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Liedjes zonder grenzen

Koos Meinderts & Thijs Borsten 

Met tekeningen van Annette Fienieg

Boek met cd

Januari 2020

72 pag. / 26,4 x 20,4 cm

4+

NUR 272/076

ISBN 9789047627623

€ 17,99

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.

ANNETTE FIENIEG volgde de 

opleiding Grafiek aan de Academie 

voor Beeldende Kunsten in Utrecht, 

waar ze nog steeds woont en 

werkt. Naast haar werk als grafisch 

kunstenaar heeft ze ruim tachtig 

kinderboeken geïllustreerd. Ze werkt 

voor diverse uitgevers in Nederland 

maar ook in Duitsland. 

Kun je lezen, zing dan mee!
Liedjes zonder grenzen.  
24 liedjes van heinde en verre

Liedjes zonder grenzen is een prachtige verzameling van 24 kinderliedjes van over de 
hele wereld, schitterend geïllustreerd door Annette Fienieg. Koos Meinderts 

vertaalde en bewerkte opnieuw 24 populaire kinderliedjes uit evenzoveel landen: 

volksliedjes van Syrië tot Spanje en van Griekenland tot Ghana. 

Gevoelige liedjes over een oma met wolkenwit haar en een paarse bamboefluit, 

grappige liedjes over twee gekke ganzen en een doodgewaande oom, en 

vrolĳke liedjes over een kat met zeven levens en een vogel die gaat trouwen.

Alle liedjes zĳn door Thĳs Borsten opnieuw gearrangeerd, en worden gezongen door 

Peer de Graaf en Izaline Calister. 

• Familieconcert in Het Concertgebouw:  
19 januari 2020 met Izaline Calister! 

• Boek vol diversiteit

De liedjesatlas

ISBN 9789047620303

€ 15,99

5

9 789047 627623

Met liedjes  
van  

Thijs Borsten 
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1    boot... die ons op weg helpt

5    wensen... die ons hoop geven

10   vriendjes... om samen mee te spelen 

Reis mee met een gezin dat moet vluchten uit een gevaarlĳke situatie naar een 

veilige plek en zie hoe ze onderweg worden geholpen door vriendelĳke en 

behulpzame mensen. Dit buitengewone en mooie telboek zit vol empathie 

en geeft hoop aan alle kinderen, overal. Hou mĳn hand vast en tel tot tien – 

samen kunnen we de wereld beter maken!

‘Dit prachtige boek is een ode aan de kleine gebaren van mensen waarmee ze 
het recht op veiligheid uitdragen.’ 
NICKY PARKER, HOOFD PUBLICATIES AMNESTY INTERNATIONAL UK

‘In eenvoudige, toegankelĳke taal legt Iedereen telt mee! aan de kinderen van 
vandaag uit hoe belangrĳk het is om de vluchtelingen van morgen welkom te 
heten.’ 
KEN ROTH, EXECUTIVE DIRECTOR HUMAN RIGHTS WATCH

Hou mijn hand vast en 
tel tot tien
Iedereen telt mee!

Iedereen telt mee! 

Hollis Kurman

Met tekeningen van Barroux

Prentenboek

Mei 2020

32 pag./ 25,0 x 25,0 cm 

3+

NUR 272

ISBN 9789047627630

€ 14,99

9 789047 627630

HOLLIS KURMAN is voorzitter 

van Ivy Circle Nederland, lid van de 

Fulbright Commission Nederland 

en oprichter van Human Rights 

Watch Nederland. Ze zit in de 

adviesraad voor wereldwĳde 

vrouwenrechten en woont in 

Amsterdam en New York. Iedereen 

telt mee! is haar eerste kinderboek.

BARROUX studeerde aan 

verschillende kunstacademies in 

Parĳs, waarna hĳ ging werken als 

artdirector. In de Verenigde Staten 

maakte hĳ carrière als pers- en 

jeugdillustrator. Hĳ werkte voor 

gerenommeerde tĳdschriften als The 

New York Times, The Washington Post, 

Forbes en publiceerde verschillende 

kinderboeken waarvoor hĳ diverse 

prĳzen kreeg.

• Een door Amnesty 
International 
geprezen boek 

• Wereldwĳd zĳn meer 
dan tien miljoen 
kinderen op de vlucht 

• Bevordert begrip 
voor vluchtelingen en 
migranten 
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9 789047 627647

De grote oceanenatlas

Emily Hawkins

Met tekeningen van Lucy Letherland

Atlas

Augustus 2020

96 pag./ 37,0 x 27,2 cm 

4-7

NUR 272

ISBN 9789047627647

€ 25,99

Bĳna driekwart van het aardoppervlak is bedekt met water. En in 

dat water vind je heel veel bĳzondere levende wezens: van het grootste dier ter wereld, 

de blauwe vinvis, tot de allerkleinste microbe.

De grote oceanenatlas neemt je mee op reis door de vĳf oceanen. Neem een kĳkje bĳ 

kleurrĳke koraalriffen, groene kelpwouden, tropische 

kusten en dichte mangrovebossen. Lees alles over bĳzondere zeedieren en hun slimme 

trucjes om te overleven. Dompel je onder in de wondere wereld van het 

water!

Ontdek de wonderen van de 
oceanen
De grote oceanenatlas

EMILY HAWKINS houdt 

ervan om ingewikkelde dingen 

eenvoudig te maken. Ze heeft 

boeken geschreven over allerlei 

dingen, van auto’s, treinen en 

schepen tot dinosaurussen, 

goocheltrucs en wiskunde. Ze 

schreef mee aan De atlas van 

wereldwonderen (geïllustreerd 

door Lucy Letherland), en aan de 

internationaal populaire Ologie-

serie, die wereldwĳd meer dan 16 

miljoen exemplaren heeft verkocht. 

Ze behaalde een Engelse graad aan 

de Nottingham University en woont 

in Winchester met haar jonge gezin. 

LUCY LETHERLAND woont 

in Londen. Ze studeerde in 2011 

af aan de Manchester School. 

Lucy’s werk is een mix van humor 

en verhalen. Ze gebruikt een mix 

van handgetekende en digitale 

technieken om levendige illustraties 

vol details te produceren. In 2014 

verscheen haar eerste kinderboek, 

De grote avonturenatlas, dat 

verschillende nominaties kreeg en 

de UK Educational Writer’s Award 

2015 won. Haar tweede boek, De 

atlas van wereldwonderen, won de 

Children’s Travel Book of the Year 

Award in 2016.

De grote atlas van de 

dinosaurussen

ISBN  9789047624011 

€ 25,99

De atlas van wereldwonderen

ISBN 9789047626046 

€ 25,99
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Uit het juryrapport: ‘Het boek is in alle opzichten een ode 

aan de kracht van de verbeelding. Zo kan een gebouw ogen 

krijgen die van alles zien en verandert het schijnsel van de 

schemerlamp in een veilige hondenmand. Het is een pleidooi 

voor vrijheid, voorstellingsvermogen en avontuur. Die maken 

het leven rijker dan de angstige houding van de ouders. Al deze 

aspecten bij elkaar maken Mijn wonderlijke oom tot een 

vrolijk, uitdagend boek dat uitnodigt tot meerdere keren lezen 

en bekijken.’

Mijn wonderlijke oom

Bekroond met het Gouden Penseel in 2019!

ISBN 9789047626008 | € 15,99 | 4-7 | verschenen

Hup, Herman!

ISBN 9789047627128 | € 14,99 | 4-7 | verschijnt april 2020

De fantastische Max van Mars 

ISBN 9789047622826 | € 16,99 | 9+ | verschenen

Max van Mars en de planeet l.e.u.k. 

ISBN 9789047626633 | € 16,99 | 9+ | verschenen

Hondje, de enige echte & 

Hondje, het goede leven

Bekroond met het Zilveren Penseel in 2016.

Hondje, de enige echte | ISBN 9789047616849 | € 15,99 | 4-7 | verschenen

Het goede leven van Hondje | ISBN 9789047624004 | € 15,99 | 4-7 | verschenen

Balotje op vakantie

ISBN 9789047626961 | € 7,99 | 3+ | Gouden Boekje | verschenen

Kijk voor nog meer boeken op www.yvonnejagtenberg.com

Boek Yvonne bij de Schrijverscentrale 

**

11
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nijntje wat wil jij worden?

Gebaseerd op het werk van Dick Bruna

Boek met cd

April 2020

44 pag. / 20 x 20 cm

3+

NUR 272/076

ISBN 9789047628002

€ 10,99

Een gloednieuw boek met cd over nijntje. nijntje en haar vriendjes hebben heel veel zin 

in het schoolconcert. Ze zingen een lied over wat je allemaal kunt worden 

als je later groot bent. nijntje wil graag schilder worden, en knorretje wil de ruimte in: zij 

wordt astronaut. nina wordt een stoere formule 1-coureur, en daantje 

wordt kampioen met zijn voetbalteam! Als je goed je best doet, 

kunnen al je dromen uitkomen. Wat wil jij later worden?

Racen met nijntje
nijntje wat wil jij worden? 

9 789047 628002

DICK BRUNA woonde en 

werke vrĳwel zĳn hele leven in 

Utrecht. Zĳn boeken zĳn in meer 

dan vĳftig talen vertaald en in 

totaal zĳn er wereldwĳd meer 

dan 85 miljoen exemplaren van 

verkocht. Naast boeken worden 

er nog allerlei andere producten 

met zĳn illustraties gemaakt en 

zĳn inmiddels al drie generaties 

met nĳntje en haar vriendjes 

opgegroeid.

2020  

• Grand Prix, 
Zandvoort - 3 mei  

• EK Voetbal - 14 juni 
t/m  14 juli
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nijntje 
wat wil jij worden?

boek + cd

gebaseerd op het werk van dick bruna
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65 jaar nĳntje! 
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Alle pluche: Ella, Opa Zeeman,      Julia en Sam!

‘Met Het Muizenhuis sla je drie vliegen in één klap: je leest een prachtig foto- en  

prentenboek waarin je steeds nieuwe details ontdekt. Verder kan je er inspiratie 

vinden voor een picknick met zelfgemaakte hapjes. En, last but not least, wat 

denk je van het bouwen van je eigen Muizenhuis? Want Het Muizenhuis, dat 

bestaat echt. Studio Schaapman bouwde een reusachtig decor voor het maken 

van dit boek. Met karton, papier maché en stukjes stof. Op de website kan je 

instructiefilmpjes terugvinden. Veel lees-, picknick- en knutselplezier.’

- This is how we read, recensie mei 2017

WELKOM IN DE 
WERELD VAN HET 
MUIZENHUIS

 

Groot Kijk- en zoekboek 

ISBN 9789047624028 

€ 15,99

9 789047 624028

 

De picknick 

ISBN 9789047622765 

€ 10,99

9 789047 622765

 

Muizenhuis display pluche 

4 verschillende pluche x 2 exemplaren 

in een handige tafel/toonbankdisplay

ISBN 9789047627401 

€ 103,92

9 789047 627401

Succesvolle herdrukken!

14 15
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De school is jarig

Chris Vegter

Met tekeningen van Harmen van Straaten

Luxe Gouden Boekje

Januari 2020

28 pag./ 17 x 19,5 cm 

4+

NUR 272

ISBN 9789047628026

 € 7,99

9 789047 628026

CHRIS VEGTER (1952) heeft meer 

dan dertig kinderboeken op zijn 

naam staan. Na zijn studie aan de 

Pedagogische Academie werkte hij als 

docent en directeur op verschillende 

scholen. Zijn boeken vallen regelmatig 

in de prijzen en diverse zijn 

genomineerd door de Nederlandse 

kinderjury. Met zijn verhalen weet hij 

zich altijd goed in de belevingswereld 

van kinderen te verplaatsen.

HARMEN VAN STRAATEN was 

altijd al gek op tekenen maar ging 

rechten studeren in Leiden. Nadat 

hij een paar jaar het illustreren had 

gecombineerd met zijn baan als jurist, 

besloot hij om de sprong te wagen 

en zijn brood te gaan verdienen als 

illustrator en later  ook als schrijver. 

En met succes, want hij heeft ruim 500 

titels op zijn naam staan.

Een Nederlands/Fries Gouden 
Boekje
Sipke vindt een kievitsei / 
Sipke fynt in ljipaai

Sipke hat in ‘ien’ fûn, 

ien aai yn in nêst, 

in gat yn it gers bedekt 

mei strie en stieltsjes. 

De kleine spitsmuis Sipke is een echte fjildman, net als zĳn opa. 

Samen trekken ze in het voorjaar eropuit, op zoek naar kievitseieren. Ze banjeren 

door de Friese velden en springen slootje, en dan vinden ze het: het eerste 
kievitsei! Nu is het officieel lente. Sipke zorgt ervoor dat er niets gebeurt met het 

nestje, want zoals opa zegt: ‘Wie oog en hart heeft voor natuur, die is schathemelrĳk!’

Feest in Singapore
De school is jarig

9 789047 628033

Sipke vindt een kievitsei / Sipke fynt in ljipaai

Lida Dijkstra

Met tekeningen van Harmen van Straaten

Luxe Gouden Boekje

Tweetalig

Februari 2020

28 pag./ 17 x 19,5 cm 

4+

NUR 272 

ISBN 9789047628033

 € 7,99

LIDA DIJKSTRA begon in 

1992 verhalen te schrijven in 

het Nederlands en Fries. Naast 

prentenboeken en boeken voor 

beginnende lezers schrijft ze ook 

voor oudere jeugd. Bij die boeken 

laat ze zich graag inspireren door 

(kunst)geschiedenis, haar vroegere 

vakgebied. Haar veelvuldig 

bekroonde werk wordt gekenmerkt 

door veel fantasie en humor.

E e n  n i e u w  v o o r j a a r  v o l  G o u d e n  B o e k j e s

Sipke’s Elfstedentocht /  

Sipke syn Alvestêdetocht 

Tweetalig

ISBN 9789047625179

€ 7,99

Sipke gaat zeilen / Sipke sil sile

Tweetalig

ISBN 9789047626855

€ 7,99

De Hollandse School in Singapore bestaat honderd jaar. De leerlingen en leraren 

organiseren samen een groot feest. De leerlingen bestellen speciale 

feestversiering van gerecycled materiaal. Maar de volgende ochtend zĳn de dozen 

verdwenen. Een week later wordt ook de tweede lading vlaggetjes gestolen! 

De leraren en leerlingen gaan op onderzoek uit en ontdekken dat een groep 

brutale apen de vlaggetjes heeft gestolen. Gelukkig zĳn ze allemaal nog 

te gebruiken. Nu hebben ze zoveel feestversiering dat ze heel Singapore 

kunnen versieren! 

Gouden Boekje ter 
gelegenheid van het 
100-jarig bestaan 
van de Hollandse 
School in Singapore

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

De school 
is jarig

Sipke vindt een kievitsei
Sipke fynt in ljipaai

Een Gouden Boekje 
voor het voorjaar in 
samenwerking met 

Afûk

voorlopig 
omslag

17
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Iedereen kent Pippi Langkous. Generaties lang al identificeren mensen en vooral 

kinderen zich onmiddellĳk met haar vrĳe,  onafhankelĳke en rebelse 
geest. Nu, voor het eerst, een Gouden Boekje van Pippi – het sterkste meisje van de 

hele wereld!

Pippi woont alleen in Villa Kakelbont met haar paard en haar aapje, meneer 

Nilsson. Tot de grote verbazing van haar buurkinderen, Tommy en Annika, slaapt ze 

met haar voeten op het kussen en haar hoofd onder de lakens, bakt ze koekjes op de 

vloer, heeft haar eigen act in het circus, grĳpt twee inbrekers bĳ de lurven en 

geeft een spetterend maar ongewoon verjaardagsfeestje.

75 jaar Pippi Langkous 
Ken jij Pippi Langkous? 

Ken jij Pippi Langkous?

Astrid Lindgren

Met tekeningen van Ingrid Vang Nyman

Gouden Boekje

Mei 2020

36 pag. / 17 x 19,5cm

3+

NUR 272

ISBN 9789047628064

€ 7,99

9 789047 628064

ASTRID LINDGREN geboren in 

1907, schreef de een van ’s werelds 

meest bekende kinderboeken. 

Pippi’s verhalen zijn vertaald in 75 

talen, van Perzisch tot aan Zulu. 

INGRID VANG NYMAN  
(1916-1959) illustreerde vele van 

Astrid Lindgrens boeken en 

was de allereerste illustrator die 

afbeeldingen maakte bij de boeken 

over Pippi. 

E e n  n i e u w  v o o r j a a r  v o l  G o u d e n  B o e k j e s

Gehele opbrengst royalty’s op Pippi-uitgaven gaat in 2020 naar 
Save the Children 

E E N  G O U D E N  B O E K J E
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Twee kleine tuinmannen

Margaret Wise Brown & 

Edith Thacher Hurd 

Met tekeningen van Gertrude Elliott 

Gouden Boekje

Mei 2020

28 pag. / 17 x 19,5 cm

3+

NUR 272

ISBN 9789047628088

€ 7,99

De papieren bruiloft

Hilda Miloche

Gouden Boekje

Mei 2020

28 pag./ 17 x 19,5 cm 

4+  

NUR 272  

ISBN 9789047628071

€ 7,99

9 789047 628071

Het is feest, want de papieren poppen gaan trouwen! De bruidegom, de 
bruid en de bruidsmeisjes moeten er natuurlijk op hun mooist 

uitzien op zo’n bijzondere dag. Bij dit klassieke Gouden Boekje uit 1954 horen 

vier poppen en heel veel outfits. Nadat je het verhaaltje gelezen hebt kun je de 

poppen en hun kleding uitknippen en de bruiloft nog eens 

naspelen.

Voor iedereen met 
een schaar
De papieren bruiloft

9 789047 628088

Twee kleine tuinmannen

Een heerlĳk verhaal over een broertje en zusje die met veel aandacht 
en geduld voor hun tuin zorgen, waar ze aan het einde van de zomer 

de heerlĳkste dingen uit oogsten. Een Gouden Boekje voor alle kinderen met 

groene vingers.

Met 4 uitknip-
   aankleedpoppen! 

Voor iedereen met 
groene vingers

E e n  n i e u w  v o o r j a a r  v o l  G o u d e n  B o e k j e s

21

Say yes 

to the 

dress!

voorlopig 
omslag
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Het Gouden Boek van Frozen

Walt Disney Animation Studios

Gouden Voorleesboek

Februari 2020 

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

NUR 272

4+ 

ISBN 9789047628040

€ 8,99

9 789047 628040

Het begin van de lente is de beste tijd om klussen. Een spaghetti van kabels. 

Een losse plint. Dat peertje... In elk huis wachten klusjes. Doe inspiratie op 

met deze vier verhalen, want ook in de Gouden Boekjes wordt geklust! Een lekker dik 

voorleesboek met De kladderkatjes, Een hut voor Hansje, Het huis dat Japie heeft 

gebouwd en De hondenmatroos.

Vind een vakman voor al uw 
klussen!
Het Grote Gouden Klusboek

Het Gouden Boek van 

Met het 
verhaal van 
Frozen I & 
Frozen II

9 789047 628101

Dit Gouden Voorleesboek neemt je mee op ontdekkingstocht door 

het koninkrijk Arendelle. Je ontmoet Prinses Elsa, die magische 

krachten bezit en Prinses Anna, haar dappere en trouwe zusje, en natuurlijk 

Kristoff, Olaf en Sven met wie ze een lange en gevaarlijke reis moet 

maken. Dit en nog veel meer lees je in Het Gouden Boek van Frozen. 

Met: Frozen I & Frozen II

Op avontuur met 
Anna & Elsa
Het Gouden Boek van Frozen

De kladderkatjes 
Een hut voor Hansje 

Het huis dat Japie heeft gebouwd  
De hondenmatroos

GROTE GOUDEN 
KLUSBOEK
GROTE GOUDEN 
KLUSBOEK

Het

Het Grote Gouden Klusboek 

Diverse auteurs

Diverse illustratoren

Gouden Voorleesboek

April 2020

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

Alle leeftijden

NUR 272

ISBN 9789047628101

€ 15,50

E e n  n i e u w  v o o r j a a r  v o l  G o u d e n  B o e k j e s

Frozen - Meest succesvolle 
animatiefilm aller tijden

23
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De Fabeltjeskrant Knisperkrant

Knisperkrant van biologisch katoen 

Januari 2020

4 pag./ 29,7 x 20,9 cm 

Alle leeftijden

NUR 200

ISBN 9789082424393

€ 15,50

9 789082 424393

Een biologisch katoenen knisperkrant vol weetjes over het 

Grote Dierenbos. Leuk voor de kleintjes om net als 
papa of mama de krant te lezen, of nog leuker om samen de 

krant te lezen. 

Douze points voor Ome Gerrit!
Songfestival in Fabeltjesland

Twee leuke, stevige blokboekjes voor de allerkleinsten over De Fabeltjeskrant!

Ik zie ik zie wat jij niet ziet & Hier woon ik.

Songfestival in Fabeltjesland 

Boek met elpee 

Mei 2020

Alle leeftijden

NUR 075 

ISBN 9789047628057 

€ 14,99

De Fabeltjeskrant Knisperkrant

15 mei 2020 
Songfestival in Rotterdam

En leest u ons dan voor uit 
De Fabeltjeskrant?

Ik zie ik zie wat jij niet ziet & 

Hier woon ik, Set van 2 

Kartonnen Blokboekjes

Mei 2020

16 pag. / 17 x 17 cm

2+

NUR 270

ISBN 9789047628019 

Prijs € 11,98 (set van 2) 

9 789047 628019

In 1972 werd er niet alleen een songfestival gehouden 

in Edinburgh, Schotland, maar ook in het Grote 
Dierenbos. Juffrouw Ooievaar vormde in haar eentje de 

jury en gaf iedere deelnemer een seven plus, waardoor er geen 

echte winnaar was. Omdat dit niet de bedoeling was, mochten 

de kijkbuiskinderen stemmen op hun favoriete 
liedje. In totaal kwamen er ruim 220.000 stemmen binnen. De 

uiteindelijke winnaar werd Ome Gerrit met het nummer 

‘Landjuweel’.

voorlopig 
omslag

9 789047 628057

€ 5,99per stuk!

De Fabeltjeskrant Kartonboekjes

Meneer de Uil Nachtlamp 

Februari 2020

NUR 017

ISBN 7777000086565

€ 44,99

Deze lieve uil blĳft het 

liefst de hele nacht naast 

je waken, als jĳ lekker 

naar dromenland gaat. Dit 

nachtlampje is herlaadbaar 

via meegeleverde micro 

USB kabel. De lamp heeft 

2 kleuren: blauw en wit. 

Blauw is de slaapmodus.

Meneer de Uil
Nachtlamp

7 777000 086565
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Alles over Anne

Menno Metselaar & Piet van Ledden

Met tekeningen van Huck Scarry

Boek 

April 2020

74 pag./ 29 x 21,3 cm

10+ 

NUR 210

ISBN 9789047627937

€ 15,99 

9 789047 627937

Al haar dromen zijn onze 
kansen
Alles over Anne

Anne
Verhalen, tekeningen, 

historische documenten en  

antwoorden op vragen van 

kinderen over de hele wereld

Al les  over

9 789493 070240

Voor kunstenaars in de dop
Ontdek de wereld van Vincent van Gogh

Ontdek de wereld van Vincent van Gogh

René van Blerk & Nienke Bakker (red.)

Boek

Maart 2020

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

8+

NUR 200

ISBN 9789493070240

€ 12,95

Het Anne Frank Huis heeft de vragen van kinderen en jongeren 

een paar jaar lang verzameld. In Alles over Anne vind je het antwoord op de vragen die het 

vaakst zijn gesteld. Misschien heb jij er zelf ook nog een paar?

Soms vind je de antwoorden in het levensverhaal van Anne, soms op 

de speciale halve pagina’s met extra informatie. Ruim honderd foto’s en prachtige 

illustraties, die Huck Scarry speciaal voor dit boek heeft gemaakt, geven je een 

indrukwekkend beeld van Annes leven en haar wereld.

Vragen van over de hele wereld

• Verveelden de onderduikers zich? 

• Was Anne bang in het Achterhuis? 

• Wanneer is iemand joods? 

• Waarom deden die joden die ster 
niet gewoon af? 

• Wat is een concentratiekamp?

Ontdek 
de wereld van 

Vincent van Gogh

Vincent van Gogh is de maker van wereldberoemde kunstwerken 

zoals Zonnebloemen en De sterrennacht. In dit boek lees je van alles over zijn leven. 

Je ontdekt niet alleen hoe hij kunstenaar werd, maar ook hoe je zelf kunt leren 
tekenen en schilderen. Net als Vincent!  Vol weetjes en tips om zelf te 

oefenen.

‘Ik denk dat er kinderen 
zĳn die kunstenaar zouden 
worden, als ze maar mooie 
dingen zagen.’
- VINCENT AAN ZIJN BROER THEO,  
CA. 20 SEPTEMBER 1889

Harde potloden (H) maken dunne, scherpe lijnen.  
Zachte potloden (B) maken dikke, donkere lijnen.  
Vincent gebruikte graag timmermanspotloden.  
Die kon hij draaien om dunne of dikke lijnen te krijgen.  
Hij hield van krijt en houtskool. Dat kun je uitwrijven en 
uitvegen. Brood is daarvoor een goeie gum.

Houd jij van tekenen?
Geen zorgen als je het nog niet goed kunt.  

Dat kon Vincent in het begin ook niet.

Probeer eens te tekenen met verschillende materialen:  
potloden, pen en inkt of (pastel)krijt. Vincent had geen  

viltstiften of balpennen. Jij wel? Dan kun je die natuurlijk  
ook gebruiken. Elk tekenmateriaal voelt anders.  

Welk vind jij het fijnst?
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• Nu met nieuwe cover 

• Met illustraties van 
Huck Scarry
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Peter 

vos 
Getekende brieven

ISBN 9789047621829 � 50,99

Vincent 

van Gogh 

De Grote Van Gogh Atlas 

Nienke Denekamp

ISBN 9789047617983 � 25,99

PAUL 

Gauguin � 

De Grote Gauguin Atlas 

Nienke Denekamp

ISBN 9789047625889 � 25,99

Ed 

van der 

Elsken 
Hee... zie je dat!? 

joyce roodnat

ISBN 9789047622987 � 25,99

Na de verwoestingen van de Eerste Wereldoorlog waren tientallen 

Belgische dorpen en steden volledig van de kaart geveegd. Van de middeleeuwse 
stad Ieper restten nog slechts ruïnes; de velden eromheen waren bezaaid 

met granaatputten, mijnkraters, oorlogsschroot, stapels onontplofte 

munitie, loopgraven, bunkers en smalspoorlijnen.

Fotografen Robert en Maurice Antony documenteerden de verwoesting 
en de wederopbouw van Ieper en omstreken: het ruimen van de 

slagvelden, de terugkeer van de bewoners, de barakken en noodwoningen, het 

fronttoerisme, en de vele herdenkingen. Hun foto’s, gebundeld in dit boek, 

zijn van een uitzonderlijke artistieke kwaliteit, en van onschatbare 

documentaire waarde.

PIET CHIELENS is coördinator van 

het In Flanders Fields Museum. 

DOMINIEK DENDOOVEN is de 

curator van de Feniks-tentoonstelling 

voor het In Flanders Fields Museum.

JAN DEWILDE is de conservator van 

de Stedelĳke Musea Ieper en auteur van 

Godenschemering over Ieper, 2007.

Antony d’Ypres 

Fotografen van de wederopbouw

Piet Chielens, Dominiek Dendooven 

& Jan Dewilde

Hardcover met ingekleefd vignet

Maart 2020

272 pag. / 27 x 24 cm / 300 illu.

NUR 653 / 691

ISBN 9789490880286

€ 39,90

Het lot van Ieper
Antony d’Ypres  
Fotografen van de wederopbouw

Tentoonstelling in de 
Lakenhallen van Ieper  
maart-november 2020

ANTONY
D YPRES

fotografen   van   de   wederopbouw

T
&
PM

In samenwerking met 
Tĳdsbeeld & Pièce 
Montée en In Flanders 
Fields Museum, Ieper

9 789490 880286
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• Wechmar
• Eisenach

• Arnstadt• Dornheim
Ohrdruf •

• Mühlhausen

• Weimar

• Köthen

• Leipzig

• Dresden

• Berlin

Johann Sebastian Bach was behalve een geniaal componist ook een 

gewiekste sociale klimmer. Op zeventienjarige leeftijd begon 

hij zijn carrière als orgelkeurmeester. Bach zorgde er altijd voor dat zijn volgende 

aanstelling hem een treetje hoger op de carrièreladder bracht – met bijbehorend 

salaris. De grote Bach atlas is een fascinerend verslag van Bachs 

rondreizen door Duitsland, dat in Bachs tijd nog een lappendeken was van 

verschillende hertogdommen en stadsstaten. De verschillende vorsten wilden 

allemaal pronken met de allerbeste componist, en waren bereid 

daar grof geld voor neer te leggen – een situatie waar Bach maar al te graag zijn 

voordeel mee deed.

GOVERT JAN BACH (1947)

is gespecialiseerd in het leven en 

de werken van componist Johann 

Sebastian Bach en auteur van de 

boeken met cd’s over de Matthäus 

Passion, Johannes Passion, het 

Weihnachtsoratorium en Maarten 

Luther en Johann Sebastian Bach en de 

Duitse editie hiervan. Sinds 2012 is hĳ 

programmamaker bĳ de Concertzender 

voor de dagelĳkse uitzendingen Geen 

dag zonder Bach. Hĳ is verre familie van 

Johann Sebastian Bach.

De grote Bach atlas

Govert Jan Bach

Boek

Maart 2020

160 pag. / 20 x 25 cm

NUR 640 

ISBN 9789047627333

€ 25,99

9 789047 627333

Geen dag zonder Bach
De grote Bach atlas

• Verschĳning voor 
Pasen 

• 19-27 juni 2020: 
Bachfestival 
Dordrecht, thema: 
Reizen 

• Werpt nieuw licht 
op het leven van ’s 
werelds bekendste 
componist 

• Met uitgebreide 
muziekselectie op 
Spotify 

• Muzikale 
boekpresentatie in 
maart
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‘t Oproer kraait was de titel van een radioprogramma dat cabaretier Jaap van de Merwe 

tussen 1968 en 1975 maakte voor de VARA-radio. Hij beschikte over een unieke 
verzameling protestliederen uit het begin van de twintigste eeuw,  de 

eerste jaren van de socialistische beweging. 

Samen met protestliederen uit het buitenland - van Frankrijk tot Chili 
en van Argentinië tot Duitsland had Van de Merwe een schat aan 

materiaal die de basis vormde voor een bijzondere radioserie. De liedjes 

werden gezongen door onder anderen Jenny Arean, Adèle Bloemendaal, Gerard Cox, Frits 

Lambrechts, Conny Vandenbos, Mieke Bos en Rob van de Meeberg, Herman van Veen, 

Robert Long en Jules de Corte. Begeleid door het trio van Louis van Dijk.

‘t Oproer kraait - Rebelse liedjes van 

altijd en overal 

Maarten Eilander, Henk van Gelder & 

Piet Tullenaar

4 cd’s met boekje

verschenen

4 cd’s / 53 pag.  

NUR 070 / 673

ISBN 9789054445531

€ 30,99

9 789054 445531

Rebelse liedjes van altijd en overal
’t Oproer kraait

Beste radioprogramma van  
de eeuw!
Dik Voormekaar: het eerste jaar

‘Het is behoorlĳk fĳn om 
eindelĳk te weten dat Ome 

Joop losjes is gebaseerd 
op de vader van Ferry de 
Groot; dat de begintune 
Seventy Six Trombones 

van Henry Mancini is; en 
dat ene Dik Voormekaar 
al een rol speelde in een 

radioprogramma van Mies 
Bouwman waarin ook 

typetjes voorbĳkwamen 
die luisterden naar namen 

als Ben Zoterug en Ali 
Mentatie.’ – de Volkskrant

Een prachtige compilatie van het eerste jaar  Dik Voormekaarshow 

bij radio Noordzee. De presentator was de 25-jarige komiek André van Duin. Het 

programma werd zo legendarisch dat het nu, ruim 46 jaar later, uitgeroepen 

werd tot het beste radioprogramma van de eeuw! De cd 

bevat een groot aantal fragmenten van André van Duin en Ferry de Groot uit 1973. 

Alles wordt aan elkaar gepraat door Ron Brandsteder. De cd en het 

bijbehorende boekje geven tevens een bijzonder kijkje achter de schermen, een 

must voor elke radioliefhebber!

Dik Voormekaar: het eerste jaar

Benno Roozen & Jelle Boonstra

Boek met CD 

Maart 2020

24 pag. / 14 x 19,5 cm

NUR 673 / 078

ISBN 9789047606215

€ 19,99

7

9 789047 606215
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Dit boek is eigenlijk twee boeken in één. Het is allereerst een 

overzicht van de literatuur die er in een periode van 75 jaar is verschenen over 

de Bommelverhalen van Marten Toonder. Daarmee verschijnt er voor het eerst 

een overzicht van wat er geschreven is over de belangrijkste Nederlandse strip 

van de afgelopen eeuw. Daarnaast is het ook een bloemlezing uit de 
Bommelsaga van citaten die met boeken en lezen te maken hebben, mét 

beeld. Het is daardoor niet alleen een waardevol naslagwerk voor 

Bommelliefhebbers, maar ook een leuk bladerboek voor iedereen die van boeken 

houdt.

De samenstellers, Hugo Klooster en Klaas Driebergen, 

zijn beiden grote liefhebbers van boeken in het algemeen en van Bommel in 

het bijzonder. Jarenlang archief- en bibliotheekonderzoek ligt aan dit boek ten 

grondslag.

Bommel literatuurgids

Klaas Driebergen & Hugo Klooster

Met illustraties & citaten van Marten 

Toonder

Boek

April 2020

256 pag. / 15 x 20 cm

NUR 620/360

ISBN 9789082685565

€ 19,99

9 789082 685565

Het definitieve overzicht van  
75 jaar Bommelstudie
Bommel literatuurgids

klaas driebergen & hugo klooster

Vĳfenzeventig jaar Bommelstudie

Bommel 
literatuurgids

‘Als het anders niet is’, sprak 
hij. ‘Mijn goede vader heeft mij 

tweeënzeventig meter boeken 
nagelaten. Volg me naar de 

bibliotheek, heer Trot. Er 
bestaan maar weinig dingen 

waar iemand van mijn stand 
geen weet van heeft.’

uitgeverij 
klaas
driebergen

Kom van dat dak af!

Peter Koelewijn & Constant Meijers 

Boek met cd

Maart 2020

29 pag. / 14 x 19,5 cm

NUR 662

ISBN 9789047609360 

€ 19,99

60 jaar Nederlandse rock-’n-roll
Kom van dat dak af!

 De geschiedenis van de  
eerste Nederlandstalige 
rock-’n-rollhit

Peter Koelewijn onderscheidde zich in vrijwel alles van de eerdere Nederlandse 

rock-’n-roll artiesten. In dit boek het verhaal van the making of van 

Kom van dat dak af en de betekenis van het lied voor de Nederlandse 

popgeschiedenis. 

Op de cd staan verschillende versies van Kom van dat dak af & al het vroege werk van 

Peter en zijn Rockets zoals Marijke, Speel die dans, Veertig rovers en nog 

veel meer. 

9 789047 609360


