één 
verdiende.’  
– Lars Pasveer 

9 789082 850819

Geheel  

herziene  

volks-
editie

MARK VAN WONDEREN 
(1976) was jarenlang onder meer 

radiomaker bij NH. Nu is hij 

freelance journalist, schrijver, 

fotograaf, eindredacteur en editor 

bij Scribbr. Hij maakt graag 

reportages over mooie lelijkheid  

in ons land. 

YOLANDA HUNTELAAR 
(1974) is een zelfstandig ontwerper 

(Werkplaats Amsterdam) in 

Amsterdam. Yolanda ontwerpt 

en illustreert, maakt drukwerk 

van boeken, folders en brochures 

maar ook websites. Haar bekendste 
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de ‘Moderne Handboeken’-serie en 

de Muizenhuisreeks.
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‘Toen de naam en het 
interieur van de dorps- 
chinees uit Bergen 
werden vervangen, 
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mijn jeugd bij het 
grofvuil gezet.’  
- Uit: Chin.Ind.Spec.Rest.
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‘Dit is mijn bijbel.’ - Nico Dijkshoorn
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