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// nieuwtjes /// nieuwtjes /// nieuwtjes //

Inhoudsopgave 
De Grote Vincent van Gogh atlas. Junior editie   4-5 September

Kinderboekenweek

Van de Noordpool naar Nairobi. Een Knetter Koel Avontuur  6-7 September

Blauw, ik hou van jou  8-9 Augustus

Muk ziet ze groeien  10-11 Juni

Thema Kinderboekenweek   12-13 Verschenen

(Prenten)boeken

Bennie de baksteen  14-15 Juni

Hollandse helden  16-17 Juni

Oma, mag ik mijn pop terug?  18-19 Mei

Raargebeurd  20-21 Juni

Het Anne Frank doeboek  22-23 Juli

Gouden Boekjes

Het bonte berenboek  24-25 Mei

Geef nooit op!  26-27 Mei

Sipke leert fierljeppen / Sipke leart fierljeppen  28 Juni 

Aap & Mol gaan met de trein  29 Juni

Het kleinste wasbeertje  30 Augustus

De geheime tuin   31  Augustus

Diversen

Nijntje en de tenniswedstrijd  32 Mei

Donald Duck Vakantieboek  33 Mei

Onward  34 Juni

Encanto  35 Juni

Volwassenen

Etel Adnan - Kleur als taal  36-37 Mei

Voor de Beschaving  38-39 Mei

MAURITS RUBINSTEIN TE ZIEN  
IN DOCUMENTAIRE OVER  

RENATE RUBINSTEIN 

Tamar, een documentaire over het leven en 
werk van Renate Rubinstein, wordt op 25 en 
26 mei uitgezonden in Het uur van de wolf. 
Maker David de Jongh interviewde hiervoor 
onder anderen Maurits Rubinstein, de neef 

van Renate en oprichter van Uitgeverij 
Rubinstein. Daarnaast verschijnt in 2022  
de biografie Vaderskind. De oorlog van  

Renate Rubinstein, geschreven door Hans 
Goedkoop, bij Uitgeverij Atlas Contact. 

DONATIEACTIE 
WORD MAAR BETER SUCCESVOL AFGEROND

Met meer dan 5000 gedoneerde boeken is de donatie-actie van 
Mark Haayema's Word maar beter een groot succes geworden. 
Bedrijven en particulieren konden boeken inkopen om te doneren 
aan kinderen in ziekenhuizen. Ook doneren? Dat kan nog steeds. 
Stuur een mailtje naar mascha@rubinstein.nl voor meer informatie.

Lesbrief

Voorlezen:

Lees het boek interactief boek voor. Stel 

vragen, luister met interesse, laat stiltes vallen 

en geef de kinderen de ruimte om mee te 

denken en te reageren. 

Vragen voor tijdens het lezen:

→ Wat zit er in de doos waar gepiep uit komt?

→ Gijs heeft nieuw vogelzaad gekocht. 

Waaraan kun je dat zien?

→ “Ik laat het allemaal maar gebeuren en ik 

krijg niet eens een ‘DANKJEWEL!” Johannes 

is boos dat de vogels geen dankjewel zeggen. 

Waarom vindt hij dat hij een dankjewel 

verdient? Vind jij dat ook?

→ Waarom is Johannes zo boos, denk je?

→ Als Johannes weer in zijn kooitje zit, is hij 

niet tevreden. Hoe kan dat?

→  “Hij kan nu… als hij zou willen… naar de 

anderen.” Denk je dat Johannes naar buiten 

gaat? Waarom wel/niet? 

Thema’s:
Xenofobie 

Uitsluitingen
Wennen 

Delen
Verschillen 

Johannes de parkiet © Mark Haayema 

Uitgeverij Rubinstein

illustraties Medy Oberendorff 

Introductie van het boek:

Bekijk samen de voorkant en lees de titel voor. Vraag: 

Wie is Johannes? Hoe ziet hij eruit? Waar denk je dat 

hij woont?

NIEUWE VERTEGENWOORDIGER
Per 1 april gaat Jasper Post aan de slag als sales manager voor 
Rubinstein. Hij zal onze titels onder de aandacht brengen bij de 
boekhandel maar ook samenwerking zoeken met niet-traditionele 
retailkanalen. Jasper werkte hiervoor onder andere voor 
ViacomCBS en Universal. Kennismaken? jasper@rubinstein.nl

LESBRIEVEN EN 
KLEURPLATEN

Bij een groeiend aantal van onze 
boeken is een leuke lesbrief 
beschikbaar, zoals van Muk, 
Johannes de Parkiet, Gerda de 
Goudvink en Oud genoeg om de 
aarde te redden. Van Aap & Mol 
zijn ook kleurplaten beschikbaar. 
Op www.rubinstein.nl voegen we 
regelmatig nieuwe materialen toe.



De Grote Vincent van Gogh Atlas.  

Junior editie

Nienke Denekamp en René van Blerk

Met tekeningen van Geert Gratama

Atlas

September 2022

128 pag. / 19,5 x 25 cm 

9+

NUR 217

ISBN 9789047629917

€ 19,99

NIENKE DENEKAMP is 

journalist en auteur. Ze schrijft voor 

zowel kinderen als volwassenen, 

maar altijd met een gevoel voor 

humor dat herkenbaar is voor 

beiden. Samen met René van Blerk 

schreef ze De grote Van Gogh atlas, 

die werd vertaald naar het Chinees, 

Russisch, Koreaans, Duits en Engels. 

De grote Gauguin atlas verscheen in 

het Russisch, Duits en Engels. Ook 

schreef ze de Gouden Boekjes De 

Krantenpoes, Krantenpoes, waar was je 

nou? en Het zeemans-ABC.

RENÉ VAN BLERK is hoofd 

educatie bij het Van Gogh Museum 

in Amsterdam. Hij is van oorsprong 

kunsthistoricus en werkte als 

docent in het basisonderwijs. Bij 

Rubinstein maakte hij eerder het 

Gouden Boekje Vincent en Camille, 

dat in negen talen verscheen, en 

samen met Nienke Denekamp 

schreef hij de volwassen editie van 

De grote van Gogh atlas, die in vijf 

talen vertaald is.

GEERT GRATAMA groeide op in 

Leeuwarden en studeerde aan de 

Rietveld Academie in Amsterdam. 

Tegenwoordig werkt hij als 

illustrator en grafisch ontwerper 

in Naarden voor uitgeverijen, 

theatergezelschappen, overheden, 

instellingen en bedrijven. Hij maakt 

deel uit van het collectief ‘Lange 

Halen’: tekenaars die op locatie 

werken en met snelle schetsen 

assisteren bij het ontwikkelen van 

ideeën.
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Op veler verzoek:
De Grote Vincent van Gogh Atlas.  
Junior editie

Jij kent vast wel een paar werken van de beroemdste schilder van 
Nederland, Vincent van Gogh. Hij reisde door heel Europa, met  

de boot en vooral met de trein. Hij hield contact met zijn familie door heel veel brieven 

te schrijven. In deze atlas volgen we Vincent langs alle 
plekken waar hij woonde. Je zult zien dat de wereld er heel anders 

uitzag dan nu. De atlas laat zien hoe Vincent als kunstenaar de wereld om hem heen  

als onderwerp voor honderden tekeningen en schilderijen gebruikte. 

Reis mee met Vincent op zijn tocht door Europa, langs 

alle plaatsen waar hij woonde… en waar hij de kunstenaar werd die hij zo  

graag wilde zijn.

Ju
nior

Ed i t i e

DE GROTE

Vincent

Van
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• Met grote overzichts poster van alle plekken 
waar Van Gogh heeft gewoond

• Lesmateriaal voor het onderwijs

• Feestelijke lancering in Van Gogh Museum

• Boeiende feiten en weetjes over het leven van 
Vincent van Gogh

• Met illustraties van Geert Gratama

omslag niet 
definitief
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Van de Noordpool tot Nairobi.  

Een knetter koel avontuur

Yannick van de Velde en  

Bart van den Donker

Met tekeningen van Gozde Eyce

Klimaatboek

September 2022

64 pag. / 17,5 x 22,5 cm

6-9 jaar 

NUR 280

ISBN 9789047629405

€ 17,99

YANNICK VAN DE VELDE is een 

Nederlandse acteur en cabaretier. 

Hij werd vooral bekend door zijn rol 

in de film In Oranje. Ook speelde hij 

de hoofdrol in De brief voor de koning. 

Sinds 2012 vormt Van de Velde 

samen met zijn klasgenoot Tom van 

Kalmthout het duo RUNDFUNK 

waarmee ze met hun absurdistische 

vorm van humor alle theaters in 

Nederland hebben aangedaan.

BART VAN DEN DONKER 

studeerde in 2016 af aan de 

Amsterdamse Toneelschool & 

Kleinkunstacademie en is sindsdien 

werkzaam als schrijver en acteur. 

Hij speelde onder andere bij 

Toneelgroep de Appel, in Soldaat 

van Oranje – De Musical, en 

tevens bij Toneelgroep Oostpool. 

Momenteel treedt hij op als 

dramaconsultant voor Klokhuis.

GOZDE EYCE tekent al sinds een 

potlood kan vasthouden en is sinds 

4 jaar fulltime illustrator. Ze komt 

uit Turkije en woont in Rotterdam. 

Ze maakte al ruim 40 boeken met 

uitgevers van over de hele wereld. 

Het liefst levert ze een bijdrage aan 

projecten die te maken hebben met 

een betere wereld, duurzaamheid en 

gelijkheid! 

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

Een cool boek voor de middenbouw
Van de Noordpool naar Nairobi  
Een knetter koel avontuur

Op ludieke wijze vertellen cabaretiers en auteurs Yannick van de Velde en Bart van den 

Donker een optimistisch verhaal over de hedendaagse 
milieuproblematiek. Belangrijke thema’s komen aan bod zoals 

biodiversiteit en de opwarming van de aarde. De boodschap is helder: we 
kunnen het tij nog keren. Het is nog niet te laat!

Isabelle moet morgen een spreekbeurt houden. 

Haar beste vriend Laurens komt haar helpen. Dan horen ze opeens gegraaf en 

gerommel en steekt de mol Meneertje Santos zijn kop door de vloer 

omhoog. Hij is behoorlijk de weg kwijt: hij moet naar Nairobi! De 

kinderen en de mol besluiten elkaar te helpen en dat is het begin van een 
duizelingwekkend avontuur. Al gravend ontmoeten ze een ijsbeer 

die het te koud heeft, een struisvogel die last heeft van de extreme droogte, een 

regendansende kraanvogel en een stel apen die geen bananen lusten.

• Thema 
Kinderboekenweek

• Boek eindigt met een 
non-fictie hoofdstuk  
vol tips en trucs hoe 
kinderen zelf iets  
kunnen bijdragen 

• Met dit boek creëren we 
bewustwording onder  
de jongste generatie

Een (licht)  
absurdistisch  
klimaatboek voor  
kinderen!

DE AARDE AFKOELEN 
MET 1 SIMPELE 

OPLOSSING: NATUUR!
HET IS DE MISSIE VAN JUSTDIGGIT OM 
AFRIKA IN DE KOMENDE 10 JAAR TE 

VERGROENEN, SAMEN MET MILJOENEN 
BOEREN, EN SAMEN MET KINDEREN! DIT 

IS THE DECADE OF DOING: DIG IN!

JUSTDIGGIT.ORG 

Per verkocht  
boek gaat 1 euro 
naar Justdiggit
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Iedereen telt mee!

ISBN 9789047627630

€ 14,99

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. 

Gedreven door een voorliefde voor 

kleuren en fantasie, maakt Barroux 

zijn illustraties op een traditionele 

manier, waarbij hij verschillende 

materialen en technieken gebruikt, 

zoals linosnede, grafiet en acryl.

Dit ontroerende prentenboek 
laat zien dat we goed voor de 
zee moeten zorgen
Blauw, ik hou van jou

Wanneer Jonas de vuurtorenwachter wordt gered uit de stormachtige  
zee door een walvis, worden ze vrienden. Maar al snel is Blauw de walvis  

in groot gevaar, en nu heeft hij hulp nodig van Jonas…

Dit ontroerende prentenboek, geschreven en geïllustreerd door Barroux, laat zien  

hoe belangrijk het is dat we goed omgaan met  
onze zeeën.

B
LAUW

, IK H
OU VAN

 JOU

IK HOU VAN
   BLAUW,

JOU

• Thema 
Kinderboekenweek 

• Leert kinderen over  
de gevaren van plastic  
in de natuur

• Met praktische tips om 
zelf vervuiling tegen te 
gaan 

Dank je,  

dank je wel! 

Je hebt mijn 

leven gered.

Blauw, ik hou van jou

Barroux

Augustus 2022

40 pag. / 22 x 29 cm

3+

NUR 270

ISBN 9789047629399

€ 14,99

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

Van dezelfde illustrator:
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Muk komt tot bloei!
Muk ziet ze groeien 

De kleine dalmatiërpup Muk heeft de lente in de bol! 

Alles buiten is in beweging. Hij maakt kennis met een rups die later 

een mooie vlinder wordt, een grijs kuikentje dat straks 

prachtige kleurige veren krijgt en een kikkervisje 

dat later een dikke, groene kikker wordt. 

Het lijkt wel alsof alle dieren in iets anders veranderen als ze groter worden.  

Hoe zal Muk er later uitzien, als hij groot is?

Muk ziet ze groeien 

Mark Haayema

Met tekeningen van Laury Tinnemans  

en Job van Gelder

Juni 2022

24 pag. / 20 x 20 cm

3+

NUR 272

ISBN 9789047630081 

€ 13,99

MARK HAAYEMA is schrijver, 

acteur en theatermaker. Mark 

Haayema vertelt het liefst verhalen 

die aanzetten tot verder-denken. 

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. Naast nog veel 

meer prentenboeken maakte hij 

samen met Rutger van den Broek 

’t Verrukkelijke kinderbakboek (2019) 

en met Hugo Kennis ’t Waanzinnige 

kinderkookboek (2020). In 2021 

verscheen Word maar beter, een 

verzameling gedichtjes die hij 

schreef naar aanleiding van zijn 

eigen ervaringen met ziek zijn en 

beter worden. 

JOB VAN GELDER is illustrator 

en eigenaar van het ontwerpbureau 

Monnikenwerk. Hij illustreerde 

voor Rubinstein verschillende 

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. 

In 2021 verscheen zijn debuut als 

auteur, Later wil ik klein worden.

LAURY TINNEMANS kan als een 

kameleon tekenen in allerlei stijlen. 

In zij n werk zit veel dynamiek en 

een knipoog naar oude tekenfilms. 

Geef hem een vel papier en hij 

tekent het vol. (Geef hem geen vel 

papier en hij tekent de tafel vol.)

9 7 8 9 0 4 7 6 3 0 0 8 1
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Muk krijgt een kleur

ISBN 9789047628866

€ 13,99

Muk kamishibai-set

ISBN 9789047629436

€ 34,99

Muk

ISBN 9789047628316

€ 13,99

Muk Pluche

ISBN 9789047629504

€ 17,99

• Thema Kinderboekenweek 

• Vrolijke prentenboekenreeks voor de jongsten

• Ansichtkaarten en posters beschikbaar

• Deel 4, Muk en het orkest, gepland voor oktober



Oud genoeg om de aarde 
te redden 

Ter inspiratie voor alle leerkrachten: er is een 

geweldige lesbrief beschikbaar van 

maar liefst 14 pagina’s! Overal ter wereld voeren kinderen 

actie om het klimaat te beschermen. Kinderen kunnen 

bijen beschermen, compost maken, water besparen of een 

gemeentetuin beginnen. 

Oud genoeg om de aarde te redden 

ISBN 9789047628224

€ 14,99

Zeezucht 

Een mysterieus mooi geïllustreerd boek dat het niet alleen  

bij kinderen goed doet. Ook bij natuurliefhebbers vanwege  

de dieperliggende thema’s als overbevissing  

en stijging van de zeespiegel. Zelfs kunstliefhebbers lopen  

weg met dit prentenboek voor alle leeftijden! 

Zeezucht

Met tekst en tekeningen van Marlies van der Wel 

ISBN 9789047622802

€ 18,50

1312

Ravotten in het dierenbos

ISBN 9789047628378

€ 15,50

Boswachter doeboek met Arjan Postma 

9789047628361

€ 6,99 

De grote dierenatlas

ISBN 9789047621423

€ 25,99

De grote atlas van de dinosaurussen

ISBN 9789047624011

€ 25,99

De grote oceanenatlas

ISBN 9789047627647

€ 25,99

Twee kleine tuinmannen

9789047628088

€ 7,99

Sipke vindt een kievitsei

9789047628033

€ 8,99

GROEN, GROEN, GROENERGROENER,,

GROENST!GROENST!

THEMA VAN DE KINDERBOEKENWEEK 2022:
THEMA VAN DE KINDERBOEKENWEEK 2022:



Bennie de baksteen

Harm Rieske

Met tekeningen van Myra Emmen Riedel

Prentenboek

Juni 2022

32 pag. / 24 x 30 cm

3+

NUR 270

ISBN 9789047629900

€ 14,99

HARM RIESKE studeerde Film 

Studies aan de UvA en Regie 

Documentaire aan de Filmacademie. 

Daarna werkte hij onder meer als 

regisseur, cameraman, animator 

en dramaturg. Momenteel is hij 

werkzaam als colorist en editor 

en maakt hij liedjes. Rieske is 

gefascineerd door hoe verhalen 

verteld worden. Hij had nooit 

gedacht dat hij schrijver zou 

worden, maar publiceert met Bennie 

de baksteen zijn eerste kinderboek. 

MYRA EMMEN RIEDEL 

is illustrator, kunstenaar en 

kunstdocent. Ze is in 2017 

afgestudeerd aan de Breitner 

Academie in Amsterdam, waar 

ze daarna meteen is gaan werken 

op een kunstencentrum om 

illustratiecursussen te geven aan 

volwassenen en kinderen. Bennie 

de baksteen is haar derde boek. 

Haar debuut, De verwende prinses, 

werd in 2019 geselecteerd voor de 

Prentenboek Illustratie Biënnale in 

Bratislava. Het is haar droom om 

nog veel meer boeken te maken! 

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

Een verrassend prentenboek 
over een baksteen met 
torenhoge ambities 
Bennie de baksteen

1514

Bennie de baksteen heeft torenhoge ambities. Letterlijk. Zijn grootste 

droom is om een hoog plekje te krijgen in een mooie 
wolkenkrabber, zodat hij uitzicht heeft over de hele stad! Maar ja, als 

baksteen heb je daar weinig over te zeggen… 

Bennie de baksteen is een fris en speels prentenboek, over  

je verwachtingen aanpassen en ermee  

leren omgaan dat de toekomst niet altijd brengt  

wat je zou willen. 

• Promotiepakket 
beschikbaar

• Makers beschikbaar  
voor voorleessessies  
en workshops

• Social media-campagne
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Heb jij al eens gehoord van Antoni van Leeuwenhoek en zijn 
kleine beestjes? Of Kenau, de dappere vrouw die de Spanjaarden een 
kopje kleiner maakte? Zelfs een klein land als Nederland kan grote 

helden hebben! Van kunstenaars tot wetenschappers tot 
avonturiers: in deze bundel vind je vijf mooie verhalen over bijzondere 

helden uit de Nederlandse geschiedenis, met prachtige tekeningen van verschillende 

illustratoren. Met een blinkend oranje ruggetje!

Met verhalen over: Antoni van Leeuwenhoek, 

 Johannes Vermeer, Jan Leeghwater, Simons- 

dochter Hasselaer en Willem Barentsz.

Grootse helden uit  
een klein kikkerlandje 
Hollandse helden • Inclusief korte 

biografieën van de helden 

• ‘Erg leuke en leerzame 
boekjes over bekende en 
minder bekende namen 
uit de Nederlandse 
geschiedenis. Een 
aanwinst voor elke 
kinderboekenkast.’  
– Lezersreview op Bol.com
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ISBN 9789047629924

HOLLANDSE 
HELDEN

H
O

LLA
N

D
SE H

ELD
EN

   G
rootse verhalen uit een klein kikkerlandje

GROOTSE VERHALEN UIT EEN KLEIN KIKKERLANDJE

ANTONI VAN LEEUWENHOEK 
     JOHANNES VERMEER 
  SIMONSDOCHTER HASSELAER 
        WILLEM VAN ORANJE
     WILLEM BARENTSZ 

HOLLANDSE 
HELDENHeb jij al eens gehoord van Antoni van Leeuwenhoek 

en zijn kleine beestjes? Of Kenau, de dappere vrouw 
die de Spanjaarden een kopje kleiner maakte? Of 
Willem Barentsz, die een hele winter op de Noordpool 
doorbracht? Zelfs een klein land als Nederland kan 
grote helden hebben! Kunstenaar, wetenschapper of 
avonturier: in deze bundel vind je vijf verhalen over 
bijzondere helden uit de Nederlandse geschiedenis. 

Met verhalen over 
Antoni van Leeuwenhoek, 

Johannes Vermeer, Simonsdochter 
Hasselaer, Willem van Oranje en 

Willem Barentsz.

De ontsnapping van Hugo de Groot

ISBN 9789047628651

€ 9,99

Hollandse helden 

Diverse auteurs

Met tekeningen van diverse illustratoren

Blinkende bundel

Juni 2022

Ca. 128 pag. / 19,3 x 25,2 cm

5+

NUR 272

ISBN 9789047629924

€ 17,50

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

Vader komt thuis met het schilderij en de ezel.
‘Wie ben jij aan het tekenen?’ vraagt vader.
‘Mijn zus Maria,’ zegt Lisa.
‘Wat heeft ze in haar oor?’ 
‘De oorhanger met de parel van grootmoeder.’
‘Dat heb je knap gedaan,’ zegt vader. ‘Maria kijkt om en 
toch kijkt ze je recht aan.’ 

isbn 978 90 476 2056 3
Eerste druk, 2015

© 2015 Uitgeverij Rubinstein, Amsterdam 
Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave 

mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar 

gemaakt in enige vorm of enige wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, 

of enige andere manier, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever.

Tekst © 2015 Lydia Rood
Illustraties © 2015 Maaike van den Akker
 Ontwerp en opmaak Studio Jan de Boer

‘Let maar eens op,’ zegt Antoni. Hij wandelt de winkel uit en 
gaat de straat op. Hij komt terug met een in lompen gehulde zwerver. 
‘Heeft u ooit uw tanden schoon gemaakt?’ vraagt Antoni aan de man.
‘Nog nooit!’ zegt de zwerver.
‘Doet u dan uw mond maar eens open,’ zegt Antoni. 
En hij schraapt wat vuil van zijn tanden.

Maar de man aan tafel zag Ruig niet. 
Hij boog zich over een kaart, diepe rimpels in zijn voorhoofd. 
Ineens sloeg hij met zijn vuist op tafel. Zo hard, dat er een 
stuk kaas op de grond viel.
‘Ik zál de weg naar China vinden. Zo waar ik Willem Barentsz heet!’
Ruig ging op zijn achterpootjes zitten. Hij streek zijn snorharen glad. 
Willem Barentsz. Wat een ruige naam!

‘Waarom juist een portret van mij?’ vraagt Maria.
‘Omdat je twaalf wordt en geen kind meer bent. En omdat ik van je hou.’
Maria geeft haar vader een zoen.
‘Krijg ik ook een zoen?’ vraagt Lisa.
‘Jij?’ lacht Maria. ‘Ik kus liever een kikker.’
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Fien gaat elke zondag met haar pop naar oma. Ze doen 

spelletjes en eten koekjes. De koekjes zijn veel zachter dan bij haar thuis. Oma 
vergeet veel. Ze vergeet zoveel dat ze op een dag moet verhuizen naar een 

speciaal huis voor vergeetachtige opa’s en oma’s. Pop mag bij haar logeren. Maar  

als oma niet meer weet waar ze Pop heeft gelaten, 

moet Fien in actie komen.

Oma, mag ik mijn pop terug? werd geselecteerd door de Nederlandse Kinderjury 2016.

Een ontroerend verhaal 
over een herkenbaar thema
Oma, mag ik mijn pop terug?

• Momenteel is een 
boekverfilming in 
productie
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MARK HAAYEMA
met illustraties van Marius van Dokkum

Oma, mag ik mijn pop terug?

Mark Haayema

Met tekeningen van Marius van Dokkum

Boek

Mei 2022

48 pag. / 20,6 x 26,3 cm

5+

NUR 280

ISBN 9789047630104

€ 14,99

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

‘Oma’s verval is onherroepelijk, maar dankzij de zorgvuldige balans  
tussen humor en drama, tussen klein spel en grote emoties behoudt de 

voorstelling steeds haar lichtvoetigheid. Poëzie is hier gestoeld op nuchterheid, 
verdriet op berusting. Oma, mag ik mijn pop terug? biedt troost op de 

mooist denkbare manier.’ – Joukje Akveld over de gelijknamige voorstelling door Theater Gnaffel

MARK HAAYEMA is schrijver, 

acteur en theatermaker. Mark 

Haayema vertelt het liefst verhalen 

die aanzetten tot verder-denken. 

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. Naast nog veel 

meer prentenboeken maakte hij 

samen met Rutger van den Broek 

’t Verrukkelijke kinderbakboek (2019) 

en met Hugo Kennis ’t Waanzinnige 

kinderkookboek (2020). In 2021 

verscheen Word maar beter, een 

verzameling gedichtjes die hij 

schreef naar aanleiding van zijn 

eigen ervaringen met ziek zijn en 

beter worden. 

MARIUS VAN DOKKUM 

schildert portretten, stillevens en 

vrije onderwerpen. In zijn vrije 

onderwerpen komen meestal 

eenvoudige mensen voor in hun 

eigen leefomgeving. Marius van 

Dokkums werk wordt gekenmerkt 

door de vele details, er is zoveel 

op te zien. Vaak hebben zijn 

schilderijen iets humoristisch. 

In Harderwijk kun je zijn kunst 

bewonderen in het enige echte 

Marius van Dokkum Museum! 

In de wintermaanden schrijft en 

illustreert hij graag kinderboeken. 
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Twee nieuwsgierige kinderen belanden in het rariteitenkabinet van Meneer 

Fred op zoek naar een écht mysterie. Hij vertelt hen over de 

meest waanzinnige mysteries. Waar zijn bijvoorbeeld al die schepen gebleven 

in de Bermuda-driehoek? Bestaat de Verschrikkelijke 
Sneeuwman echt? Vaart de Vliegende Hollander nog steeds 

rond? En… leeft Elvis nog?

Meneer Freds verhalen zijn zo levendig dat het lijkt 

alsof ze er zelf bij zijn! Maar… vertélt 

Meneer Fred nou alleen maar over die mysteries, 

of speelt hij er misschien zelf 
ook een rol in? Dat is pas écht mysterieus.

Een wervelende reis langs  
’s werelds mafste mysteries!
Raargebeurd! Het rariteitenkabinet  
van meneer Fred

• Promotiemateriaal 
beschikbaar

• Social media-campagne

• Opnieuw aangeboden, 
met nieuw omslag
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Het RARITEITENKABINET  
van MENEER FRED

EMANUEL WIEMANS

De VLIEGENDE 
HOLLANDER!

Een MUMMIE!

EN MEER!

MET:

De YETI!

Raargebeurd! Het rariteitenkabinet  

van meneer Fred

Emanuel Wiemans

Prentenboek

Juni 2022

56 pag. / 20 x 25 cm

7+

NUR 282

ISBN 9789047627753

€ 17,99

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

EMANUEL WIEMANS is 

illustrator, animator en storyboard-

artist. Na zijn afstuderen aan de 

HKU kunstacademie in Utrecht 

begon Emanuel als illustrator te 

werken. Na een klein intermezzo 

waarin hij het vak van Vespa-

restaurateur leerde, werkt hij nu al 

meer dan vijftien jaar zelfstandig. 

Hij werkt voornamelijk digitaal en 

zijn stijl is het beste te omschrijven 

als vintage en toch eigentijds. Hij 

schreef en tekende voor Rubinstein 

al diverse Gouden Boekjes, waar-

onder Sammie is zoek en Het mooiste 

geluid ter wereld.
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Anne Frank werd geboren in Duitsland. Als ze vier jaar oud is besluiten haar ouders 

naar Amsterdam te gaan, een nieuw land met een nieuwe taal. 

Anne zal zich in haar leven nog veel vaker moeten aanpassen omdat de wereld 
om haar heen in rap tempo verandert. In dit boek lees je 

over de verschillende periodes in haar leven. Zo leren we Anne steeds 
beter kennen. Daarnaast zit het boek zit vol foto’s, tekeningen, 
vragen, puzzels, schrijf- en kleuropdrachten.

Een boek om je eigen te maken 
door erin in te schrijven,  
kleuren en plakken
Anne Frank lees- en doeboek

• Op 20 juni 2022 is het 80 jaar geleden 
dat Anne haar dagboek kreeg

• Geweldig boek ter voorbereiding op 
een bezoek aan het Anne Frank Huis, 
of ter verwerking na een bezoek 

• In samenwerking met de Anne Frank 
Stichting
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Anne Frank Lees- en doeboek

Menno Metselaar 

Met tekeningen van Emanuel Wiemans

Lees – en doeboek

Juni 2022

48 pag. / 21 x 29,7 cm

9+

NUR 218

ISBN 9789047630074

€ 7,99

9 7 8 9 0 4 7 6 3 0 0 7 4

MENNO METSELAAR is sinds 

1990 werkzaam voor het Anne 

Frank Huis. Op dit moment is 

hij projectleider in de afdeling 

Collecties en Presentaties. In 

de loop der jaren heeft hij voor 

verschillende doelgroepen 

geschreven over Anne Frank, 

haar dagboek en het Achterhuis, 

bijgedragen aan de ontwikkeling 

van (reizende) tentoonstellingen, 

educatieve materialen en websites 

en recentelijk nog aan het 

‘Videodagboek van Anne Frank’. Hij 

is (mede)auteur van o.a. Het verhaal 

van Anne Frank (samen met Ruud 

van der Rol, 2004), Denken, dromen, 

schrijven (2016) en Alles over Anne 

(samen met Piet van Ledden, 2017). 

EMANUEL WIEMANS is 

illustrator, animator en storyboard-

artist. Na zijn afstuderen aan de 

HKU kunstacademie in Utrecht 

begon Emanuel als illustrator te 

werken. Na een klein intermezzo 

waarin hij het vak van Vespa-

restaurateur leerde, werkt hij nu al 

meer dan vijftien jaar zelfstandig. 

Hij werkt voornamelijk digitaal en 

zijn stijl is het beste te omschrijven 

als vintage en toch eigentijds. Hij 

schreef en tekende voor Rubinstein 

al diverse Gouden Boekjes, waar-

onder Sammie is zoek en Het mooiste 

geluid ter wereld.
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Een lekker dik Gouden Voorleesboek met de allerleukste, liefste en 
grappigste berenboeken, geschreven door Erik van Os en Elle van 

Lieshout en met tekeningen van Paula Gerritsen.

Een koning van niks gaat over de koning die zijn gouden koets 
wegdoet en in een flatje gaat wonen, met zijn konijn en viooltje. Het volk 

vindt het maar raar, maar is dat het ook? In Fijn feestje plant een beer zijn ideale 
verjaardag. Mét taart, maar zonder zijn opdringerige familie. Een klein 

beertje weet niet zeker of de oppas hem net zo goed kan 
instoppen als zijn moeder in Leg jij een kusje klaar?. En in Al die boeken over beren 

vind je het antwoord op de vraag waarom er toch zoveel boeken 
over beren zijn!

Een bundel die bulkt van de 
bere-goeie boeken!
Het bonte berenboek

Met de verhalen

• Al die boeken over beren

• Fijn feestje

• Leg jij een kusje klaar?

• Een koning van niks

24

ISBN 9789047625506

In 65 jaar Gouden Boekjes zijn ontelbare 

beren geschoten. De feestbeer geeft  op zijn eigen 

feestje al het eten weg. In Rolle Bolle Beer maken 

de dieren kennis met een heel gek dier; een 

platybeer! Als ze hem eenmaal wat beter leren 

kennen, wil iedereen vrienden met ’m zijn. 

In dit feestelijke Bonte Berenboek vind je de 

allermooiste beren. 

Met: 
Zeven kleine beren, Beer en zijn vrienden, 

De feestbeer, Rolle Bolle Beer 

HET BONTE 
BERENBOEK 

HET BONTE 
BERENBOEK
HET BONTE 

BERENBOEK
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EEN GOUDEN 
VOORLEESBOEK 
MET VIER 
VERHALEN

HET BONTE 
BERENBOEK
HET BONTE 

BERENBOEK
Een Gouden Voorleesboek Een Gouden Voorleesboek 

vol beregoeie verhalenvol beregoeie verhalen

Het Bonte berenboek

Erik van Os en Elle van Lieshout 

Met tekeningen van Paula Gerritsen

Gouden Voorleesboek

Mei 2022

Ca. 96 pag. / 19,3 x 25,2 cm

3+

NUR 272

ISBN 9789047629948

€ 17,50

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

ERIK VAN OS EN ELLE 
VAN LIESHOUT schrijven 

samen (en apart) al ruim 25 jaar 

liedjes, sprookjes, gedichten, 

lesmethoden en verhalen voor 

kinderboeken. Hun boeken 

worden wereldwijd uitgegeven 

en met regelmaat geselecteerd 

voor de Prentenboek Top Tien 

van de Nationale Voorleesdagen, 

met als meest recente titel Heertje 

en Meneertje (2021). Voor hun 

dichtbundels ontvingen ze een Vlag 

en Wimpel van de Griffeljury, de 

Kinderboekwinkelprijs en vijf keer 

een Sardes/Leespluim, onder andere 

voor Haren vol banaan.

PAULA GERRITSEN begon in 

1995 als illustrator voor diverse 

tijdschriften. In 2002 verscheen 

haar eerste prentenboek: Fijn feestje, 

dat in 2003 geselecteerd werd 

voor de Biënnale van Bratislava. 

Twee jaar later maakte zij haar 

debuut als auteur met Noten. 

Beide boeken zijn in meerdere 

talen vertaald. In dat jaar werd 

een tweede boek voor Bratislava 

opgenomen (Grote Griezels). In 2017 

verscheen De veerman, waarbij 

zowel tekst als beeld van haar hand 

zijn. Daarnaast illustreert zij veel 

voor educatieve uitgevers, geeft 

workshops op scholen, schildert o.a. 

dorpsgezichten en runt een kleine 

B&B.
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Sempeta uit Kenia wil graag chirurg worden. Aisha uit de 
Filippijnen oefent net zo lang tot ze moeilijke woorden goed kan uitspreken. 

En Ethny uit Guatemala wil niets liever dan haar moeder vertellen hoe 

lief ze is.

In dit Gouden Voorleesboek vind je drie verhalen over bijzondere 
kinderen die op hun eigen manier het hoofd bieden aan hun problemen en 

zich door niets en niemand laten tegenhouden bij het 
verwezenlijken van hun dromen. Met kleurrijke illustraties van 

Emanuel Wiemans.

Drie bijzondere kinderen  
die zich niet laten tegenhouden  
door hun handicap 
Geef nooit op! Een Gouden  
Voorleesboek over drie doorzetters
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Geef nooit op!  

Een Gouden Voorleesboek  

over drie doorzetters

Diverse auteurs

Met tekeningen van Emanuel Wiemans

Gouden Voorleesboek 

Mei 2022

Ca. 96 pag. / 19,3 x 25,2 cm

4+

NUR 270

ISBN 9789047629931

€ 17,50

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

• In samenwerking met 
het Liliane Fonds, dat 
zich inzet voor het 
verbeteren van het 
leven van kinderen 
met een handicap in 
ontwikkelingslanden

• Met verhalen van Mark 
Haayema, Annemarie 
Haverkamp en Vivian 
den Hollander

• Hoopvolle verhalen  
over inclusiviteitBij ons mensen is dat niet zo simpel.

Daar maakt het soort zaadje eigenlijk niet zoveel uit.
Wat je later wordt, heeft vaak te maken met wáár je 
bent geboren,             wat je kunt en wilt.

BW Sempeta wil maar een ding worden .indd   8BW Sempeta wil maar een ding worden .indd   8 01/09/2021   15:0301/09/2021   15:03

Ben je slim, sportief of muzikaal,
hou je van rekenen of ben je sterk met taal, 
dol op avonturen of ’t liefst normaal?
Wat wil je later worden? Het kan allemaal!

BW Sempeta wil maar een ding worden .indd   9BW Sempeta wil maar een ding worden .indd   9 01/09/2021   15:0301/09/2021   15:03

BW LGB Aisha geeft nooit op 2e druk b.indd   9BW LGB Aisha geeft nooit op 2e druk b.indd   9 24-09-21   15:2624-09-21   15:26

Even later loopt Aisha over het plein terug naar 
haar klas. Bij het grote hinkelvak blijft ze staan. 
Vlug maakt ze een paar sprongen. 
Yes, dat ging goed! Ze maakte zelfs een draai!  

BW LGB Aisha geeft nooit op 2e druk b.indd   10BW LGB Aisha geeft nooit op 2e druk b.indd   10 24-09-21   15:2624-09-21   15:26

‘Mijn kinderen vragen nu al drie dagen op rij om 
het boekje voor te lezen, het grijpt hen echt aan.’ 

- Donateur van het Liliane Fonds 



Samen met zijn vrienden traint Sipke onder leiding van 
Opa Spitsmuis voor een wedstrijd fierljeppen. Een aanloop, de paal 

in het water planten, gauw omhoog klimmen en dan… droog de overkant 
halen! Hotske de Haas is een natuurtalent, maar de olifant heeft wat meer moeite. 

Gelukkig komt Sipke hem te hulp!

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

Sipke leert fierljeppen 

Lida Dijkstra

Met tekeningen van Harmen van Straaten

Luxe Gouden Boekje 

Juni 2022

Ca. 32 pag. / 17 x 19,5 cm

3+

NUR 272

ISBN 9789047630111

€ 8,99

Het liefst is Mol thuis, maar zijn vriend Aap wil weg met de trein. En 

dan gaat Mol natuurlijk mee op avontuur. Ze kopen een kaartje, zitten in de 

wachtkamer en daar is de trein al. Ze bekijken de locomotief, maken een tochtje, eten 

een hapje, maar dat is schrikken: Mol is zijn koffertje kwijt. Wat nu?

Neem een aanloop en spring 
met Sipke in de wereld van het 
fierljeppen!
Sipke leert fierljeppen/Sipke leart fierljeppen

De beste vrienden Aap & Mol 
beleven een avontuur op het 
spoor 
Aap & Mol gaan met de trein

Sipke gaat zeilen

ISBN 9789047626855

€ 8,99

Aap & Mol in Museum  

Panorama Mesdag

ISBN 9789047628576  

€ 8,99

Sipke vindt een kievitsei

ISBN 9789047628033

€ 8,99

Het Gouden boek van Aap & Mol

ISBN 9789047628804

€ 15

Sipke op het kaatsveld 

ISBN 9789047628583

€ 8,9928 29

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.

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.

• Al meer dan 16.000 
exemplaren verkocht 

van de Sipke-reeks

• Een Fries-Nederlands 
Gouden Boekje  

met Afûk

Sipkes Elfstedentocht

ISBN 9789047625179

€ 8,99

Aap & Mol in het paleis

ISBN 9789047621065

€ 7,99

Vierde 
druk!

GITTE SPEE is geboren op het 

eiland Java in Indonesië. Toen ze elf 

was verhuisde ze naar Nederland, 

naar Scheveningen. Ze studeerde 

onder meer aan de Gerrit Rietveld 

Academie, St. Martins School of 

Art en het Royal College of Art in 

Londen. Eerst tekende ze vooral 

voor andere schrijvers, maar na 

een poos is ze zelf gaan schrijven. 

Haar boeken verschenen ook in het 

buitenland, waaronder in Zweden, 

Frankrijk, Duitsland, Amerika, 

Japan en Korea. Ze werkt vanuit 

haar atelier in Laren, met uitzicht 

op eekhoorntjes en egels.

Aap & Mol gaan met de trein

Gitte Spee

Luxe Gouden Boekje

Juni 2022

36 pag. / 17 x 19,5 cm

3+

NUR 270

ISBN 9789047630012

€ 8,99

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

• Samenwerking met 
Spoorwegmuseum  
in Utrecht 

• Alle trainspotters 
opgelet: zo’n Gouden 
Boekje over treinen is 
succes verzekerd!



Moeder Wasbeer is zo trots dat ze haar drie kleine wasbeertjes 

voor het eerst mee uit wandelen kan nemen. Ze spelen in het 
gras, maken kennis met Meneer Specht, en gaan dan weer naar hun 

holletje in de boom. Maar waar is het kleinste 
wasbeertje gebleven?

Een heerlijk, klassiek Gouden Boekje over een klein, 

nieuwsgierig wasbeertje. Het origineel uit 1961 heeft nog  

niets van zijn charme verloren. 

Het kleinste wasbeertje

Peggy Parish en Claude Humbert

Met tekeningen van Claude Humbert

Gouden Boekje

Augustus 2022

24 pag. / 17 x 19,5  cm

3+

NUR 272

ISBN 9789047630029

€ 7,99

Als het weesmeisje Mary in het grote landhuis van haar oom moet gaan wonen, 

ontdekt ze een huis vol geheimen. ‘s Nachts hoort ze gehuil in een 

donkere gang. Buiten ontmoet ze Dickon, een magische jongen die met 
dieren kan praten. Op een dag, met de hulp van een roodborstje, ontdekt 

Mary achter een deur een geheime tuin met een hoge muur 
eromheen, die al jarenlang vergeten en verwaarloosd is. Kan Mary de tuin weer 

tot bloei brengen? 

Frances Gilbert bewerkte het klassieke kinderboek van Frances 
Hodgson Burnett tot dit charmante Gouden Boekje. Dankzij de illustraties 

van Brigette Barrager hebben kinderen het gevoel dat ze zo zelf de tuin 
binnen kunnen stappen.

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

WASBEERTJE

 

KLEINSTE
HET

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

De  geheime  tuin
Frances Hodgson Burnetts

Een klassiek Gouden 
Boekje over een  

nieuwsgierig wasbeertje
Het kleinste wasbeertje 

Een geliefde klassieker  
in een schitterende  
Gouden Boekjes-editie
De geheime tuin

• Klassiek Gouden 
Boekje in retro-stijl

• Thema  
Kinderboekenweek
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De geheime tuin

Bewerking door Frances Gilbert

Met tekeningen van Brigette Barrager

Gouden Boekje 

Augustus 2022

24 pag. / 17 x 19,5 cm

3+

NUR 272

ISBN 9789047630036

€ 7,99

9 7 8 9 0 4 7 6 3 0 0 3 6

• Een hoopvol verhaal  
over familie en 
vriendschap

• Kleurrijke tekeningen 
van populaire 
Amerikaanse illustrator

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



In de zomer is zo veel te doen! Je kunt lekker gaan picknicken of 
een nieuwe sport leren, zoals nijntje. Zij gaat tennissen met haar 

vriendjes. Feestjes vier je natuurlijk ook het liefst lekker buiten in de 
zon. Doe net als nijntje en trek eropuit deze zomer!

9 7 8 9 0 4 7 6 3 0 0 4 3

Nijntje en de tenniswedstrijd

Gebaseerd op het werk van Dick Bruna

Boek met CD

Mei 2022

Ca. 40 pag. / 20 x 20 cm

3+

NUR 272 + 078

ISBN 9789047630043

€ 10,99
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Wat doe je het liefst onderweg naar je vakantiebestemming? Juist! Lekker lezen 
en af en toe een spelletje doen. De tijd gaat zo vliegensvlug voorbij. 

De verhalen in die boek zijn om te schaterlachen en soms steek je er ook nog wat van 

op. Donald, Mickey en de neefjes gaan op de koeien 
passen en Katrien wordt dierendokter. De drie biggetjes nemen het op tegen de 

grote boze wolf, er moet een pizzamysterie worden opgelost 

en na een reeks ongelukjes in huize Duck wordt het tijd voor mee veiligheid in huis.

De verhalen worden afgewisseld met lekker veel 
spelletjes! 
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boek + cd

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

 EN © 2019, UITGEVERIJ RUBINSTEIN BV, AMSTERDAM
ILLUSTRATIONS DICK BRUNA COPYRIGHT © MERCIS B.V. 1953-2019

ALL RIGHTS RESERVED

ISBN 9789047627241

gebaseerd op het werk van dick bruna

nijntje en de picknick 
Een gloednieuw boek + cd over nijntje. Nijntje en haar vrienden beleven 
allerlei spannende avonturen dit najaar, let maar op! Ze bouwen een hut 
van een omgewaaide boom. Daan leert skateboarden met veel vallen 
en opstaan. Ze maken muziek op vreemde muziekinstrumenten en 
verkleden zich voor Halloween. Ze maken een kerstdiner en spelen in 
de sneeuw. Hoe nijntje en haar vrienden dit allemaal doen? Dat lees en 
hoor je allemaal in dit heerlijke boek. 

  

INHOUD 

nijntje en de boomhut

daan heeft een skateboard

nijntje en het midwinterfestival

halloween met nijntje 

nijntje en het kerstdiner

nijntje in de sneeuw

Totale speelduur: 38 minuten

Vanaf 2 jaar

nijntje en de 
tenniswedstrijd

gebaseerd op het werk van dick bruna

LEES- EN DOEBOEKLEES- EN DOEBOEK

Donald Duck 
& zijn vrienden 

Donald Duck 
& zijn vrienden 

 Boordevol 

puzzels, kleurplaten 

       & vijf vrolijke 

          verhalen!

Lekker sporten met nijntje!
Nijntje en de tenniswedstrijd 

Een vijfdubbeldikke bundel met 
verhaaltjes, spelletjes, posters 
en puzzels
Donald Duck en zijn vrienden.  
Een lees- en doeboek

32 33

Met de verhaaltjes:

• Nijntje en de 
picknick

• Het verrassingsfeest 
voor moeder

• Nijntje en de 
tenniswedstrijd

• Papa’s 
verjaarskaart 

• Nijntje en de eieren 

• Knorretje  
waar ben je

Donald Duck en zijn vrienden

Lees- en doeboek

Mei 2022

144 pag. / 21 x 29,7 cm

3+

NUR 200

ISBN 9789047629542

€ 8,99

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

• Vijf Gouden  
Disney verhalen

• Met spelletjes en puzzels

• Uren plezier voor de 
kleinsten



In Onward krijgen de twee jonge elvenbroers, Ian en Barley 
Lightfoot, de onverwachte kans om nog één dag door te brengen met hun 

overleden vader, en ze beginnen aan een epische queeste in Barley’s 

waanzinnige busje Guinevere. Net als iedere goeie queeste staat ook deze reis 

bol van de toverspreuken, cryptische kaarten, 
onmogelijke obstakels en onvoorstelbare 

ontdekkingen. 

Als de dappere moeder van het stel merkt dat haar zoons verdwenen 

zijn, gaat ze op zoek met een oude krijgster, die deels leeuw, 
vleermuis en schorpioen is, beter bekend als de 

Manticore. Afgezien van de gruwelijke gevaren kan deze dag meer 

betekenen dan ze ooit konden dromen.
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Onward

Courtney Carbone

Met tekeningen van Nick Balian

Gouden Disney Verhaal

Juni 2022

24 pag. / 17 x 19,5 cm

3+

NUR 272

ISBN 9789047630050

€ 9,99

Encanto gaat over de bijzondere familie Madrigal, die verscholen 

in de Colombiaanse bergen woont, in een magisch huis in een levendig stadje in de 

wonderbaarlijke regio El Encanto. Door de magie van deze regio 

is ieder kind in de familie gezegend met een unieke gave, van 

superkracht tot de gave van genezing. Op één kind na: Mirabel. Maar als ze ontdekt dat de 

magie die om El Encanto hangt wordt bedreigd, besluit 

Mirabel dat zij, het enige ‘normale’ familielid, de enige is die haar familie kan redden. 

Een epische queeste van twee 
broers op zoek naar hun vader
Onward

Een wervelend muzikaal avontuur 
in het magische Colombia
Encanto
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Encanto

Naibe Reynoso

Met tekeningen van Alejandro Mesa

Gouden Disney Verhaal

Juni 2022

24 pag. / 17 x 19,5 cm

3+

NUR 272

ISBN 9789047630067

€ 9,99
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Etel Adnan (1925-2021) was een onconventionele, intrigerende kunstenaar, 
filosoof, schrijver, schilder en activist. Op 87-jarige leeftijd 

brak ze door met haar schilderijen.

In Kleur als Taal gaan Adnans vaak gesimplificeerde landschappen met intense 
kleuren en abstracte vormen de dialoog aan met een aantal werken 

van Vincent van Gogh.  Hun schilderijen overbruggen de 
beperkingen die taal met zich meebrengt. 

Colour 
as 
Language

Kleur 
als 
Taal

Etel Adnan
Vincent van Gogh
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Oost ontmoet West
Etel Adnan. Vincent van Gogh 
Kleur als taal / Colour As Language
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• In samenwerking met  
het Van Gogh Museum  
en Uitgeverij Tijdsbeeld 

• Met ca. 110 illustraties 

• Tentoonstelling 20 mei 
t/m 4 september 2022 

• De eerste overzichts-
tentoonstelling van Etel 
Adnan in Nederland

Etel Adnan Vincent van Gogh  

Kleur als taal / Colour As Language

Sara Tas en Simone Fattal

Softcover

Mei 2022

144 pag. / 21,5 x 26 cm

NUR 644

ISBN 9789490880354

€ 22,95

9 7 8 9 4 9 0 8 8 0 3 5 4

SARA TAS werkt als Associate 

Conservator bij het Van Gogh 

Museum en is de samensteller 

van de eerste tentoonstelling in 

Nederland van werk van Etel Adnan.

SIMONE FATTAL de levenspartner 

van Etel Adnan, is beeldend 

kunstenaar.

9594 IN CONVERSATION WITH ETEL ADNANIN GESPREK MET ETEL ADNAN

52 
Etel Adnan, Zonder titel | Untitled, 2010 
Oil on canvas, 24 × 30 cm 
Collection Mudam Luxembourg, Musée d’Art 
Moderne Grand-Duc Jean

45 
Etel Adnan, Zonder titel | Untitled, 2010
Oil on canvas, 28.2 × 37.6 cm
Centre Pompidou MNAM-CCI, Paris

Deze publicatie over Etel Adnan is een van de eerste na het 
overlijden van de kunstenares in november 2021, en de eerste in het 
Nederlands. Het boek bevat ook een van haar laatste interviews, 
waarin Adnan praat over haar werk en over de betekenis van 
Vincent van Gogh voor haar kunst.



Behalve in Europa brak in 1914 ook in het Midden-Oosten 
de oorlog uit. Toen het machtige Osmaanse Rijk uiteen viel, werden de 

grenzen hertekend volgens de belangen van westerse grootmachten. Het ongenoegen 

daarover dreef verschillende lokale gemeenschappen tot conflicten die in 
lengte van jaren verder bleven en blijven smeulen 
en opflakkeren. De Israëlisch-Palestijnse kwestie, de problemen 

tussen Turkije en Armenië, of het lot van de Koerden: wie de huidige 
gevoeligheden en machtsverhoudingen in het 
Midden-Oosten beter wil begrijpen, moet terugkeren naar hun 

oorsprong in oorlogstijd.

Een fascinerend nieuw licht  
op de Eerste Wereldoorlog
‘Voor de Beschaving’. De Eerste Wereldoorlog 
in het Midden-Oosten, 1914-1923
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‘Voor de Beschaving’. De Eerste  

Wereldoorlog in het Midden-Oosten, 

1914-1923

Onder redactie van Pieter Trogh

Met bijdragen van Houssine Alloul, Djene 

Bajalan, Jonathan Conlin, Dotan Halevi, 

Nazan Maksudyan, Ozan Ozavci, Nick 

Saunders, Bruce Scates, Elizabeth F. 

Thompson, Pieter Trogh en Alp Yenen 

Mei 2022

192 pag. / 24 x 27 cm

NUR 680 

ISBN NL 9789490880330

€ 34,95 
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• Tentoonstelling In 
Flanders Fields Museum, 
Ieper 11 maart t/m  
2 oktober 2022

• Met ca. 130 illustraties

• Uitgever: TIJDSBEELD 
i.s.m. het In Flanders 
Fields Museum, Ieper

PIETER TROGH is wetenschap-

pelijk medewerker onderzoek bij  

In Flanders Fields Museum in Ieper. 

Hij studeerde geschiedenis en 

journalistiek aan de Universiteit 

van Gent en archivistiek aan de 

Universiteit van Brussel. 

‘Voor de Beschaving’. De Eerste Wereldoorlog in het Midden-Oosten,  
1914-1923 wil deze complexe geschiedenis ontrafelen en op een heldere en 

genuanceerde manier uiteenzetten. Het boek behandelt onder andere het uitbreken 
van de oorlog, de jihad en de Eerste Wereldoorlog, Gallipoli, de Armeense genocide  

en de vormgeving van het moderne Midden-Oosten.

Britse troepen veroveren Jeruzalem op de Turken, december 1917. 
Library of Congress, Washington
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