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Nieuw deel atlassenreeks in de maak: De grote Chagall atlas. Nienke Denekamp werkt 
momenteel aan haar derde atlas in de reeks over de bijzondere levens en reizen van in-
spirerende kunstenaars, ditmaal over Marc Chagall. Onder meer de Russische Revolutie 
en twee wereldoorlogen voerden deze kunstenaar van Wit-Rusland naar Moskou, Ber-
lijn, Parijs en de VS. Eerder dit jaar was een succesvolle tentoonstelling rondom Chagall 
en de avant-garde te zien in het Stedelijk Museum Amsterdam.
[beeld: cover Chagall atlas]

Het Muizenhuis komt naar het theater. Vanaf januari 2021 zullen Sam en Julia ook in 
het theater te zien zijn! Bureau Vanaf Twee brengt de wereld van Het Muizenhuis uit 
de populaire boeken van Karina Schaapman tot leven in een familievoorstelling voor 
kinderen vanaf twee jaar. 
[beeld: iets uit Het Muizenhuis: het theater]

Sesamstraat-liedjesboeken weer beschikbaar. De leukste liedjesboeken van Sesamstraat 
zijn weer verkrijgbaar. Met Ik vrolijk mij op met een liedje, Vriendjes voor altijd en 
Klassieke Kinderliedjes, kunnen kinderen en hun (groot)ouders weer meezingen op de 
muziek van Henny Vrienten.
[beeld: Sesamstraat boek cover]

Leescoalitie start campagne gericht op grootouders: Lees Voor(t). Met een nieuwe cam-
pagne wil De Leescoalitie van Stichting Lezen voorlezen door grootouders bevorderen. 
De 3,4 miljoen opa’s en oma’s in Nederland kunnen zo hun kleinkinderen de liefde voor 
boeken bijbrengen. Het in juni verschenen Gouden Boekje Het boek van de sterren, 
door Sjoerd Kuyper en Thé Tjong-Khing, past perfect in dit thema: het draait om een 
opa die zijn kleindochter voorleest. 
[beeld: cover Het boek van de sterren]

Audioboeken van Disney en Nijntje beschikbaar voor streaming. Als uitgever van luis-
terboeken speelt Rubinstein in op de groeiende vraag naar online audioboeken. Sinds 
dit najaar is op Storytel een eerste selectie van luisterboeken en verhalen van Disney 
beschikbaar, ondersteund door een campagne rondom Frozen 2. Daarnaast zullen de 
komende tijd de titels van Nijntje stapsgewijs beschikbaar op Spotify komen. 
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Het Muizenhuis komt naar het theater 
Vanaf januari 2021 zullen Sam en Julia ook in het theater te zien 

zijn! Bureau Vanaf Twee brengt de wereld van Het Muizenhuis 
uit de populaire boeken van Karina Schaapman tot leven in een 

familievoorstelling voor kinderen vanaf twee jaar.  
De 40 minuten durende voorstelling wordt gespeeld door Abke 

Bruins en geregisseerd door Mark Haayema. Kijk op vanaf2.nl voor de 
speellijst!

Poëziester voor liedjesschrijver en auteur Erik van Os 
Erik van Os won de Vlaamse poëzieprijs voor het gedicht ‘Wie 
deed wat’ uit Haren vol banaan, geïllustreerd door Noëlle Smit. 
De Poëziesterren bekronen gedichten en worden toegekend door 
kinderen. Op 3 juni werd de prijs online uitgereikt door Poëziecentrum 
en CANON Cultuurcel. Het winnende gedicht wordt als poster gratis 
onder Vlaamse scholen verspreid.

Leescoalitie start campagne gericht op grootouders: Lees Voor(t) 
Met een nieuwe campagne wil De Leescoalitie van Stichting Lezen 
voorlezen door grootouders bevorderen. De 3,4 miljoen opa’s en 

oma’s in Nederland kunnen zo hun kleinkinderen de liefde voor boeken 
meegeven. Het in juni verschenen Gouden Boekje Het boek van de 

sterren, door Sjoerd Kuyper en Thé Tjong-Khing, past perfect in dit 
thema: het draait om een opa die zijn kleindochter voorleest. 

Audioboeken van Disney en Nijntje beschikbaar voor streaming
Als uitgever van luisterboeken speelt Rubinstein in op de groeiende 
vraag naar online audioboeken. Sinds dit najaar is op Storytel een 
eerste selectie van luisterboeken en verhalen van Disney beschikbaar, 
ondersteund door een campagne rondom Frozen 2. Daarnaast zullen 
de komende tijd de titels van Nijntje stapsgewijs beschikbaar op 
Spotify komen. 
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Over dames en tassen

Mylo Freeman

November 2020

ca. 128 pag. / 18 x 25 cm

10+

NUR 452

ISBN 9789047628309

€ 19,99

MYLO FREEMAN heeft inmiddels 

zo’n 50 prentenboeken op haar naam 

staan, waaronder de reeks over het 

donkere prinsesje Arabella. Met 

deze boeken vult ze een hoognodige 

niche, prentenboeken met meer 

diversiteit! Van prinses Arabella zijn 

niet alleen negen prentenboeken 

gemaakt, maar ook een poppenserie, 

een app en een theaterstuk. In 2020 

maakte Mylo het prentenboek van de 

Kinderboekenweek, Tweeling!. Mylo 

geeft daarbij ook workshops, lezingen 

en muzikale voorstellingen rond haar 

prentenboeken. 

Maak kennis met vijftig  
fan-TAS-tische vrouwen 
Over dames en tassen

Nooit wijkt hij van haar zijde. Hij heeft alles in zich wat zij nodig 

heeft. Liefdevol streelt ze hem en snuift in een onbewaakt moment zijn geur op. En 

toch zal ze hem na verloop van tijd weer inruilen voor een ander: de dame en 
haar handtas.

Mylo Freeman stelt je voor aan vijftig inspirerende vrouwen 

van over de hele wereld. Van bekende namen als koningin Elizabeth II, Jane Birkin 

en Paris Hilton, tot de Zuid-Afrikaanse modeontwerper Palesa Mokubung, Hello 

Kitty-ontwerper Yuko Yamaguchi en journalist en avonturier Nellie Bly. Voor 

elk van hen heeft de tas een andere betekenis: accessoire, praktisch 
hulpmiddel, feministisch manifest. Hoe verschillend 

de vrouwen en hun tassen ook zijn, ze zijn stuk voor stuk uniek en 
eigenzinnig. En stijlvol uiteraard.
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9 789047 628309

• Auteur volop in de  
belangstelling vanwege 
Kinderboekenweek 

• Voor iedereen van 10 tot 
100 jaar!  

• Grote diversiteit in tassen 
en vrouwen van over de 
hele wereld.  

• Luxe uitvoering!  Met 
knalroze boekblok

Foto door 

Inta Nahapetjan

Mylo Freeman over haar nieuwste boek: 
‘De buitenkant laat zien we ze wil zijn; 

de binnenkant vertelt wie ze werkelijk is...’ 
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Muk is een dalmatiër-pup: je weet wel, zo’n gestippelde. Dalmatiërs 
worden spierwit geboren en na ongeveer acht weken krijgen ze 

stippen. Muks grote broer, Ruby, heeft hem wijsgemaakt dat je extra stippen 
kunt verdienen. Voor elke heldendaad die je verricht, krijg je een stip erbij. 

’s Nachts droomt Muk dat hij zoveel heldendaden heeft verricht dat er geen stip meer 

bij kan. Lekker blijven dromen, Muk!

De droldwaze avonturen van Muk is een nieuwe preschool 
kinderboekenserie  vanaf drie jaar. Muk kan nogal onhandig zijn, maar 

zijn aandoenlijke goedwillendheid en zijn open blik op de wereld maken het een 

hondje om van te houden.

Droldwaze avonturen voor elke 
ukkepuk!
Muk

Muk 

Mark Haayema

Met tekeningen van Job van Gelder

Prentenboek

November 2020

24 pag. / 20 x 20cm

3+

NUR 272

ISBN 9789047628316

€ 13,99

9 789047 628316

MARK HAAYEMA is schrijver, 

acteur en theatermaker. Behalve 

kinderboeken schrijft Mark ook 

teksten voor onder anderen 

Herman van Veen, Kinderen voor 

Kinderen en televisieseries. Samen 

met Rutger van den Broek maakte 

hij ’t Verrukkelijke kinderbakboek 

(2019). 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.

JOB VAN GELDER  is illustrator 

en eigenaar van het ontwerpbureau 

Monnikenwerk. Hij illustreert 

prentenboeken, waaronder Mark 

Haayema’s Meneertje Meer en 

Bijzondere keus, meneer de reus! Van 

Erik van Os en Elle van Lieshout. Hij 

werkt daarnaast onder meer voor de 

Efteling en diverse uitgeverijen.

7

• Serie boeken in voor- 
bereiding; 2 boeken per 
jaar 

• Simpele heldere thema’s: 
warm en koud, vliegen 
en zweven, koud en 
warm, vriendschap, wie 
ben ik?  

• Theatervoorstelling in  
de maak 
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9 789047 628323

Sam de Wasbeer

Ingmar Larsen en Joyce Dekker

Met tekeningen van Agnes Loonstra

Prentenboek

September 2020

Ca. 32 pag. / 23 x 29 cm 

3+

NUR 270

ISBN 9789047628323

€ 14,99

Voor zijn verjaardag krijgt Sam een heel bijzonder cadeau van opa 

Cor: zeep in een pompje. Volgens opa zit er namelijk overal viezigheid waar je ziek 

van kunt worden, maar door je handen te wassen met de zeep blijf je gezond. Dat 

vindt hij heel bijzonder. Samen met zijn vriendjes leert Sam 
wanneer hij allemaal zijn handen moet wassen. 

Bijvoorbeeld na het spelen in de zandbak, voor het avondeten en nadat hij met de bus 

is geweest.

Een vrolijk en speels prentenboek om kinderen te leren 
over het belang van hygiëne.

Wie kan beter zijn handen 
wassen dan een wasbeer?
Sam de Wasbeer

INGMAR LARSEN is een 

freelance senior creatief uit 

Amsterdam, storyteller en oprichter 

van het creatieve bureau This 

Agency.  Naast dat hij voor heel veel 

grote merken erkende campagnes 

heeft bedacht is hij onder meer 

de bedenker  van de NoPhone, 

een placebo voor smartphone 

verslaafden dat wereldwijd bekend 

werd.  

AGNES LOONSTRA  is een 

freelance illustrator uit Utrecht. 

Haar karakteristieke en speelse 

tekeningen zijn vaak gespot in 

de Nederlandse en buitenlandse 

media, waaronder Flow magazine, 

de VPRO gids en de Volkskrant.

Ook illustreerde zij de boeken 

Crazy Cat Lady (Workman, 2019) en 

Pluktuin (Snor, 2020).

JOYCE DEKKER is freelance 

grafisch vormgever. Vanuit 

haar designstudio werkt ze aan 

uiteenlopende projecten voor 

bedrijven – van marketingmateriaal 

tot magazines en boeken. Ze werkte 

onder andere samen met Jamie 

Magazine en GezondNU.

• Promotiemateriaal  
beschikbaar: stickers,  
flyers en posters 

• Samenwerking met 
scholen en kinderdag- 
verblijven, met thema 
‘Handen wassen met 
Sam’ 

• Gratis zeeppompjes met 
omslag boek beschikbaar 
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9 789047 628330

Hoera, een pandajong! 

Jet Bakels

Met tekeningen van Thé Tjong-Khing

Luxe Gouden Boekje

September 2020

32 pag. / 17 x 19,5 cm

3+

NUR 272

ISBN 9789047628330

€ 7,99

De panda’s zijn verliefd en dat is te merken. Na een poosje gebeurt er iets heel 

bijzonders; er wordt een pandajong geboren. Xing Ya en Wu Wen zijn beretrots. De dieren uit 
de dierentuin komen langs op het grote kraamfeest om de geboorte 

van de kleine reuzenpanda te vieren. Ze nemen allemaal iets bijzonders mee. Maar het meest bijzondere 

is wel dat nog niemand weet of het pandajong een meisje of een jongetje is... 

Een Gouden Boekje voor een wel heel 
bijzondere nieuwe wereldburger
Hoera, een pandajong!

Xing Ya en Wu Wen gaan  

logeren

ISBN 9789047622918

€ 7,99

In samenwerking met:

• Voor het eerst in Nederland is er een pandajong geboren
• Volg de panda’s op het Ouwehands Pandajournaal
• Groot interview met Thé Tjong-Khing in Plus Magazine
• Lezersactie: Met Plus naar de panda’s, inclusief Gouden Boekje

THÉ TJONG-KHING  studeerde 

aan de Seni Rupa-kunstacademie 

in Bandung en kwam in 1956 naar 

Nederland om verder te studeren. 

Daar begon hij met strips tekenen 

bij Toonder Studio’s. Sinds 

1971 werkt Khing fulltime als 

freelance illustrator, vooral van 

kinderboeken. Hij won meerdere 

Gouden en Zilveren Penselen, de 

Woutertje Pieterseprijs in 2005 en 

in 2010 de Max Velthuijsprijs voor 

zijn gehele oeuvre. 

JET BAKELS  is antropoloog en 

werkt als tentoonstellingsmaker, 

onderzoeker en publicist. Dieren 

staan centraal in haar werk. Ze 

vertaalt complexe verhalen naar 

aansprekende exposities, boeken 

en lezingen voor een breed publiek. 

Bakels werkt(e) samen met onder 

meer het Teylers Museum, Artis, 

het Wereldnatuurfonds en 

Kenniscentrum Immaterieel 

Erfgoed Nederland. In 2018 

verscheen haar eerste Gouden 

Boekje over de reuzenpanda’s, Xing 

Ya en Wu Wen gaan logeren.



Baby Shark!

Oorspronkelijke titel: Baby Shark!

Luxe Gouden Boekje

November 2020

32 pag. / 17 x 19,5 cm

3+

NUR 272

ISBN 9789047628347

€ 7,99

De internationale megahit is nu een Gouden Boekje! 

Welke ouder kent het niet? Iedere dreumes is dol op het aanstekelijke liedje over Baby 

Shark. Ga samen met papa, mama, oma, opa én Baby Shark op 

jacht in dit vrolijke prentenboek voor de allerkleinsten. 

Baby Shark tu-du-du-du-du-
du-du…
Baby Shark!

9 789047 628347

• Ruim 5,5 miljard keer 
bekeken op YouTube! 

• Baby Shark is uitgegroeid 
tot een heus nieuw kin-
dermerk!  

• De eindeloze herhaling in 
het nummer is de grote  
reden van het succes, 
aldus de deskundigen.  

Pakket van 12 Gouden Boekjes 

ISBN 9789047628408

€ 47,88

12 Gouden Boekjes vanaf 1 september  
definitief in prijs verlaagd van  

€7,99 voor €3,99! 

9 789047 628408
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Boswachter doeboek met Arjan Postma

Arjan Postma 

Non-fictie

Paperback 

Oktober 2020

64 pag. / 21 x 29,7 cm

6+

NUR 228

ISBN 9789047628361

€ 9,99

De beroemdste boswachter 
van Nederland neemt JOU 
mee op avontuur
Boswachter doeboek met Arjan Postma

9 789047 628361

ARJAN POSTMA is boswachter, 

schrijver en presentator. Hij 

publiceerde diverse boeken en met 

zijn levendige manier van vertellen 

weet hij de natuur dichtbij te 

brengen. Hij presenteerde Natuurlijk 

Noord-Holland op RTVNH en schoof 

regelmatig aan bij RTL Late Night 

en DWDD. Daarnaast werkte hij 

mee aan de natuurquiz Het zijn 

net mensen (RTL) en de tv-serie 

Lang Leve de Lente (EO). Ook deed 

hij in het eerste seizoen van het 

programma Dream School mee als 

docent biologie.
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Lekker naar buiten, de natuur in! Het goede nieuws van de afgelopen tijd 

was toch wel dat kinderen meer zijn gaan lezen én meer de natuur in willen. Daarom 

maakten wij samen met Arjan Postma, de populairste boswachter 
van Nederland, een lekker dik doeboek boordevol feitjes en 
weetjes, opdrachten en puzzels. Ga mee naar buiten en ontdek hoe 

mooi de natuur is in je eigen land!
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Vier vernieuwde verhalen met onze vrienden uit de Fabeltjeskrant in 

de hoofdrol. Ga met ze mee het bos in en snuif de geuren en kleuren 
van de herfst op. We gaan beukennootjes zoeken, nieuwe bomen planten, we 

komen er eindelijk achter waarom in de herfst de bladeren van de bomen vallen en hoe je 

kunt helpen het bos netjes te houden! 

Met heel veel knutseltips, spellen die je buiten kunt doen, 

informatie over o.a. noten, bomen, kastanjes. 

Ga je deze herfst mee naar 
buiten?
Ravotten in het dierenbos.  
Een verhalen- & doeboek 

9 789047 628378

ISBN 9789047627265

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. 
Ook arriveert er een bijzondere nieuwe gast in Fabeltjes-
land: Peter Panda uit het Buitenste Bamboebos. Verder 
heeft Stoffel de Schildpad een wel heel bijzondere verjaar-
dags  wens. Bovendien maken de dieren zich op voor de 
jaar lijkse Grote Dierenbos-spelen. In de spannende com-
petitie nemen Team Zwart en Team Wit het tegen elkaar 
op. Welk team zal er winnen?

Uitgelezen? Ga dan zelf het bos in en speel samen met 
je vrienden je eigen Grote Dierenbos-spelen met de uit-
dagingen die je in dit boek vindt. Ben jij sterker dan Ed 
Bever, of sneller dan Zoef de Haas?

RAVOTTEN IN 
HET DIERENBOS D
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•  In samenwerking met 
de Vlaamse ‘Week 
van het Bos’ 

• Boordevol 
buitenactiviteiten! 

Het grote voorleesboek 

van de Fabeltjeskrant 

ISBN 9789047627265

€ 15,50

Ravotten in het dierenbos

Fabeltjeskrant 

September 2020

48 pag. / 19 x 24,6 cm

4+

NUR 223

ISBN 9789047628378

€ 15,50
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Als Nesta zijn A-diploma haalt, krijgt hij een mooie grote 

ingelijste foto van zijn goede vriend de kat Bardo. Voor op 

zijn kamer bij papa. Want als Nesta bij zijn papa is mist 

hij Bardo. Videobellen kan niet, want papa heeft geen 

laptop, dus schrijft hij briefjes naar Bardo. Maar dat is 

toch niet hetzelfde. Op een dag neemt Nesta Bardo toch 

mee in zijn gymtas. Eerst mee naar school en dan naar het 

appartement van papa. Bardo maakt meteen vriendjes met 

de kat van de buurvrouw…

 

Kom je mee? is een boek over een jongetje dat zijn kat mist. 

Maar het is ook een subtiel geschreven boek over een 

jongetje met gescheiden ouders.

9 789047 626411

Kom je mee?

ISBN 9789047626411

€ 14,99

ME T GRATIS STICKERVEL

De knopjeswinkel 

ISBN 9789047620440

€ 7,99

Een jongetje wordt wakker, kleedt zich aan, 

ontbijt en loopt naar school. Het lijkt allemaal 

heel gewoon. Maar is dat wel zo…? Een feeste-

lijk kijk- en zoekboek waarin je steeds nieuwe 

dingen zult ontdekken!

vanaf 1 september
van € 18,99 voor € 10,00
 

9 789047 620440

9 789047 621966

Francien Verhulst is oprichter van Grootzus; een echte Rotterdamse ondernemer: 
niet lullen maar poetsen: ‘Ik vind het leuk om aan allerlei verschillende projecten 
te werken. In opdracht illustreer ik (prenten)boeken en tijdschriften, houd 
ik me bezig met ruimtelijke ontwerpen en animaties voor TV producties en 
onderwijsdoeleinden. Daarnaast maak ik vrij werk, zoals ansichtkaarten, geboorte- 
en trouwkaarten.’

Neem contact op met Marjolein van Ziel (marjolein@rubinstein.nl) als je deze 
leukerd in de winkel wil hebben!

Een doodgewone dag 

ISBN 9789047621966

‘Ik wil graag een vader,’ zei Keet. ‘Heeft u daar een knopje voor?’ De knopjesma-

ker pakte een doos van een hoge plank. Hij haalde er een knopje uit. ‘Meenemen 

of hier drukken?’ Een zeer orgineel Gouden Boekje, geschreven door Tjibbe 

IN PRIJS VERL A AGD

GROOTZUS
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Floortje Zwigtman
Sassafras De Bruyn

vanhalewyck.be

I S B N 978-94-6131-993-7

9 7 8 9 4 6 1 3 1 9 9 3 7

Wanneer kinderen oud genoeg zijn om het geheim van 
Sinterklaas te kennen, is de tijd rijp om in de boeiende 
achtergrond van de goedheilige man 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? H.2et

van

Geheime
B.2oek_

S.2interklaas

H.2
et Geheim

e Boek van Sinterklaas

Disney A-Wing 

ISBN 9789047624271 

 van € 20,99 voor € 10,00

Toekomstatlas  

ISBN 9789047625704 

van € 25,99 voor € 12,50 

De Atlas der Kleine Dingen  

ISBN 9789047621980 

van € 13,99 voor € 7,50 Het cadeau 

ISBN 9789047623991 

 van € 15,99 voor € 7,50

Disney BB-8 

ISBN 9789047624141  

van € 20,99 voor € 10,00

Droom maar Poes Milo  

ISBN 9789047621461 

van € 15,99 voor € 7,50

•  Posters beschikbaar

Wanneer kinderen oud genoeg zijn om de waarheid over 

Sinterklaas te kennen, is de tijd rijp om in de boeiende achter-

grond van de goedheiligman te duiken. Want waar komt die 

tot de verbeelding sprekende Sint-Nicolaasfiguur eigenlijk 

vandaan? Een boek voor het hele gezin.

Het geheime boek van Sinterklaas

Floortje Zwigtman & Sassafras De Bruyn 

ISBN 9789461319937

€ 22,50

Dat Sinterklaas heel oud is, een baard en een mijter heeft en 

cadeautjes geeft weet iedereen. Maar wie weet waarom de Sint, 

geboren in Turkije, zijn verjaardag elk jaar viert in Nederland? 

En waarom zijn vrienden, de Pieten, altijd roetvegen 

op hun gezicht hebben? Het verhaal van 

Sinterklaas is een inclusief 

verhaal voor iedereen.

Het verhaal van Sinterklaas

Sjoerd Kuyper & Emanuel Wiemans 

ISBN 9789047626657

€ 7,99

Bijzondere boeken  
voor aangename prijzen.  
Dat is nog eens leuk cadeau geven!

Definitief in prijs verlaagd per  
1 september 

WE  
RUIMEN  

OP!
‘Het boek is prachtig geïllustreerd door Sassafras 

de Bruyn vanwege het kleurgebruik en de humo-

ristische tekeningen, en de teksten van Zwigtman 

zijn informatief en grappig. Ze gaat zorgvuldig in op 

alle aspecten van het feest, zoals de stoomboot, de 

kleding van de Sint en verschillende soorten snoep. 

Voor de echte zoetekauwen bevat het zelfs enkele 

middeleeuwse recepten! Tot slot passeert ook de 

actuele pietendiscussie de revue.’  

- De boekenkrant

S.2interklaas bij R.2ubinstein
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De Sneeuwman is al meer dan veertig jaar een geliefde 
klassieker. 

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

‘Een hardcover juweeltje’ 
- DonderDesign

Koude, gezellige avonden, wollen dekens & hete chocolademelk

Rubinstein wintercollectie

Vrolijk Kerstmis met een gouden randje 

ISBN 9789047627418 

€ 19,99

boris op het ijs 

ISBN 9789047624202 

€ 10,99

Buurman en Buurman - De iglo 

ISBN 9789047627159 

€ 9,99

Mika, het beertje dat  

niet slapen wilde

ISBN 9789047622086 

€ 7,99

22 23



Muizenhuis-folder ook apart te bestellen 
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Rubinstein
Volwassenen Najaar 

2020

Ga op reis vanuit je luie stoel. 
Met de atlassen van Rubinstein

De grote Van Gogh atlas

ISBN 9789047617983

€25,99

De grote Bach atlas

ISBN 9789047627333 

€27,99

De grote Gauguin atlas

ISBN 9789047625889 

€25,99

De grote Chagall atlas

ISBN nog in voorbereiding

Verschijnt 
voorjaar 

2021
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In maart 2020 leek de wereld even tot stilstand te komen. Een venijnig 
virus legde de wereld plat: scholen en winkels werden gesloten. 

Net als vele ouders moest Thaïs Vanderheyden opeens bergen werk combineren 

met de duizend-en-één vraagjes en moetjes van haar 
vier kinderen. 

Haar hilarische en herkenbare tekeningen gingen de hele 

wereld over en werden massaal gedeeld op Instagram, tot in Hollywood aan toe. Nu 

zijn ze gebundeld, als knipoog en herinnering aan deze gekke maar 

ook bijzondere periode.

THAÏS VANDERHEYDEN  is een 

Belgische schrijfster en illustratrice van 

kinderboeken. Met 40 kleurrijke titels 

en een veelvoud aan vertalingen op haar 

naam amuseert ze kinderen over de 

hele wereld. Haar werk kenmerkt zich 

door een overdaad aan kleur en detail 

en tijdens de coronacrisis pikten celebs 

over de hele wereld haar cartoons over 

Quarantainemama op! 

Dagboek van een quarantaine mama  

Thais Vanderheyden 

Reeds verschenen

56 pag. / 19,5 x 25 cm

NUR 372

ISBN 9789463889186 

€ 15,99

9 789463 889186

Hilarische en herkenbare 
cartoons van een Belgische 
ploetermoeder
Dagboek van een quarantaine mama

• Hit op Instagram: 
in enkele weken tijd 
van 2,8k naar 29,4k 
volgers 

• Cartoons gedeeld 
door o.a. Jennifer 
Love Hewitt en 
Kristen Bell 

• Auteur bekend van 
succesvolle Vlaamse 
reeks De Spiekpietjes
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‘In de twintigste eeuw kende Nederland weinig tekenta-

lenten van zijn formaat.’  

- Jelle Reumer in Trouw

Over Getekende brieven (2018):

‘Kleine kunstwerkjes zijn het, de rijk geïllustreerde brie-

ven die tekenaar Peter Vos verstuurde en die nu postuum 

zijn uitgegeven.’ **** – Jean-Pierre Geelen in de Volks-
krant

‘Elke pagina die je opslaat is een verrassing. Vos maakte 

van zijn brieven visuele kunstwerkjes.’ – Carel Peeters in 

Vrij Nederland

Peter Vos – Getekende brieven
ISBN 9789047621829

€50,99

Nooit eerder gepubliceerd werk 
uit bijzondere vriendenboeken
Peter Vos - Getekende boeken 

Peter Vos (1935-2010) is bekend geworden als veelzijdig tekenaar en 
illustrator. Door collega’s is hij wel de beste Nederlandse tekenaar van 

de vorige eeuw genoemd. Ondanks zijn faam bleef een deel van zijn productie 

voor het grote publiek verborgen: de getekende brieven 

die hij aan vrienden, vriendinnen, echtgenotes en vooral zijn zoon schreef, en de 

boeken of boekjes in één exemplaar die hij van tijd tot 

tijd voor uitverkorenen maakte, meer dan zestig in totaal. Na de uitgave van een 

selectie uit de brieven, brengt Uitgeverij Rubinstein nu een keus uit de unieke 
boekproductie van Vos.

Peter Vos – Getekende boeken 

Eddy de Jongh, Jan Piet Filedt Kok 

en Saïda Vos

Gebonden

November 2020

256 pag. / 25,5 x 30 cm

NUR 642, 322

ISBN 9789047628422

€ 49,99

31

9 789047 628422

EDDY DE JONGH   is emeritus 

hoogleraar kunstgeschiedenis aan de 

Universiteit Utrecht. Zijn publicaties 

liggen voornamelijk op het gebied van 

de 16de en 17de-eeuwse kunst en op 

dat van de kunsthistoriografie. Ook 

schreef hij artikelen over een aantal 

hedendaagse kunstenaars en een tiental 

essays over Peter Vos. 

JAN PIET FILEDT KOK   werkte 33 

jaar bij het Rijksmuseum, onder meer 

als conservator prenten en directeur 

collecties; hij is emeritus hoogleraar 

Atelierpraktijken en materieel 

technisch onderzoek aan de Universiteit 

van Amsterdam. In het afgelopen 

jaren na zijn pensionering richtte 

zijn onderzoek zich op naoorlogse 

kunstenaars als Peter Vos, Charles 

Donker, Anna Metz en anderen.

SAÏDA VOS   is de weduwe van Peter 

Vos. Zij beheert zijn nalatenschap en 

zorgt ervoor dat zijn werk voor het 

publiek ontsloten wordt, wat sinds 

2010 geresulteerd heeft in meerdere 

tentoonstellingen en publicaties. 

• Opening  
tentoonstelling 
in Galerie Kuub, 
Utrecht op 21  
november 2020
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Voor stel je voor dat… Een boek 

voor aanstaande nabestaanden

Mark Haayema

Januari 2021 

64 pag. / 16 x 22 cm

NUR 740

ISBN 9789047628415

€ 17,50

Een handige gids om dat 
moeilijke gesprek eindelijk eens 
te beginnen
Stel je voor dat… Een boek voor  
aanstaande nabestaanden 

Veel mensen hebben het er liever niet over, dat is iets voor later. Maar wat 
als later opeens nú blijkt te zijn? Voor stel je voor dat… helpt om 

dat moeilijke gesprek te beginnen. Met handige invulpagina’s om praktische 
informatie op een rijtje te zetten, om nabestaanden uitzoekwerk 

te besparen in de hectische periode na iemands overlijden. Maar ook met 

gedichten, vragen en gesprekstips om te bespreken wat iemand 

écht belangrijk vindt. Misschien heb je die informatie nog heel lang niet nodig. Maar 

het is toch handig om te weten. Voor stel je voor dat…

9 789047 628415

MARK HAAYEMA  is schrijver, acteur 

en theatermaker. Behalve (kinder)

boeken schrijft Mark teksten voor onder 

anderen Herman van Veen, Kinderen 

voor Kinderen en televisieseries. 

Samen met Rutger van den Broek 

maakte hij ’t Verrukkelijke kinderbakboek 

(2019). 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.

Weet jij hoe je partner zijn begrafenis voor zich ziet?   
Wie je zus graag zou laten spreken op haar uitvaart?  

Of waar je ouders hun belangrijke papieren bewaren?  
En heb je zelf wel eens nagedacht over wat je nog zou willen vertellen, 

voordat je er niet meer bent? 

• Invulboek met ruimte 
voor informatie over 
financiën, wensen en 
persoonlijke gegevens 

• Tips en trucs & 
gedichten
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De Mesdag Collectie presenteert de unieke kunstcollectie van de 

internationaal gevierde kunstenaar Hendrik 
Willem Mesdag en zijn echtgenote Sientje Mesdag-Van Houten. In de 

tweede helft van de negentiende eeuw brachten zij een belangwekkende collectie 

schilderijen, tekeningen en kunstnijverheid bijeen, 

die nog steeds aan de Laan van Meerdervoort in de historische omgeving te zien is.

Het museum is beroemd om de collectie Franse meesterwerken van de School van 

Barbizon, een van de grootste en belangrijkste ter wereld, 

en de indrukwekkende verzameling schilderijen, aquarellen en tekeningen van de 

Haagse School. 

De Mesdag Collectie in Den Haag wordt beheerd door het Van Gogh Museum in 

Amsterdam.

Meesterwerken in De Mesdag  

Collectie 

Paperback

November 2020

128 pag. / 21,5 x 26,5 cm

NUR 643

ISBN 9789493070295 

€ 22,95

9 789493 070295

Het fascinerende verhaal 
van een markant Haags 
kunstenaarsechtpaar en 
hun bijzondere collectie 
negentiende-eeuwse Franse en 
Nederlandse meesters.

Het Van Gogh Museum beheert de grootste collectie werken van Vincent van 

Gogh ter wereld. Dit prachtige boek toont een selectie van meer dan 
100 meesterwerken uit de museumcollectie. Beroemde schilderijen 

als De aardappeleters, Het Gele Huis, De slaapkamer en Zonnebloemen ontbreken 

uiteraard niet. De heldere begeleidende teksten beschrijven het verhaal achter 

de schilderijen. De werken worden aangevuld met topstukken van 
vrienden, tijdgenoten en latere kunstenaars die hun 

inspiratie vonden in Van Goghs werk, zoals Claude Monet, Paul Gauguin, Camille 

Pissarro en Edvard Munch.

Meesterwerken in het Van Gogh 

Museum 

Paperback met flappen 

160 kleurenillustraties

Augustus 2020

176 pag. / 21,5 x 26,5 cm

NUR 643

ISBN 9789490880309

€ 16,95

9 789490 880309

Ontdek het verhaal achter de 
schilderijen
Meesterwerken in het Van Gogh  
Museum 

M
eesterw

erken 
M

eesterw
erken in het V

an G
og

h M
useum

9  789493  070127

Het Van Gogh Museum beheert 
de grootste collectie werken van 
Vincent van Gogh ter wereld. 
Dit boek toont een selectie van 
meer dan 100 meesterwerken uit 
de museumcollectie. Beroemde 
schilderijen als De aardappeleters,
Het Gele Huis, De slaapkamer en 
Zonnebloemen passeren de revue 
en in begeleidende teksten wordt 
het verhaal achter de schilderijen 
beschreven. De werken van 
Van Gogh worden aangevuld 
met topstukken van vrienden, 
tijdgenoten en latere kunstenaars 
die inspiratie vonden in zijn werk, 
zoals Claude Monet, Paul Gauguin, 
Edouard Manet, Camille Pissarro  
en Edvard Munch.

NL

in het
Van Gogh
Museum

20190604_GVH_MEESTERWERKEN_Covers.indd   1 26/08/19   18:38

Het perfecte boek om 
cadeau te geven!

Beide boeken zijn uitgegeven door het Van Gogh 
Museum, Amsterdam, in samenwerking met uitgeverij 
TIJDSBEELD.

Topstukken van de Haagse 
School
Meesterwerken in De Mesdag Collectie 
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