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elle van lieshout en erik van os
met illustraties van marije tolman
De moestuin van Heer Hermelijn
en Kereltje Konijn
Heer Hermelijn begint een moestuin.
Zaadjes in de grond.
Gietertje water.
Beetje mest.
Veel geduld.
Hoe moeilijk kan het zijn?
Tja …
dat valt toch nog niet mee
met al die mollen, al die muizen
al die duiven, rupsen, luizen.
Maar gelukkig krijgt hij hulp
van Kereltje Konijn …

Met de serieuze en ijverige Heer Hermelijn en
de zorgeloos opportunistische Kereltje Konijn
creëerden Elle van Lieshout en Erik van Os twee
onvergetelijk opgewekte karakters. Ze zijn in veel
opzichten elkaars tegenpool, maar dat staat een
onvoorwaardelijke vriendschap tussen de twee in
geen geval in de weg.
De moestuin van Heer Hermelijn en Kereltje Konijn
werd kleurrijk en met oog voor geestige details in
beeld gebracht door Marije Tolman.

€ 14,95
40 bladzijden
Gebonden
NUR 273
24 x 27 cm
978 90 8967 360 2
Verschijnt september 2021

godfried bomans
met illustraties van

jaap pander en jan emmink

De verliefde Zebra
en andere verhalen
In december 2021 is het vijftig jaar geleden
dat Godfried Bomans overleed. De zes
verhalen die Bomans begin jaren ’ 50 schreef
voor uitgeverij Duwaer (uitgebracht als ‘de
Kleine Duwaerboekjes’), worden nu voor
het eerst met de oorspronkelijke illustraties
bijeengebracht in een prachtige cassette.

Foto ANP/Kippa

Niet alles veroudert. Van de zes kinderboekjes die Godfried Bomans (1913-1971) in de jaren
1953 en 1954 schreef, en die fraai werden geïllustreerd door Jan Emmink en Jaap Pander, is
het plezier dat de makers moeten hebben gehad, nog altijd moeiteloos af te lezen. Natuurlijk
laten het type tekeningen en het taalgebruik onmiddellijk zien dat deze verhalen ‘van
vroeger’ zijn. Maar de nostalgie die de boekjes alleen al door hun omslagen opwekken, werkt
aanstekelijk, en bovendien: een enigszins antieke uitmonstering is wel zo passend bij het genre
van het sprookje, dat Bomans hier ogenschijnlijk uit de losse pols beoefent.
Uit het voorwoord door Arjan Peters
€ 24,95 (introductieprijs, na 1 januari 2022 € 29,95)
Cassette met zes prentenboekjes
24 bladzijden (per prentenboekje)
Gebonden

NUR 280
19,5 x 17,5 cm (liggend)
978 90 8967 366 4
Verschijnt november 2021

koos meinderts

Stapelbedbroers

‘Henk, Henk, naar de maan, hoe ver is dat eigenlijk?’
‘384.000 kilometer, gemiddeld dan, hè. Gemiddeld.’
‘Zo ver?’
‘De zon is nog verder. Honderdvijftig miljoen kilometer. En weet je Rocco, er komt een dag dan houdt de zon
ermee op.’
‘En dan?’
‘Dan sterven we uit.’
‘Henk, Henk, mag ik bij jou slapen? Ik ben bang, Henk.’
‘Kom dan maar, maar je gaat niet liggen stinken, hè?’

Het is 1969, het jaar van de maanlanding. Henk
en Rocco delen een slaapkamer. Henk leest graag
boeken, Rocco is gek op voetbal.
’s Avonds voor het slapengaan houden ze in het
donker stapelbedgesprekken. Ze praten over
meisjes en muziek, over de dood en het heelal.
Overdag maken ze ruzie zoals alleen broers die van
elkaar houden dat kunnen. Gaandeweg groeien ze
uit elkaar, tot Rocco een ernstig ongeluk krijgt.

Stapelbedbroers is het verhaal van Henk en Rocco Bakker, die opgroeien in
een volksbuurt in een warm gezin, eind jaren zestig, verteld door Henk, de
oudste van de twee. Hij wil graag hogerop, maar kan dat wel, een kwartje
worden, als je voor een dubbeltje geboren bent?
€ 15,95
192 bladzijden
Gebonden
NUR 283
14,5 x 20,5 cm
978 90 8967 359 6
Verschijnt oktober 2021

jet van overeem
met illustraties van
annemarie van haeringen

Victorine
Het begon met sissen achter mijn rug en stiekem wijzen.
Zomaar van de ene op de andere dag.
Victorine is gaan geloven dat de kinderen in haar klas
gelijk hebben. Dat zij anders is en geen succes. Hoe
doen al die kinderen dat toch: leuk zijn?, vraagt Victorine
zich af. Ze piekert zich suf, maar durft het aan geen
mens te vertellen. Ze vertelt het wel aan de poes, en
aan de boom in haar straat, en die twee proberen haar
te helpen. Pas als de zomervakantie aanbreekt, keert de
rust voor Victorine terug. Ze geniet van haar vrijheid.
Ze ontdekt wie ze is en dat lijkt precies de bedoeling te
zijn!

Victorine is een innig en fijngevoelig prentenboek dat kinderen die het moeilijk hebben
met zichzelf een hart onder de riem steekt en invoelbaar maakt wat pesten teweeg kan
brengen. Schitterend verbeeld door Annemarie van Haeringen!

€ 14,95
32 bladzijden
Gebonden
NUR 282
18,5 x 26 cm
978 90 8967 361 9
Verschijnt september 2021

katrin wiehle

Ik ben het eekhoorntje
Het eekhoorntje neemt ons mee naar zijn
leefomgeving en en laat in zeven spreads
onder meer zien waar het zijn jongen
grootbrengt, wat het eet, wanneer het
winterslaap houdt en waar het allemaal
goed in is. In warm gekleurde illustraties
en door heldere, bondige teksten wordt
op eenvoudige wijze uitgelegd hoe dier en
natuur met elkaar verbonden zijn.

Eerder verscheen
van Katrin Wiehle:
Mijn kleine vogelboek
Mijn grote oceaan
De vier jaargetijden
Ik ben het everzwijn

Een 100% natuurboek
gedrukt met ecologische inkt
op 100% kringlooppapier

€ 10,25
16 bladzijden
Kartonboek
NUR 223
17 x 22,5 cm
978 90 8967 363 3
Verschijnt november 2021

susanne strasser

Kom, we gaan
een boek lezen!
‘Kom, we gaan een boek lezen!’ roept het kind.
Al snel zit iedereen op de bank: de zebra, de kat,
het kind, de hamster en de leeuw.
Ze kunnen beginnen.
‘Wacht!’ hinnikt de zebra.
‘De ooievaar is er nog niet!’
Ha, daar komt hij juist aan.
Zo, nu kunnen ze beginnen. Toch?...

€ 12,50 bladzijden
Kartonboek
NUR 271
20,5 x 21,5 cm
978 90 8967 369 5
Verschijnt oktober 2021

lucie brunellière

De wereldreis
in mijn fantasie
Het meisje uit dit verhaal neemt zich
voor later de wereld rond te reizen. Ze
stelt zich voor hoe ze, samen met haar
hondje Toto, door de meest uiteenlopende
landschappen op alle continenten van de
aarde trekt: van kust naar kust, over hoge
bergen en door tropische bossen. En alles
wat ze onderweg tegenkomt ‘verzamelt’
ze achter in dit weergaloze zoek- en
ontdekboek.

Ga mee op deze zelfbedachte reis rond de wereld in
dit uitbundige prentenboek, op groot formaat!
€ 17,50
32 bladzijden
Gebonden
NUR 210
27,5 x 33,5 cm
978 90 8967 364 0
Verschijnt november 2021

harm de jonge

De Vogeltjesklok
Mijn opa kon alles gebruiken wat anderen weggooiden.
De werkschuur achter ons huis ligt dan ook barstensvol met
spullen die hij uit het grofvuil viste. En toch voelt het er nu
leeg en stil. Opa zit namelijk niet meer aan de werktafel
te knutselen en we zullen hem hier ook niet zo snel meer
terugzien. Er is gisteren namelijk iets ergs met hem gebeurd.
Mam dacht dat het een beroerte was. Dokter Bartolli gaf
haar gelijk. Hij legde me uit dat er in een mensenhoofd
hersendoosjes zitten waar je alles in bewaart wat je weet.
Bij mijn opa waren die doosjes van de plank gevallen, leeg
gekieperd als het ware, en nu was het in zijn hoofd een
rommeltje van jewelste. We zagen dat zijn mond wel steeds
open zakte, maar zonder dat er woorden uitkwamen. Zijn
hoofd was leeg: alles wat hij geweten had was weggewaaid
en wapperde nu ergens in een struikje in de wind.
het liefdevolle en aangrijpende verhaal van
josse gosselaar, een jongen die alles in het werk stelt
om het geheugen van zijn opa weer te repareren.
de nieuwste meesterproef van rasverteller harm de jonge!
Met een omslagillustratie van Jeska Verstegen
€ 15,95
112 bladzijden
Gebonden
NUR 282
13 x 21 cm
978 90 8967 365 7
Verschijnt oktober 2021

astrid lindgren & marit törnqvist

Een kalf valt uit de hemel
marit törnqvist is een van de meest gerenommeerde
illustratoren van nederland. een kalf valt uit de
hemel is een heruitgave van haar allereerste boek.

Johan is verdrietig wanneer de enige koe
die ze op de boerderij hebben, doodgaat.
Verdrietig, en ook heel boos. Als hij de
volgende dag sneeuw staat te ruimen bij
het huis, hoort hij een klaaglijk geloei
vanuit de greppel.

€ 14,95
32 bladzijden
Gebonden
NUR 281
23 x 29 cm
978 90 8967 358 9
Verschijnt september 2021

enzo pérès-labourdette

Melody
en het
Eiland van Muziek
In Melody en het Eiland van Muziek volgen we Melody,
een meisje dat met haar zwevende boot aankomt bij
een eiland. Als ze van boord stapt, ontsnapt haar
fluit met vleugels en Melody snelt erachteraan. Op
het eiland blijkt alles en iedereen muziek te ademen
- de bomen, de planten, de dieren, maar vooral: de
kinderen die er wonen! Ze vertellen Melody over
liedjes die ze nog niet kende, en Melody kan niet
wachten om die liedjes op haar fluit te spelen. Maar
dan zal ze de fluit eerst moeten vangen! Melody
en het Eiland van Muziek is een muzikaal sprookje,
gebaseerd op en geïnspireerd door een tiental
bekende evergreens uit alle windstreken.
€ 14,95
32 bladzijden
Gebonden
NUR 274
23 x 28,5 cm
978 90 8967 357 2
Verschenen/niet eerder aangeboden

Melody en het Eiland van Muziek is een sprookjesachtig en muzikaal
kinderboek van illustrator Enzo Pérès-Labourdette en Stichting de
Vrolijkheid. Tegelijkertijd met het boek verscheen er een digitale
playlist met muziek, gezongen en gespeeld door jonge azc-bewoners.

Actieprijs!

Actieprijs!

Bonny Becker & Kady MacDonald Denton

Bonny Becker & Kady MacDonald Denton

Bezoek voor Beer
Beer houdt absoluut niet van bezoek. Hij heeft
zelfs een bordje op zijn deur: GEEN BEZOEK.
Dus als er op een goede dag een muis aanklopt,
stuurt Beer hem onverbiddelijk weg. Maar
wanneer Beer een schaaltje uit de kast wil pakken
... zit daar een muis! Klein en grijs en met heldere
oogjes.

€ 10,- actieprijs (normaal € 14,95)
Boek van de maand van 1 t/m 30 november 2021
56 bladzijden
Gebonden
NUR 280
24 x 27 cm
978 90 8967 048 9

Beer is jarig
Beer houdt niet van verjaardagen. Hij vindt
feestjes, ballonnen, wenskaarten en cadeautjes
maar niks. Het liefst zou hij op z’n verjaardag
alleen zijn, en het huis schoonmaken of zoiets.
Maar zijn vriendje Muis denkt daar natuurlijk
héél anders over ...

€ 10,- actieprijs (normaal € 14,95)
Boek van de maand van 1 t/m 30 november 2021
48 bladzijden
Gebonden
NUR 280
24 x 27 cm
978 90 8967 143 1

Jowi Schmitz
Met illustraties van Chuck Groenink

beste broers
Raf en Robbie, twee broertjes van 9 en 5 jaar, verhuizen
met hun ouders vanuit de drukke stad naar de boerderij
van hun opa en oma. Maar om nu te zeggen dat ze daar
in een rustige ‘thuissituatie’ belanden: nee. Opa gaat
iedere nacht het bos in om een grote toren te bouwen,
omdat hij een naderende komeet wil verwelkomen. Oma
voelt zich lichamelijk niet echt lekker en papa en mama
zijn heel erg druk met zichzelf.
De twee jongens zijn op zichzelf aangewezen en voelen
zich nogal verloren. Maar langzaam maar zeker komen
ze erachter dat ze eigenlijk veel belangrijker voor hun
familie - en voor elkaar - zijn dan ze dachten.
Beste broers is een aansprekend en raak verhaal over
opgroeien, dapper zijn en het geloven in onbegrensde
mogelijkheden. Als geen ander weet Jowi Schmitz de
subtiliteit en kwetsbaarheid van menselijke relaties
onder woorden te brengen.
Beste broers werd kleurrijk geïllustreerd door Chuck
Groenink!

€ 15,95
112 bladzijden
Gebonden
NUR 282
14,5 x 20,5 cm
978 90 8967 316 9

Sjoerd Kuyper
&
Annemarie van Haeringen

mensen met koffers
In 1994 schreef Sjoerd Kuyper de tv-serie De zevenmijlskoffers. Verhalen van vluchtelingen: het waargebeurde
verhaal van hun vlucht verweven met sprookjes uit
het land van herkomst. In 1998 bewerkte hij het script
tot een boek: Alleen mijn verhalen nam ik mee. De tekst
Mensen met koffers was bedoeld als titelsong voor de
serie maar werd daarvoor nooit gebruikt. Hij stond wel
in het boek. Tijdens de grote vluchtelingencrisis van
2013 zette iemand de tekst op social media. Het gedicht
werd vele duizenden malen gedeeld.
Momenteel zijn 80.000.000 mensen op de vlucht. Bij
zulke verbijsterende cijfers verdwijnen de gezichten
achter de getallen. Dus toen Annemarie van Haeringen
gevraagd werd om prenten te maken bij Mensen met
koffers, koos ze ervoor om de gezichten te laten zien.
Twaalf portretten. ‘Als er een mens sterft, sterft er een
wereld,’ luidt het gezegde. Ze schilderde de gezichten
van de vluchtelingen, maar wie goed kijkt kan ook de
wereld in hun hoofden zien.

€ 17,50
32 bladzijden
Gebonden
NUR 292
19,5 x 25 cm
978 90 8967 337 4

Vos gaat een stukje rijden
Vos gaat een stukje rijden.
Door kuilen, over stenen, wobbel-bobbel,
nog een hobbel! En door plassen - spitter
spatter spetter!
Vos heeft het zo naar zijn zin, hij merkt
helemaal niet dat de muis achterop
springt. En de mol. En de kever ...

een vrolijk voorleesverhaal voor kleine coureurs.

opgenomen in de

prentenboek top 10

prentenboek

susanne strasser

sjoerd kuyper

De vrienden van Sinterklaas
Zeven jaar geleden verscheen De vrienden van Sinterklaas.
Destijds leek Nederland nog niet rijp voor de nieuwe
invulling van het aloude Sinterklaasfeest die het boek
biedt. Veel mensen dachten nog dat hun platte aarde
zou vergaan als Zwarte Piet werd afgeschaft. Maar in
zeven jaar kan veel veranderen. Nederland is om! Zwarte
Piet verdween uit intochten, boeken, films en zelfs uit
het Sinterklaasjournaal. Iedereen zocht naar een nieuwe,
voor alle kinderen van Nederland vrolijke manier om het
feest te vieren en velen kwamen uit bij De vrienden van
Sinterklaas. De verkoop van het boek steeg opzienbarend,
zodanig dat een herdruk nodig is, hoognodig zelfs. Sjoerd
Kuyper schetst in De vrienden van Sinterklaas een feest
dat weer eeuwen mee kan.

In Nederland zijn sinterklaasboeken al langer aan verandering onderhevig. Een belangrijk keerpunt
was ‘De vrienden van Sinterklaas’ (2014) van kinderboekenschrijver Sjoerd Kuyper. Hij verving alle
Zwarte Pieten door vaders en moeders die na een korte pietenopleiding voor de Sint gingen werken. Ze
mochten hun eigen huidskleur behouden of zich schminken in een lievelingskleur.

Dagblad Trouw

voor de

nationale voorleesdagen 2022
€ 12,50
24 bladzijden
Kartonboek
NUR 271
21,5 x 21 cm
978 90 8967 343 5

Stel je voor dat je moeder of je vader vriend van
Sinterklaas is en Sinterklaas mag helpen als hij in
Nederland is … Dat wil toch ieder kind!

€ 14,95
32 bladzijden
Gebonden
NUR 280
22 x 28 cm
978 90 8967 170 7
Herdruk oktober 2021

