Uitgeverij Hoogland & Van Klaveren
Aanbieding en fondslijst Voorjaar 2015

Kinderboeken

Beste boekhandelaar,
Met heel veel plezier bieden wij u hierbij de te verschijnen titels voor het voorjaar 2015 aan. Wij zijn blij
dat wij u weer een diversiteit aan boeken kunnen aanbieden van zowel bekende namen – Wolf Erlbruch,
Jon Klassen, Barbro Lindgren, Jutta Bauer en Andreas Steinhöfel – als van minder bekende auteurs.
2014 was voor ons een bijzonder mooi en succesvol jaar. Afgelopen jaar mochten wij in opdracht van de CPNB voor het eerst het Kinderboekweekgeschenk,
Zestig spiegels van Harm de Jonge en Martijn van der Linden, produceren.
Daarnaast kreeg Garmanns straat van Stian Hole een Zilveren Griffel en Jonas
en de visjes van Kees Poon van Harm de Jonge een Vlag & Wimpel en een White
Raven.
Van de populaire reeks ‘Beer en Muis’-boeken van Bonny Becker en illustrator
Kady MacDonald Denton kreeg Een boek voor Beer de Leespluim van november
2014 en was Beer is jarig tijdens de afgelopen Kinderboekenweek kerntitel.
Tijdens de International Typographic Awards 2014 ontvingen Hans en Sabine
Bockting een ‘premier award’ voor de vormgeving en typografie van het eerder door ons uitgegeven boek Van Abeltje tot Zoop.
De afgelopen jaren is met name ons kinderboekenfonds gegroeid. Naast
Liesbeth ten Houten, die sinds begin 2014 de buitenlandse rechten onder haar
hoede heeft genomen, zullen vanaf 1 januari 2015 Monique Postma en Sandra
Bouhuis bij onze uitgeverij werkzaam zijn.
Monique Postma zal onze redactionele gelederen versterken en betrokken
zijn bij de auteurs-begeleiding. Sandra wordt onze vertegenwoordiger op de
inkoopbeurzen en zal het contact met de boekhandel onderhouden.
Graag zouden wij alle boekhandelaren en mensen uit het boekenvak willen
bedanken voor een bijzonder mooi 2014. Wij hebben de veelvuldige, maar
vooral positieve en enthousiaste contacten met veel boekhandelaren, zeer op
prijs gesteld.
Wij wensen iedereen in het boekenvak een bijzonder mooi en succesvol 2015!
Arthur Hoogland & Frank van Klaveren
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Liefje, liefje, hartediefje

Toen de bommen op de dierentuin vielen was de directeur thuis in zijn huis aan de Westerkade. Maar
toen hij hoorde wat er gebeurd was, haastte hij zich naar de dierentuin. Hij zag de kapotte hokken en
de dode dieren. Hij zag een hert dat over het pad sprong en in de bosjes verdween. Hij zag de zwaar
beschadigde roofdierengalerij.
Het was een wonder dat de roofdieren nog leefden, had een van de oppassers gezegd. Ze hadden het
plafond op hun kop gekregen. Tussen de brokstukken liepen ze nerveus rond. Die oppasser zei ook: ‘Alle
roofdieren zijn binnen, maar de schade is veel groter dan na die beschieting tijdens de eerste oorlogsnacht. We weten niet of de dieren nog veilig zijn.’
Wat de oppasser eigenlijk bedoelde was: we weten niet of de mensen nog veilig zijn. Als de roofdieren
konden ontsnappen, waren ook de mensen in gevaar. Niet alleen de oppassers en de Nederlandse militairen in de dierentuin, maar alle mensen in de stad.
Dat zei de oppasser allemaal niet. Het was ook niet nodig, de directeur had het zo ook wel begrepen.
En hij begreep nog iets: hij moest een beslissing nemen. De moeilijkste beslissing uit zijn carrière als
dierentuindirecteur.
Fragment uit Een aap op de wc

75 jaar na het bombardement op rotterdam:
het waargebeurde verhaal van de dierentuin

Joukje Akveld (1974) is freelance journalist en schrijver. Ze studeerde Nederlands in Utrecht en rondde haar studie af met een scriptie over jeugdliteratuur. Voor Uitgeverij Hoogland & Van Klaveren
schreef Joukje Tekenaars – kinderboekenillustatoren geportretteerd en
Sieb – van toen, tot hier en nu verder, over de vorig jaar overleden Sieb
Posthuma.

Martijn van der Linden (1979) volgde de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Naast boekomslagen maakte hij met zijn partner,
schrijfster Maranke Rinck, diverse prentenboeken. In 2014 maakte
hij de illustraties voor het Kinderboekenweekgeschenk Zestig spiegels
van Harm de Jonge.
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een aap op de wc
een dierentuin in oorlogstijd

Joukje Akveld & Martijn van der Linden
De dierentuin ging verhuizen. In de zomer van 1940 zouden
de dieren in een feestelijke stoet van de oude plek in het centrum naar de nieuwe aan de rand van de stad trekken.
Het liep anders. Op 10 mei vielen de Duitsers Nederland binnen. Er kwamen bommen op de dierentuin terecht en de
binnenstad vloog in brand. Dieren stierven of moesten worden afgeschoten wegens ontsnappingsgevaar. Andere liepen
los rond in de stad. Zebra’s graasden op de Diergaardesingel
en in de singel zwommen zeeleeuwen. Van de zorgvuldig
geplande verhuizing kwam niets terecht. De dieren moesten
zo snel mogelijk worden overgebracht naar de nieuwe dierentuin.
Toch waren de oorlogsjaren ook een periode van veerkracht en
hoop. In de Blijdorp-polder was een moderne dierentuin
gebouwd, aangepast aan de behoeften van de dieren. Door
natuurlijke aanwas was de dierencollectie bij de bevrijding
twee keer zo groot als na de verhuizing.

In 2015 is het 75 jaar geleden dat Rotterdam werd gebombardeerd. In Een aap op
de wc – een dierentuin in oorlogstijd vertelt Joukje Akveld het waargebeurde verhaal
van de dieren en brengt de oorlog voor kinderen op een nieuwe manier dichterbij. De full colour illustraties zijn van Martijn van der Linden, die zijn opleiding
volgde in Rotterdam en het tekenen van dieren oefende in Diergaarde Blijdorp.

EAN 978 90 8967 177 6
Prijs € 14,90
128 bladzijden
Gebonden
Formaat 19 x 24,7 cm
Verschijnt april 2015

- Schitterend lees- en kijkboek met een hoofdrol voor dieren
- Joukje Akveld won met ABC Dragt een Vlag & Wimpel
- Exclusieve wc-deurhanger!
- Lesbrief beschikbaar via www.hooglandvanklaveren.nl
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Oren Lavie werd in 1976 geboren in Tel Aliv. Hij is componist, muzikant en schrijft
stukken voor theater. Zijn eerst album The Opposite Side of the Sea uit 2007 werd met de
vooraanstaande ASCAP-prijs voor beste teksten onderscheiden. De beer die er niet was
is zijn eerste boek.

Wolf Erlbruch (1948) woont in het Duitse Wuppertal. Tot zijn bekendste boeken behoren in
Nederland Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft, Waarom jij er bent en De eend,
de dood en de tulp. Bij Uitgeverij Hoogland & Van Klaveren verschenen eerder: De koning en de zee
(tekst Heinz Janisch) en De katten van Kopenhagen (tekst James Joyce).
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de beer die er niet was
Oren Lavie & Wolf Erlbruch
De beer wandelt het betoverde bos in. Daar
komt hij de kalme koe en de slome salamander
tegen. Die verzekeren hem dat hij echt een heel
aardige beer is.
Tevreden loopt de beer verder en komt bij de
kompasboom aan. Die wijst in acht richtingen:
Noord, Zuid, Oost, West, Fout, Goed, Middageten en Ontbijt. Welke kant moet hij op? Ontbijt? Middageten? En de beer had daar waarschijnlijk nog gestaan, als de Trage SchildpadTaxi niet was langsgekomen.
De lezer weet het dan inmiddels: deze beer is
bijzonder aardig, en hij is gelukkig. Met zijn
kijk op de wereld zou hij zou zomaar een verre
neef van Winnie de Poeh kunnen zijn. En alle
kinderen en volwassenen die ook op zoek zijn
naar hun eigen ik, zullen zij deze beer onvoorwaardelijk in hun hart sluiten.

Daar is de beer, die er eerst nog niet was. Hij haalt uit zijn zak een briefje, en daarop
staat: ‘Ben jij ik?’ Goede vraag, denkt hij bij zichzelf. Dat gaan we eens uitzoeken!

- Sfeervol filosofisch prentenboek
- Groot formaat
- Internationaal bekroond top-illustrator
- Posters en boekenleggers beschikbaar voor de boekhandel
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EAN 978 90 8967 178 3
Prijs € 14,50
44 bladzijden
Gebonden
Formaat 25,5 x 33,5 cm
Verschijnt april 2015

Mac Barnett (1982) komt uit Californië. Zijn boeken
belanden zonder uitzondering op de bestsellerlijsten van de New York Times. Samen met Jon Klassen
maakte hij Extra Yarn, dat onder andere op de shortlist van de Caldecott Medal prijkte. Bas en Daan graven een gat is het eerste boek dat van Mac Barnett in
het Nederlands verschijnt.

Jon Klassen (1981) is geboren in Canada. Hij studeerde Animatie aan het Sheridan College in Ontario.
Hij was de eerste auteur die zowel de Amerikaanse
Caldecott Medal als de Britse Kate Greenaway
Medal won voor een en hetzelfde boek: This is Not
My Hat. Momenteel woont en werkt Jon Klassen in
Los Angeles.
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bas en daan graven een gat
Mac Barnett & Jon Klassen
Bas en Daan zijn mannen met een missie: ze willen
koste wat het kost iets bijzonders vinden. En dus
graven ze een gat. Ze graven dieper en dieper, tot ze
… nog steeds niks vinden. Maar de dag lijkt toch
bijzonder te eindigen. Oplettende lezertjes zullen
beloond worden met de zeldzame schat die uiteindelijk in dit humoristische verhaal verborgen zit,
en die je niet zo een-twee-drie zou verwachten.

het veelvoudig bekroonde duo mac barnett en jon klassen
schreef een droogkomisch verhaal vol visuele grapjes

- Geïllustreerd door Zilveren Palet-winnaar Jon Klassen
- Verrassend en speels plot
- Posters en boekenleggers beschikbaar voor de boekhandel

9

EAN 978 90 8967 181 3
Prijs € 13,50
40 bladzijden
Gebonden
Formaat 20,5 x 27,5 cm
Verschijnt mei 2015

liefje, liefje, hartediefje
Jutta Bauer
Een boekje over een aardvarken en een eekhoorn, een okapi en een kaketoe, een gevlekte
soeslik, een katoenrat en een dwergslaapmuis
en nog een heleboel andere bijzondere dieren.
En het leuke is: zij vatten een ongewone genegenheid voor elkaar op. Want liefde kent geen
grenzen. Dat klinkt misschien wat vreemd,
maar:
Wie dit niet gelooft en bijgevolg
bevangen wordt door ergernis,
moet weten dat ook menig gnoe
een hele vreemde vogel is.

Jutta Bauer (1955) komt uit Hamburg en studeerde daar aan de Hogeschool voor de Kunsten. Haar eerste boek verscheen in 1981. Vanaf 1991
tekent ze ook voor animatiefilms. Jutta Bauer illustreerde al meer dan 40
kinderboeken en ontving talrijke onderscheidingen voor haar werk. In
2009 kreeg ze de Deutsche Jugendliteraturpreis, een jaar later de Hans
Christian Andersen Prijs.

EAN 978 90 8967 185 1
Prijs € 8,95
28 bladzijden
Gebonden
Formaat 11 x 15,3 cm
Verkrijgbaar in display met 8 exemplaren
Verschijnt april 2015

- Ideaal cadeauboekje voor vele gelegenheden
- Thema liefde en vriendschap
- Van de schrijver/illustrator van Selma
- Actie via sociale media
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anders
Andreas Steinhöfel & Peter Schössow
Na het ongeluk lijken tijd en werkelijkheid niet meer in
de pas te lopen. 263 dagen ligt Felix Winter in coma, en
dat is precies het aantal dagen dat zijn moeder 11 jaar
daarvoor zwanger van hem was. Op een prachtige
zomerdag keert Felix terug in het leven, deze ‘tweede
geboorte’ wordt door de mensen om hem heen als een
wonder beleefd.
Felix noemt zichzelf vanaf dat moment wel anders,
namelijk ‘Anders’. Hij heeft geen enkele herinnering
aan de tijd van vóór het ongeval, en er lijkt iemand in
zijn omgeving te zjn die er alles aan doet om dat zo te
houden.

Andreas Steinhöfel werd in 1962 geboren in het Duitse Battenberg. Hij
studeerde Engels en Communicatiewetenschappen. Tot zijn bekendste
boeken behoren Het midden van de wereld en Midden in de Winternacht,
waarvan de verfilming in 2013 in Nederland een bioscoophit werd.
Naast kinderboekenschrijver is Andreas Steinhöfel werkzaam als recensent en vertaler.

- Andreas Steinhöfel, tweevoudig winnaar Deutsche Jugendliteraturpreis
en winnaar van de gelijknamige oeuvreprijs; winnaar Erich-KästnerPreis für Literatur, winnaar Vlag & Wimpel
- Spannend, psychologisch en modern verhaal over vriendschap en trouw
- Posters en boekenleggers beschikbaar voor de boekhandel
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EAN 978 90 8967 179 0
Prijs € 17,50
242 bladzijden
Gebonden
Formaat 15 x 21 cm
Verschijnt mei 2015

Barbro Lindgren (1937) is een van de meest vooraanstaande Zweedse kinderboekenschrijfsters. Haar oeuvre omvat prentenboeken, kinderpoëzie,
theaterteksten, fictie voor young adults en boeken voor volwassenen. Ze
won al talloze prijzen, en werd in 2014 onderscheiden met de meest prestigieuze (internationale) kinderboekenprijs: de Astrid Lindgren Memorial
Award.

Eva Lindström werd geboren in 1952 in Västerås, en woont nu in Stockholm. Ze studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten in Stockholm.
Eva Lindström heeft een lange reeks succevolle prentenboeken gemaakt.
Ze werd onder meer onderscheiden met de Elsa Beskow Plaquette. In
2013 werd ze genonimeerd voor de Hans Christian Andersen Prijs.
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lelijk eendje spelen!
Barbro Lindgren & Eva Lindström
Het klassieke sprookje van Hans Christian Andersen over
het jonge zwaantje dat opgroeit in een eendenfamilie kennen
we natuurlijk allemaal. Maar nu is dat verhaal herschreven
door niemand minder dan Barbro Lindgren. Het is een ode
aan het rollenspel zoals kinderen dat graag spelen en aan hun
verbeeldingskracht. Barbro Lindgren laat twee kinderen met
een grote fantasie aan het woord, zij spelen ‘lelijk eendje’. En
dat is precies wat wij als lezer te zien krijgen.
Dit sfeervolle prentenboek is het resultaat van een nieuwe samenwerking tussen de gerenommeerde kinderboekenauteur
Barbro Lindgren en Eva Lindström, een van de meest vooraanstaande illustratoren van Zweden.

- Barbro Lindgren, winnaar van de Astrid Lindgren
Memorial Award 2014
- Internationaal gelauwerd illustrator
- Originele bewerking van het bekende Andersen-sprookje
- Posters beschikbaar voor de boekhandel
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EAN 978 90 8967 180 6
Prijs € 12,50
28 bladzijden
Gebonden
Formaat 20,5 x 21,5 cm
Verschijnt maart 2015

Michael Roher werd in 1980 geboren in Oostenrijk. In Wenen genoot
hij zijn opleiding aan de Sociaal-Pedagogische Academie. In 2010 verscheen zijn eerst boek: Fridolin Franse frisiert. Meneer Lavendel is het eerste boek dat van hem in het Nederlands verschijnt.
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meneer lavendel
Michael Roher
Meneer Lavendel heeft een waslijn in zijn tuin. Daar hangen
allerlei dingen aan die hem herinneren aan kleine en grote
belevenissen uit zijn leven. En het leuke is dat daar iedere dag
iets nieuws bij komt. Zo maakt meneer Lavendel op een goede
dag kennis met de zee. Een andere keer besluit hij één van zijn
ideeën in een bloempot te planten, waaruit vervolgens een
Slaap-Lekker-Gedicht voor Hannelore groeit. Of hij vliegt
samen met een hommel van bloem naar bloem. Hij leert wat
voorspoed is, maar hij leert ook de dood kennen.
En telkens is daar weer zijn Hannelore …
Een uitzonderlijk mooi geïllustreerd boek dat voor een glimlach zorgt en tegelijkertijd tot nadenken stemt. Op een speelse
wijze wordt de lezer uitgedaagd zich over de vragen te buigen
die door de belevenissen van meneer Lavendel worden oproepen.

- Lieflijk en filosofisch prentenboek
- Vrolijk en interactief voorlees- en kijkboek
- Posters en ansichtkaarten beschikbaar voor de boekhandel
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EAN 978 90 8967 184 4
Prijs € 14,50
48 bladzijden
Gebonden
Formaat 15 x 21,5 cm
Verschijnt juni 2015

mama lief alsjeblieft
Margje & Sjoerd Kuyper
Illustraties Martijn van der Linden
Vorig jaar verscheen het boek Mama Lief Alsjeblieft, een ode aan alle lieve
en bijzondere mama’s van Nederland. In 11 gedichtjes zetten Margje en
Sjoerd Kuyper evenzoveel prachteigenschappen van moeders op een rij.
De gedichten werden kleurrijk geïllustreerd door Martijn van der Linden.
6 van de tekeningen zijn nu beschikbaar als ansichtkaart.

EAN 978 90 8967 186 8
Prijs € 4,50
Verschijnt april 2015

Waarom geef je bloemen aan je moeder? Je zou misschien wel duizend dingen kunnen bedenken. Margje en Sjoerd Kuyper zetten elf
redenen op een rij, mooi op rijm. Martijn van der Linden maakte er
schitterende tekeningen bij.
Over Mama Lief Alsjeblieft:
‘Van geluk en warmte kun je uitstekend kunst maken - hier is het bewijs.’
NRC Handelsblad
‘Mama Lief Alsjeblieft is nog veel meer dan een boek met gedichten en schilderijen.
Het is een boeket van poëzie.’
Leesfeest

EAN 978 90 8967 152 3
Prijs € 12,50
28 bladzijden
Gebonden
Formaat 18,5 x 25,5 cm

- Thema Moederdag
- Sjoerd Kuyper, winnaar van Gouden en Zilveren Griffels
- Martijn van der Linden, illustrator van het
Kinderboekenweekgeschenk 2014
- 11 persoonlijke versjes voor de liefste moeder die er is
- Met bloemenstickers om een boeket te maken
- Posters beschikbaar voor de boekhandel
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verhalen uit bolderburen
Astrid Lindgren
Illustraties Ilon Wikland
In het dorpje Bolderburen staan drie boerderijen
en er wonen zeven kinderen. Er is in Bolderburen
altijd iets leuks te beleven, de kinderen hebben een
onbezorgde kindertijd. Ze vieren Kinderdag, spelen met de dieren van de boerderij en beleven met
het hele dorp een hartverwarmend Zweeds kerstfeest.
De verhalen uit Bolderburen zijn de weerslag van
Astrid Lindgrens eigen kindertijd en behoren tot
haar populairste werk.

In Verhalen uit Bolderburen zijn de volgende verhalen opgenomen:

Kinderdag in Bolderburen
Lente in Bolderburen
Kerstmis in Bolderburen

- Klassieke Astrid Lindgren-verhalen
- Op veler verzoek nu herdrukt
- Met de originele kleurenillustraties van Ilon Wikland
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EAN 978 90 76347 87 5
Prijs € 17,50
80 bladzijden
Gebonden
Formaat 20 x 25 cm
Verschijnt april 2015

18 backlist

Bonny Becker | Illustraties: 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.
9789089670489 | 56 bladzijden | € 14,50 | Herdruk maart

Bonny Becker | Illustraties: Kady MacDonald Denton
Beer is ziek
Beer is vreselijk verkouden. Sterker nog: Beer weet
tamelijk zeker dat niemand ooit zo ziek is geweest als
hij. Dus wanneer Muis bij hem langskomt om hem wat
op te beuren, weet Beer het zeker: zijn kleine vriend
snapt werkelijk niet hoe erg hij eraan toe is. Is er iets wat
Beer beter kan maken?
9789089671233 | 32 bladzijden | € 14,50 | Herdruk 2015

Bonny Becker | Illustraties: Kady MacDonald Denton
Een boek voor Beer
Beer was nog nooit naar de bibliotheek geweest. Hij
had thuis zeven prachtige boeken: drie over koningen
en koninginnen, drie over bijen, en een over augurken.
Beer was er tamelijk zeker van dat hij alle boeken had
die hij ooit zou willen lezen. Maar hij heeft zijn vriendje Muis beloofd om mee naar de bibliotheek te gaan.
9789089671554 | 40 bladzijden | € 14,50
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Bonny Becker | Illustraties: Kady MacDonald Denton
Bedtijd voor Beer
Als Beer gaat slapen, moet het helemaal stil zijn in huis.
Dus wanneer zijn vriend Muis, die het erg moeilijk
vindt om stil te zijn, komt logeren, dan weet je het wel:
het wordt een onrustige nacht voor Beer!

Bonny Becker | Illustraties: Kady MacDonald Denton
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 anders over ...

Bonny Becker | Illustraties: Kady MacDonald Denton
Bear syn jierdei
Bear hâldt NET fan jierdeis. Hy fynt feestjes, ballonnen,
winskkaarten en presintsjes mar neat. It leafst soe er op
syn jierdei allinnich wêze, en it hûs himmelje of sokssawat.
Mar syn freontsje Mûs tinkt dêr oars oer ...

9789089670892 | 48 bladzijden | € 14,50

9789089671486 | 46 bladzijden | € 14,50

9789089671431 | 46 bladzijden | € 14,50

Martin Baltscheit
Het verhaal van de leeuw die niet kon schrijven
Er was eens een leeuw die niet kon schrijven, maar dat
stoorde hem niet. De leeuw kon immers brullen als de
beste en zijn tanden laten zien. En meer hoefde hij niet.
Tot hij op een dag een mooie leeuwin ontmoet ...

Christian Björk | Illustraties: Eva Eriksson
Ridders en draken
Arthur, Parsival, Tristan, Siegfried – ridders zijn fascinerende personages uit oude verhalen. Voor jonge kinderen is er nu een verzameling van zeven onweerstaanbare
ridderverhalen van Christina Björk, over evenzovele ridders. En over zeven draken natuurlijk!

9789089670458 | 40 bladzijden | € 12,75

9789089671608 | 40 bladzijden | € 13,75

Nadine Brun-Cosme | Illustraties: Olivier Tallec
Grote Wolf en Kleine Wolf
Grote Wolf woont alleen onder zijn boom, boven op een
heuvel. Zo is het altijd geweest. Op een dag verschijnt
Kleine Wolf. Nu zijn er twee wolven onder de boom.
Voor Grote Wolf is het accepteren van een andere wolf,
ook al is die maar klein, nog niet zo eenvoudig ...
Met vlag en wimpel 2010
9789089670434 | 40 bladzijden | € 12,75
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Daniil Charms e.a. | Illustraties: Erik Bindervoet
Tijger op straat
In Rusland was schrijven voor kinderen nooit iets kinderachtigs. De grootste schrijvers en dichters, van
Poesjkin tot Majakovski, schreven voor kinderen. Dit
boek bevat een selectie van de beste Russische kindergedichten uit de periode 1923 tot 1941.
Met vlag en wimpel 2010
9789076347882 | 96 bladzijden | € 17,50

Irène Cohen-Janca | Illustraties: Maurizio A.C. Quarello
Anne’s Tree
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zat Anne Frank gedurende twee jaar ondergedoken. Door het dakraam zag zij
een monumentale paardenkastanje waarover zij meerdere malen in haar beroemde dagboek schrijft. In dit
verhaal kijkt de kastanjeboom terug op zijn leven en
herinnert zich met name het meisje achter het dakraam.
9789089671165 | 36 bladzijden | € 13,75

Sharon Creech
Haat die kat
Het geweldige vervolg op het succesvolle Hou van die
hond (Zilveren Griffel 2007), waarin de aanvankelijk onverschillige Jack met behulp van zijn juf de schoonheid
van poëzie ontdekt, en zich uiteindelijk zelf ontpopt tot
een dichter in de dop.
Met vlag en wimpel 2010
9789089670229 | 128 bladzijden | € 14,50

Matze Doebele
Julius
Julius is een raaf. Hij woont met zijn familie boven op
een schoorsteen. Julius zou eigenlijk best gelukkig kunnen zijn, alleen heeft hij een probleempje met zijn vleugels. Julius’ vleugels zijn namelijk veel korter dan de
vleugels van andere ravenkinderen. En raven hebben
grote vleugels nodig om te kunnen vliegen ...
9789089670748 | 36 bladzijden | € 12,75

Stian Hole
Garmanns zomer
Het is de laatste dag van Garmanns zomervakantie, morgen gaat hij naar school. Maar is hij er wel klaar voor?
De tweeling van de buren kan al lezen en ‘rabarber’ spellen. Bovendien hebben Hanne en Johanne allebei al vier
tanden eruit, en bij Garmann zit nog niet één melktand
los.
9789089670755 | 44 bladzijden | € 14,50

Stian Hole
Garmanns straat
‘Je durft het niet!’ fluistert Roy tegen Garmann. Roy stopt
een lucifer in zijn hand. Garmann is bang. Hij doet zijn
ogen dicht. ‘Alleen wie heel erg bang is, kan moedig zijn,’
heeft pappa tegen Garmann gezegd. Maar wie kan er nu
moedig zijn als Roy de ingang van het hek verspert?
Zilveren Griffel 2014
9789089671349 | 44 bladzijden | € 14,50

Heinz Janisch | Illustraties: Wolf Erlbruch
De koning en de zee
‘Ik zou willen dat ik een deken had’, zei de koning. ‘En
wel meteen! Nu! En het moet een mooie deken zijn!’
Toen begon het te sneeuwen. De sneeuw viel in dichte,
zachte vlokken. ‘Hier heb je je deken’, zei de hemel en
legde een glinstering over het land. ‘Dank je wel’, zei de
koning verbaasd.
9789089670359 | 48 bladzijden | € 12,50

Harm de Jonge
Josja Pruis
Homme Prins woont met zijn moeder in een klein vissersplaatsje. Op een dag komt er een eigenaardige jongen bij Homme in de klas: Josja Pruis. Hij beweert een
Siamese tweeling te zijn: zijn lichaam, en in het bijzonder zijn hoofd, deelt hij met zijn broer Kai.
Woutertje Pieterse Prijs 2007, Met vlag en wimpel 2007
9789089671646 | 136 bladzijden | € 14,50

Harm de Jonge
De geur van roestig ijzer
Joeri’s ouders zijn gescheiden en hij mist zijn vader, die
nu in Zweden woont, eigenlijk elke dag. De vader van zijn
buurmeisje Nesrin heeft een autosloperij, in haar vrije tijd
crost ze het liefst rond in oude sloopauto’s. De moeder
van Nesrin is overleden. Nesrin droomt ervan naar de vallei in Turkije te reizen om haar graf te bezoeken.
9789089671639 | 96 bladzijden | € 10,00

20 backlist

Harm de Jonge | Illustraties: Martijn van der Linden
Jonas en de visjes van Kees Poon
Jonas zit voor het raam en kijkt naar buiten. Hij verveelt
zich. Als er niks gebeurt, denkt Jonas, dan moet ik zelf
maar verzinnen dat er iets gebeurt. Hij zet zijn zonnebril op en plotseling lijkt de wereld er heel anders uit te
zien.
Met vlag en wimpel 2014
9789089671356 | 80 bladzijden | € 14,95

James Joyce | Illustraties: Wolf Erlbruch
De katten van Kopenhagen
Gedurende zijn leven schreef James Joyce slechts twee
verhalen voor jonge kinderen, beide in briefvorm
gestuurd aan zijn enige kleinkind Stephen. Het laatste
van die twee is getiteld The Cats of Copenhagen. Met de
tekeningen van Wolf Erlbruch wordt het een absurdistisch, licht-anarchistisch prentenboek.
9789089671394 | 40 bladzijden | € 13,50 | Herdruk 2015

Miriam Koch
Fiete Anders
Fiete is anders. Fiete is een rood-wit gestreept schaap
en wordt door de andere schapen een beetje genegeerd.
En dat terwijl een schaap toch een kuddedier is. Fiete
besluit dus op reis te gaan. Hij bewandelt een weg van
eenzaamheid en verlangen. Uiteindelijk belandt hij op
een plaats waar hij wordt geaccepteerd.
9789089670083 | 40 bladzijden | € 14,95 | Herdruk 2015

Sjoerd Kuyper
Josje
‘Als een groot schip kwam de zwaan de kleine haven binnen. Op haar rug zat een baby. Het was een lief gezicht,
dat kindje op dat schip van witte veren. Het kind had zijn
armpjes om de hals geslagen en zat warm tussen de grote
vleugels.’ Zo begint het ontroerende sprookje van de
hand van meesterverteller Sjoerd Kuyper.
9789089670182 | 96 bladzijden | € 14,50

Sjoerd Kuyper | Illustraties: Jan Jutte
Het eiland Klaasje
Klaasje is zó sloom ... Hij woont al zeven jaar in de buik
van zijn moeder. Hij wil er niet uit! Maar nu groeit er in
die buik ook nog een zusje. Zij wil wél naar buiten. Maar
ze kan er niet langs. Ze duwt en ze duwt ... Zo wordt
Klaasje geboren.

Sjoerd Kuyper | Illustraties: Geert Gratama
De grote avonturen van Kleine Mol
Kleine Mol leidt al vijf minuten een zorgeloos leventje,
wanneer hij plotseling wordt opgepakt door een enorme
adelaar. Die brengt hem naar zijn nest hoog op de berg,
als hapje voor zijn pasgeboren zoon Arie. Maar Arie
vindt het eigenlijk een beetje zielig en wil het molletje
niet opeten.
9789089670403 | 96 bladzijden | € 11,50

Claudia Lagermann | Hanneke Siemensma

Sjoerd Kuyper | Illustraties: Harmen van Straaten
De vrienden van Sinterklaas
Broes is ontroostbaar als hij hoort dat zijn vader het te
druk heeft om mee te gaan naar de intocht van Sinterklaas. Tot zijn grote zus Lotte hem vertelt over de
Pietenschool, de vrienden van Sinterklaas, en dat hun
papa ... Broes gaat toch mee en als de stoomboot de
haven binnenvaart, kan hij zijn ogen niet geloven.
9789089671707 | 32 bladzijden | € 13,50

Snip
Snip is een hele gewone vogel. Nou ja, helemaal gewoon
is Snip nu ook weer niet: Snip durft niet te vliegen. Dus
als zijn vriendjes in de herfst naar het warme zuiden gaan,
blijft Snip alleen achter. Wanneer de dieren in het bos
hulp nodig hebben, is Snip altijd in de buurt. En uiteindelijk overwint Snip natuurlijk zijn grootste angst ...
9789089671264 | € 13,50 | 40 bladzijden

9789089671257 | 40 bladzijden | € 13,50

Frans Lasès | Illustraties: Sylvia Weve
Fransje
‘Kleine Frans loopt hand in hand, met zijn mama langs
het strand. ’t Is vandaag zó’n warme dag, dat hij fijn naar
Zandvoort mag.’ In dit boek gaat Fransje een dagje met
zijn moeder naar het strand, krijgt hij een teddybeer op
theebezoek en droomt ervan balletdanseres te worden.
9789089670601 | 40 bladzijden | € 12,90
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Astrid Lindgren | Illustraties: Marit Törnqvist
De rode vogel
Mattias en Anna zijn twee weeskinderen die wonen bij
een boer in het grauwe Mira. Ze kijken uit naar de winter,
want in de winter mogen ze naar school. De school blijkt
maar een schrale troost te zijn. Op een dag, als ze door de
sneeuw naar school lopen, zien zij een rode vogel. De
vogel brengt de weeskinderen naar een bijzondere plek.
9789089671271 | 40 bladzijden | € 13,50

Astrid Lindgren | Illustraties: Marit Törnqvist
In Schemerland
Thomas ligt al heel erg lang in bed, hij kan waarschijnlijk nooit meer lopen. Maar iedere avond als het begint
te schemeren, tikt er een klein mannetje tegen het raam.
Hij neemt Thomas mee naar Schemerland. Dat is een
heel bijzonder land, waar Thomas zelf een bus mag rijden, een tram besturen, en zelfs vliegen.
9789089671424 | 40 bladzijden | € 13,50

Astrid Lindgren | Illustraties: Marit Törnqvist
Verjaardagskalender
Pippi Langkous, Emil van de Hazelhoeve, Karlsson van
het dak, Ronja de Roversdochter; iedere maand een
illustratie uit de wereld van Astrid Lindgren. Marit
Törnqvist, Astrid Lindgren-illustrator bij uitstek, weet
deze wereld als geen ander tot leven te brengen.

Sebastian Meschenmoser
Leren vliegen
Op straat wordt een verwaarloosde pinguïn gevonden.
Deze beweert bij hoog en bij laag dat hij gevlogen heeft.
Uit medelijden neemt de verteller hem mee naar huis.
Het tweetal doet allerlei absurdistische vliegpogingen,
helaas zonder resultaat. Maar in plaats van op te geven,
proberen ze het nog één keer ...
9789089670564 | 52 bladzijden | € 11,50

Sebastian Meschenmoser
Mijnheer Eekhoorn en de eerste sneeuw
Mijnheer Eekhoorn wil dit jaar niet aan zijn winterslaap
beginnen voordat hij de eerste sneeuwvlokjes heeft
gezien.Op onnavolgbare wijze laat Sebastian Meschenmoser zien wat Eekhoorn en zijn vriendjes beleven voor
zij de eerste sneeuwvlokken vinden.
Zilveren Penseel 2008
9789076347929 | 58 bladzijden | € 13,50

Sebastian Meschenmoser
Mijnheer Eekhoorn en de maan
Op een morgen wordt Mijnheer Eekhoorn wakker als
hij merkt dat de maan op zijn dak gevallen is. Mijnheer
Eekhoorn maakt zich grote zorgen en probeert van alles
om het ongewenste voorwerp kwijt te raken. Als dit uiteindelijk – lichtelijk gehavend – weer aan de hemel staat,
moet Mijnheer Eekhoorn toegeven: eind goed, al goed.
9789089670014 | 48 bladzijden | € 13,50

Sebastian Meschenmoser
Mijnheer Eekhoorn en de bezoeker van de blauwe planeet
Wanneer de beer op een ochtend wakker wordt, zit er
een onbekend wezentje op zijn kop. Het is volstrekt niet
bang! De beer voelt zich daar dan ook zeer ongemakkelijk bij. Tevergeefs probeert hij het vreemde schepseltje
af te schudden. Steeds sterker raakt hij ervan overtuigd
dat het hier bezoek van een andere planeet betreft.
9789089670984 | 58 bladzijden | € 13,75

Sebastian Meschenmoser
Drie wensen voor Mopsman
Het is een slechte dag voor Mopsman: hij heeft zich verslapen, de muesli is op en er is geen koffie meer in huis.
Bovendien regent het buiten en is zijn ochtendkrant
doorweekt. Fijn, dat er juist op dat moment een fee verschijnt. Maar jammer genoeg heeft zij geen flauw benul
wat Mopsmans wensen zijn ...
9789089670304 | 48 bladzijden | € 9,90

Sanne Parlevliet
Pitstop
Sinds Arnolds vader vertrokken is, komt zijn moeder
niet meer uit bed. Dan komt Sjon langs. Sjon is postbode. Aan zijn fiets wappert een spandoek: schrijf meer
brieven! Want e-mail kun je niet onder je kussen leggen. Steeds vaker maakt Sjon een pitstop bij Arnold, ook
als hij geen post voor hem heeft.
9789089671530 | 160 bladzijden | € 14,50

9789089671660 | € 12,50
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Daan Remmerts de Vries
Blote beer
Het is een mooie dag en Lotje en haar beer gaan zwemmen. Beer is heel verbaasd wanneer Lotje haar kleren
uittrekt. Maar gelukkig – en dat weet bijna niemand –
hebben beren ritsen in hun vacht en zo kunnen ze
samen zwemmen. Als Lotje en haar beer weer besluiten
op te stappen, is de vacht van beer verdwenen.
9789089671325 | 40 bladzijden | € 13,50

Daan Remmerts de Vries
De kerstnacht van Zippy en Slos
Op kerstavond krijgen Zippy en Slos ruzie. Slos loopt
boos het bos in. Maar Zippy gaat hem zoeken, want hij
weet dat Slos altijd verdwaalt. Er duikt een rendier op. Er
gebeuren rare dingen boven de toppen van de bomen.
Het wordt een kerstnacht die ze nooit meer zullen vergeten.
9789089671455 | 64 bladzijden | € 4,95

Aart Staartjes
De drie helden van Uitdam
Wanneer drie kinderen een tas met geld vinden besluiten zij niet naar de politie te gaan, maar het geld te verstoppen. De eigenaars van het geld blijken beruchte
criminelen te zijn die op de plaatselijke camping zijn
neergestreken. Zij beginnen een verwoede zoektocht
naar het geld.
9789089670960 | 128 bladzijden | € 14,50

Aart Staartjes | Illustraties: Kees de Boer
Grote Hannes is al zeven
Hannes woont in een straat met allemaal deftige huizen.
Alleen het piepkleine huisje van Hannes en zijn ouders
kun je niet echt deftig noemen. Hannes en zijn ouders
zijn arm. Als hij bij Martine gaat spelen, moet hij dan
ook eerst van zijn moeder onder de douche en schone
kleren aan. Bij Martine thuis ruikt het naar viooltjes.
9789089670793 | 96 bladzijden | € 15,90

Pernilla Stalfelt
Het boek van de dood
Het boek van de dood belicht op lichtvoetige wijze voor
kinderen de verschillende kanten het toch zware begrip
dood. Over oud worden, slapen of dood zijn, over hoe
God eruitziet, reïncarnatie, doodgaan op jonge leeftijd,
waarom mensen en dieren doodgaan, spoken, vampiers,
verdrietig zijn en begrafenissen.
9789076347066 | 32 bladzijden | € 10,25 | Herdruk 2015

Pernilla Stalfelt
Het boek van de liefde
In dit boek komen alle facetten van de liefde aan bod.
Van de liefde tussen mensen tot het houden van aardbeientaart, je hond of je motor. Het gevoel dat verliefdheid veroorzaakt, bijvoorbeeld vlinders, bubbels of watten in je buik. Hoe worden kinderen gemaakt, hoe maak
je een liefdesdrank en hoe schrijf je een liefdesbrief?
9789076347165 | 32 bladzijden | € 10,75

Pernilla Stalfelt

Pernilla Stalfelt
Geweldboek
Wat is geweld? Waarom gebruiken mensen geweld?
Mag je je broertje of zusje slaan? Wat haar boeken zo
bijzonder maakt is dat zij ook moeilijke onderwerpen
zowel serieus als humoristisch behandelt, waarbij met
name de unieke wisselwerking tussen tekst en illustratie
aanspreekt.
9789076347691 | 32 bladzijden | € 11,75

Pernilla Stalfelt
Het boek van het leven
Het leven kan groots zijn of heel klein, lang of soms veel
te kort, saai, vrolijk of ontzettend verdrietig. Daarover
gaat Het boek van het leven. En over geboren worden en
sterven, en eigenlijk alles wat daartussen gebeurt. Over
het verstrijken van de tijd en over wat je allemaal kunt
doen in je leven,
9789089670762 | 32 bladzijden | € 11,50

Het poepboek
‘Koningen, boeven in het gevang, ze doen het kort, ze
doen het lang. En zelfs die keurige tante Marjol, draait
soms een fraaie drol. Voor zaadjes is het reuze gezond.
Die eten hun buikje rond en gaan groeien en bloeien,
met heel veel dank aan de koeien.’ Kortom: het leven kan
niet zonder poep.
9789076347073 | 32 bladzijden | € 9,90
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Andy Stanton | Illustraties: David Tazzyman
Je bent een slecht mens, meneer Gum!
Meneer Gum is echt een heel vervelende oude man. Hij
is het toppunt van knorrigheid. Maar dit boek gaat
gelukkig niet alleen over hem. Het gaat ook over een
meisje dat Polly heet, en over een kwaadaardige slager,
over helden en snoepjes en dergelijke, en over een hond
die voor verschrikkelijk onheil moet worden behoed ...
9789089670038 | 188 bladzijden | € 13,75 | Herdruk 2015

Andy Stanton | Illustraties: David Tazzyman
Meneer Gum en de peperkoeken biljonair
Meneer Gum is terug in zijn tweede hilarische boek, en
hij is slechter dan ooit! Maak kennis met een peperkoekenmannetje dat elektrische spieren heeft en luistert naar
de naam Alan Taylor. En al je favoriete personages zijn er
natuurlijk ook weer: het kleine meisje Polly, de vieze slager Billie Willie de Derde, en de wijze Vrijdag O’Livier.
9789089670250 | 182 bladzijden | € 14,50

Andy Stanton | Illustraties: David Tazzyman
Meneer Gum en de gnomen
Meneer Gum en zijn kompaan Billie Willie de Derde
zijn weer allerlei slechts van plan. Ze kneden en smeden hun vuile plannetjes ditmaal boven op de
Gnomenberg. Zouden de wijze Vrijdag O’Livier en het
kleine meisje Polly in staat zijn de Drie Onmogelijke
Uitdagingen van de Gnomenberg te trotseren?
9789089670625 | 198 bladzijden | € 13,75

Andy Stanton | Illustraties: David Tazzyman
Meneer Gum en de superkrachtkristallen
Het is donker en onstuimig buiten. Ga maar lekker allemaal bij het knapperende haardvuur zitten, want het is
tijd dat er vreemde verhalen worden gesponnen. Zoals
het verhaal van Polly en die oude, krakkemikkige molen
die bij de Braaxselse Beek staat. Wat voor akelige plannetjes broedt meneer Gum dit keer uit?
9789089670786 | 216 bladzijden | € 13,75

Andy Stanton | Illustraties: David Tazzyman
Meneer Gum en de dansende beer
Meneer Gum beleeft alweer zijn vijfde waanzinnige, dolkomische avontuur. Hou je van beren die Bruynzeel heten? Tuurlijk doe je dat. Hou je van grote zeilboten met
getikte kapiteins, en van woorden als ‘wab!’ ‘tungels’ en
‘kelp’? Tuurlijk doe je dat! En raad ’ns, kleine roombotermazzelaar? Dat zit allemaal in dit boek!
9789089671240 | 256 bladzijden | € 13,75

Andreas Steinhöfel | Illustraties: Kerstin Meyer
Midden in de Winternacht
Een week voor Kerstmis valt een ongewone bezoeker
letterlijk het huis van Max binnen. Deze eland vertelt
dat hij tijdens een proefvlucht met de Kerstman uit de
bocht is gevlogen. Eigenlijk gelooft Max niet in de
Kerstman, maar als er een oude man aanbelt die zegt op
zoek te zijn naar zijn eland, begint hij toch te twijfelen ...
9789089671400 | 94 bladzijden | € 12,50

Judith Nab
Mijn huis, de rest van de wereld en daarbuiten.
In dit boek stellen kinderen grote (filosofische) vragen
waarop wetenschappers, maar ook de kinderen zelf, de
antwoorden proberen te vinden.
Een kleurrijk en inspirerend werk over het begin van
ons bestaan, over het reizen naar de binnenkant van de
aarde en naar het universum.
9789089671684 | 112 bladzijden | € 24,95

Joukje Akveld
Tekenaars – kinderboekenillustratoren geportretteerd
Negentien Nederlandse tekenaars vertellen over hun
werk: over techniek en beeldtaal, over verwantschap en
drijfveren, over ambitie en kunstenaarschap. Een monument voor een halve eeuw Nederlandse illustratiekunst.

Joukje Akveld
Sieb - van toen, tot hier, en nu verder
Voor tekenaar en theaterontwerper Sieb Posthuma
begon tekenen met kijken. In dit boek vertelt hij over
zijn leven en inspiratiebronnen. Dit rijk geïllustreerde
naslagwerk verscheen in september 2013. In augustus
2014 overleed Sieb.

9789089670939 | 232 bladzijden | € 17,50

9789089671387 | 194 bladzijden | € 24,90
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