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MUCK

Muck is a new preschool picture

op zijn snuit
zoemt
z’n kleine
groene
book
series
about
anvriend.
a-DOT-

rable
pup.
raagt hij, ‘heb
je alDalmatian
een stip verdiend?’

Boisterous
and a little naïve, Muck’s openacht verlegen: ‘Ik had er gister negen.
minded attitude make him a pup
wie weet, misschien
impossible not to love. Muck’s
er nu wel tien!’
light-hearted adventures will
resonate with young children.

Mark Haayema

29/10/2020 13:56

Muck

‘Goh,’ zucht Muk. ‘Wat lijkt me het toch fijn

WR I TTEN BY M AR K H A AY E M A
BY JOB VAN G E LD E R A ND
LAURY T I N N E M AN S

I LLU
STRATED
om van elk dier een beetje te
zijn!’

‘Dat klinkt interessant,’ tettert
de olifant.
Dalmatian pups are born all white, and they get
their spots as they grow older. Muck already has

Ze zwiept haar slurf en pakt
kwast.
nineeen
spots.
He can’t wait for number ten, so he
goes out in search of a new one. Maybe Miss
Cow can help him find a new spot?
‘Zit eens stil, ik begin alvast!’
Pages: 24 Rights: Worldwide Age: 3+

Click here for sample pages

ury Tinnemans en Job van Gelder

De koe schudt met haar uiers: ‘’t Spijt me, kwispelvriend.
Ik heb nog nooit een stip verdiend,
ook niet één verloren. Je wordt ermee geboren.
Dus ga niet zitten treuren.
Het zal je niet gebeuren.’

BW-Muk-271020.indd 14-15

29/10/2020 13:56

MUCK
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Muck’s True
Colours
WR I TTEN BY M AR K H A AY E M A
I LLU STRATED BY JOB VAN G E LD E R A ND
LAURY T I N N E M AN S
Muck thinks his black-and-white fur is a bit boring.
It’s time for something brighter! On a trip to the
zoo, he sees animals with all sorts of colours and
patterns. Just what Muck’s looking for! But will he
still feel like Muck without his spots?

Pages: 24 Rights: Worldwide Age: 3+

Wat lijkt me het toch fijn

Click here for sample pages

n beetje te zijn!’

sant,’ tettert de olifant.

rf en pakt een kwast.

gin alvast!’

‘O ja?’ vraagt zijn vriend. ‘Wat is er gebeurd?’
‘Ik droomde…’ gniffelt Muk, ‘dat ik was ingekleurd!
Ik was versierd met geel en rood
oranje, paars en blauw.
Iedereen vond mij mooi
en riep: “Oooh wauw!”’

Ze dragen alle kleuren door elkaar
op stekels en schubben
op huid en haar.

Gestreept, gestipt, gevlekt, geruit
De dieren zien er prachtig uit.
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THE BIG BOOK OF DREAM JOBS

The Big
Book of
Dream Jobs
WR I TTEN BY JOR E N AND
KASP E R VAN D E R VOO RT
I LLU STRATED BY F I E P
W EST E N D OR P
The big book of dream jobs
contains a range of fascinating
professions. From cleaner to
magician, technician to butcher; a
lot of skills are discussed, in many
different categories. Although you
have plenty of time to decide what
you want to be when you grow up,
it is inspiring to dream about it.
The brothers Joren and Kasper,
both singer songwriters, wrote
about the jobs, explaining a bit of
what to expect and exploring if you
are the right person for the job.
The illustrations are magnificent
and very famous in the
Netherlands. The book is very
gender neutral; every child can be
whatever they want to be.

Picture book Pages: 120
Rights: Worldwide Age: 4+

Click here for sample pages

THE BIG BOOK OF DREAM JOBS
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Jij zal elke klant verbazen
met wat moois voor op de neus:
rood montuur en ronde glazen?
Dat is echt een hippe keus!

Kan de meester niet goed lezen
wat er op het schoolbord staat?
Maakt niet uit hoor, niks te vrezen,
als hij maar naar jou toe gaat!
Jij kan alle ogen meten,
onderzoekt wat iemand ziet,
en zo kom je snel te weten
wie een bril moet en wie niet.

Opticien
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Lekker werken met je handen,
met een nijptang of een zaag.
Met cement een muurtje bouwen,
dat doe jij maar al te graag!

Iedereen moet ergens wonen,
in een huis of flatgebouw.
Ja, een plekje waar je thuis bent…
En dat wordt gemaakt door jou.
Met een portie technisch inzicht
en een hamer in je hand,
en een kist vol met gereedschap,
reis jij door het hele land.

Bouwvakker

102

103
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Also available:
Very cool memory game in which you look for
a profession and an attribute that you need for
exercising that profession. So much fun!

WHEN I GROW UP…
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A LS O
AVA I L A BL E
BY THE SA M E
I LLUSTRATO R :

When I grow up…
W R I TTE N BY FLOORTJE SCHOEVA ART A N D I LLU STRATED
BY GRO OTZUS
When you’re a child things don’t always go the way you like. Your
parents make you eat your dinner, but you feel like having a cake. No
adventurous pets are allowed, like a tiger or a snake. Why not? And
if your friend asks you to stay over, you suddenly feel homesick when
you go to bed.
Then you think: when I grow up... I’ll decide everything myself! Then
I’ll dare to swim in a big deep pool, I will no longer be afraid in the
dark.
KOM JE

DB.indd

_471,5x284mm_

MEE_OMSLAG

18-02-19

1

A very imaginative picture book about dreaming, wishing and doing
everything you want. Later, when you grow up, things will be easier!
Picture book Pages: 40 Rights: Worldwide Age: 4+

E E N
gb-knopjeswinkel-c

over-x.indd

Click here for sample pages
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PETE THE PARAKEET

A micro society in an aviary: Mark Haayema’s
imaginative stories are brought to life by
Medy Oberendorff’s wonderfully realistic
illustrations.
Winner of the 2019
Vlag en Wimpel
award for best
children’s book!

Pete the
parakeet
WRITTEN BY MARK HAAYEMA
I LLU STRATED BY
M E DY OBE R E N D OR F F

Mark Haayema &
Medy Oberendorff

Gus has built a beautiful aviary.
There’s room for a hundred birds.
At least. But only Pete lives there.
Pete the parakeet. Pete likes
having the place to himself. But
then other birds move into his
aviary. One after another. Pete
doesn’t like that one bit. Will he be
able to adjust to this new situation?
A book about birds of different
feather flocking together.
Pages: 40 Rights: Worldwide Age: 4+

Click here for sample pages

BERTHA THE BULLFINCH
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Bertha the
bullfinch
WRITTEN BY MARK HAAYEMA
I LLU STRATED BY
M E DY OBE R E N D OR F F
Panic in the aviary. Gus, the man
who brought fresh water and seeds
every day, is gone. There’s food left
for about three days. The birds of
the Wise Council gather to decide
what needs to be done. The other
birds patiently await their wise
decision. Then Bertha the bullfinch
takes control. It sure saves a lot
of time and effort when one bird
makes the rules. But is it fair…?
This book might ruffle some
feathers!
Pages: 40 Rights: Worldwide Age: 4+

Click here for sample pages

Het overleg gaat door tot de zon ondergaat.
Er wordt een hoop gefloten, gekwetterd en getwitterd.
‘Ik zeg het nog één keer!’ bromt de oude diamantduif.
‘Diegenen die hier het langst wonen, hebben recht op het meeste zaad.’
‘Nonsens!’ kirt de valkparkiet.
‘Mijn kuikens hebben juist meer nodig! Zij zijn in de groei!’
Zo heeft iedereen iets anders te zeggen en dat is meestal iets wat
het beste uitkomt voor diegene zelf.
Het wordt nacht. Pas als de uil ‘oeh’ zegt,
wordt het wijze overleg gestopt voor een dut.
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TWINS

TWINS
WR I TTEN A N D I LLU STRATED BY
M Y LO F R E E M AN
Robbie and Roef (pronounced Roof) love to do
everything together, they often wear the same
clothes and love playing with knights. There’s
no doubt about it - they’re twins!
But then they meet two girls who look exactly
alike. And they claim to be REAL twins …

Robbie en Roef doen het liefst alles samen.

This book was based on the boys Myles and

Samen tekenen, samen puzzelen, deTanner,
honden
uitlaten.
heart-warming
internet sensations
En met de ridders spelen natuurlijk!known around the globe!
Pages: 32 Rights: Worldwide Age: 4+
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11

MYLES & T
ANNER

BW Tweeling 210x296 e.indd 5
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ON WOMEN AND HANDBAGS

My lo F ree m an

My lo F ree m an

OVER
EN

dames tassen

dames
tassen
OVER

ON WOMEN AND
HANDBAGS

EN

WR I TTEN A N D I LLU STRATED BY
M Y LO F R E E M AN

50 UNIEKE VROUWEN EN HUN
TAS DOOR DE EEUWEN HEEN

He is always by her side. He’s got everything she
needs. She strokes him lovingly and breathes in his
scent. And yet she’ll eventually trade him for a new

26-10-20 17:40

one: the lady and her handbag.
In this book, Mylo Freeman introduces fifty
inspiring women from all over the world. From big
names such as Queen Elizabeth II, Jane Birkin and
Paris Hilton, to lesser known women such as South
African fasion designer Palesa Mokubung, Hello
Kitty designer Yuko Yamaguchi and journalistexplorer Nellie Bly. For each of them, their
handbag carries a different meaning: accessory,
practical aid, feminist manifesto.
However different the women and their bags, each
of them are unique and a force to be reckoned with.
Pages: 116 Rights: Worldwide Age: 10+

Click here for sample pages

ON WOMEN AND JEWELLERY
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They adorn, protect and
transform her.
They make her shine,
but never determine her
worth.
The woman and her
jewellery.

My lo F ree m an

My lo F ree m an

OVER

On women
and
jewellery
WR I TTEN A N D I LLU STRAT E D
BY M Y LO F R E E M AN

EN

dames sieraden

50 VROUWEN EN
HUN BIJZONDERE
SIERADEN UIT
ALLE TIJDEN EN
WINDSTREKEN

Mylo Freeman chose fifty
inspiring women from all over
the world who’ve got something
to say through their jewellery.
Meet style icon Iris Apfel
(‘More is more and less is a
bore’), queen Farah Diba and
her huge collection of tiaras
and Madeleine Albright, who
communicates through her
intriguing collection of brooches.
But you’ll also find women who
wear their culture’s traditional
jewellery with pride – from

Missy
Elliott

Rajasthani women wearing glass

(1971)

bangles, to the silver-adorned
Tuareg woman and the Tibetan

T

egenwoordig is ze een van de grootste vrouwelijke hiphopartiesten met twee Grammy Awards op zak. Haar leven kende
echter een moeizame start. Ze groeide op in een gewelddadig
gezin. Haar vader bedreigde Missy en haar moeder regelmatig met
een pistool en pas toen Missy veertien was, wisten zij aan hem te
ontsnappen. Ook op school voelde Missy zich een buitenbeentje
vanwege haar extreem hoge IQ.

woman whose turquoise stones
protect her from harm. Their

Pas later toen ze met jeugdvriend Tim Mosley, ook wel bekend als
Timbaland, nummers ging schrijven leek het beter te gaan met haar.
Ondanks dat Missy vaak te horen kreeg dat ze het als zangeres of
rapper nooit zou kunnen maken, wist ze uit te groeien tot een van
de grootste hiphopartiesten en inmiddels is ze opgenomen in de
‘Songwriters Hall of Fame’, een van de grootste eerbetonen aan
Amerikaanse artiesten.

jewellery tells something about
who they are or who they want

Sieraden worden binnen de rapwereld ook wel bling genoemd. Het
zijn vaak grote stoere ontwerpen van goud, het liefst bezaaid met
zoveel mogelijk diamanten. Een belangrijk statussymbool voor
de meeste rappers, die over het algemeen van arme, eenvoudige
komaf zijn. Hun manier om het publiek te laten zien hoever ze het
geschopt hebben!

to be.
Pages: 116 Rights: Worldwide Age: 10+
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Click here for sample pages

14

MONKEY & MOLE

Monkey is adventurous and curious, Mole would rather stay inside and read a book.
Despite their differences, Monkey and Mole are the best of friends and love to explore
the world together. In these stories they go look for the sea, they build a hut and share
their cookies with a bear. Introvert or extrovert? Every child will be able to recognise
itself in one of these two main characters!
W R ITTEN AN D ILLU STRATED BY G I T T E SP E E

ABOUT
GITTE SPEE
GITTE SPEE was born on the island of
Java. When she was eleven she moved
to the Netherlands. After studying
Illustration at the Gerrit Rietveld Academy
in Amsterdam and a post graduate course
at the St. Martins School of Art in London,
she did another course in animation at the
London Royal College of Art. At first she
mainly illustrated other people’s work, but
after a while she started writing herself.
For several years she has been working
from her studio in Laren, overlooking
squirrels and hedgehogs.

MONKEY & MOLE
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Monkey & Mole
at the beach
Monkey lives in a high tree in the forest. His tree is so high,
he can see the sea! I wish I could visit the sea, Monkey thinks.
It’s where the sun always shines and there must be plenty of
animals there to play with. On his way to the sea, he tumbles
into Mole’s burrow. Will Mole join him? Will they find the sea?
Pages: 40 Rights: Worldwide Age: 3+

Click here for sample pages

Monkey & Mole
on the train
Monkey wants to go somewhere by train. His friend Mole joins
him on this adventure. They buy a ticket, sit in the waiting
room and watch the train arrive. They study the locomotive,
take a ride, eat a snack but… oh no! Mole has lost his suitcase!
What to do now?
Pages: 40 Rights: Worldwide Age: 3+
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MONKEY & MOLE

Monkey & Mole
IN THE MOUNTAINS
When Mole visits Monkey’s hut in the tallest tree of the forest
for the first time, he can’t believe his eyes, he can see so
far! All the way to some very high mountains. Those must be
giant molehills, Mole thinks, giant moles must live there! Mole
wants to go explore them and asks Monkey to join him or else
Mole will be afraid…
Pages: 40 Rights: Worldwide Age: 3+

MONKEY & MOLE
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Monkey & Mole
BUILD A HUT
Mole believes that Monkey needs a better hut, it doesn’t even
have a roof! Together they get to work and build a beautiful
hut for Monkey. But when the hut is finished, Monkey feels
trapped: there aren’t any windows in the hut! Monkey misses
the view, the best view in the world. What will they do? A
sweet and funny story about friendship and working together.
Pages: 40 Rights: Worldwide Age: 3+

HE ART WARMING SERIES ABOUT
INSEPARABLE FRIENDS
Also available

S P E C I A L E

U I T G A V E

Gouden Boekje

Aap & Mol
in Museum
Panorama Mesdag

Aap en Mol
in Museum Panorama Mesdag
Aap en Mol zijn in een dagje Den Haag. Ze willen heel graag naar het
strand, maar dan begint het te regenen. Een grote, witte meeuw heeft alles
gehoord en zegt: ‘Ik weet een strand waar het altijd zonnig is! Kom maar mee.’
Dat willen Aap en Mol wel eens zien, een strand waar het nooit regent!
Zo komen de vrienden terecht in het Museum Panorama Mesdag. En daar
beleven ze een heel bijzondere dag.

Verhaal en tekeningen: Gitte Spee

Museum Panorama Mesdag

E E N

Luxe GB Omslag Aap&Mol Panorama Mesdag 170x195mm e.indd 1

L U X E

G O U D E N

B O E K J E

Click here for sample pages
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SAM THE WASHING BEAR

Sam the Washing
Bear
WR I TTEN BY I N G M AR LARSE N
I LLU STRATED BY AG N ES LOON ST RA
Sam is very excited: today is his birthday!
Grandpa gives him a very special present: a soap
dispenser. According to Grandpa, there’s dirt
everywhere that can make you sick. But if you
wash your hands carefully with water and soap,
you’ll stay healthy! Sam now feels very important
and can’t wait to tell his friends. Together they
learn when to wash your hands: after playing
outside, taking the bus, or sneezing, for example.
A colourful and topical picture book to teach
children about the importance of hygiene.
Pages: 32 Rights: Worldwide Age: 4+

Click here for sample pages

WHAT IS WATER?

19

S CI ENCE M A DE
F U N F O R TH E
L I T TL EST
A MO NG U S !

Toby thinks for a while and
asks: ‘What is water?
That’s a difficult question.
After a while, dad says:
‘Water is all around us.
In the ground, in the sky, in
the sea.’
‘And in the tap,’ Toby says.
‘Yes, in the tap, too.’

What is water?
W R I T TE N BY JAN VAN M ERSB ERG E N
I L LUSTRAT ED BY M ARIJKE KLOM PM AKE R
A mushroom container sends father and son on a
small voyage of discovery in the kitchen. You can fill
the container with water, and freeze it. But it can
turn back into water as well. Or turn into steam,
which disappears through the chimney. And then it
comes back as rain. As water. Which you can put in
the container.
NRC Newspaper: ‘Jan van Mersbergen is one of the
most interesting writers in the Netherlands!’
Pages: 32 Rights: Worldwide Age: 3+

Click here for sample pages
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JONAS AND THE SEA

Jonas and the sea
W R IT TE N A ND ILLU STRATED BY M ARLI ES VAN D E R W E L
The ﬁrst time Jonas sees the sea, he knows
Marlies van der Wel

where he belongs. He wants the sea to become
his home. As a child he combs the beach,
looking for items to build crazy installations
that make him able to live under water. He
learns from his mistakes and as he grows

ZEEZUCHT

older his dive installations become more and
Marlies van der Wel

more sophisticated, bringing him closer to his
ultimate goal.

BN 9789047622802

9 789047 622802

But ﬁrst there was a movie! Marlies van
der Wel started in 2013 combing the Dutch
beaches, looking for useful things. Meanwhile
she spent countless hours writing and
sketching for this beautiful animated short
ﬁlm. She uses a collage technique combining
her characteristic artwork with items she
found at the beach. The ﬁnal frames were so
beautiful that Rubinstein asked her to turn the
ﬁlm into this illustrated book. And successfully
so - international rights have already been sold
to France, Germany, Taiwan, China and Italy.
Pages: 36 Rights sold: Taiwan, Germany, China, Italy, France
Age: 4+

Click here for sample pages and
Watch the short movie online

10 YEARS OF MOUSE MANSION!
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Later
Als je droomt over later
over als je groter bent,
ben je dan een schooljuffrouw,
een piloot of een agent?

Dans je als de beste
in het roze bij een ballet,
of ben je dan een superheld
die alle mensen redt?
Maar als je weet dat later
voor jou niet meer bestaat,
waar ga je dan van dromen,
want is later dan te laat?

13
45

Als je been niet meer wil lopen
en je handen zijn zo moe
als je mond nog wel wil praten
maar die weet alleen niet hoe,
droom je hele leven
ook al lijkt het soms te kort.
Want ergens is een later
waar jouw droom een waarheid wordt.

_Word
_Wordmaar
maarbeter.indd
beter.indd 45
13
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FEEL BETTER!

Feel better!
W R I TTE N BY M ARK HA AY EM A ILLU STRATED BY F I E P W EST E N D OR P
Being ill is no fun. For nobody. Not for you, and not for anybody else.
Some flowers, a fruit basket or a get-well card is a sweet gesture, but what do you write on one of
those? This book is full of get-well-soon-rhymes. To give away, or to browse for inspiration.
Illustrated by Dutch national treasure Fiep Westendorp.
Pages: 40 Rights: Worldwide Age: 3+

Click here for sample pages
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ADULT | THE HAPPINESS WORKBOOK

The Happiness
Workbook
The Happiness Workbook translates the
latest scientific findings on happiness and
mindfulness into an eight-week course with
practical, daily assignments, meditations and
writing exercises. You learn about the science
behind these principles and work on improving
your sense of happiness and wellbeing at
the same time. A practical guide for people
looking to experience more happiness in their
everyday life.
Pages: 176 Rights: Worldwide

Click here for sample pages
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Week 1 Ruim op en maak ruimte

week 1

Opruimen en
ruimte maken

basis voor
Tijd voor actie! Deze week maak je een frisse start en leg je de
als je
de komende acht weken. Deze week is het thema: opruimen. Want
maken.
iets nieuws wilt in je leven, dan is het zaak er eerst ruimte voor te
aan de rest
Opruimen zorgt ervoor dat je met een schone lei kunt beginnen
van dit 8-weekse programma.

Find your calm in a

periode
Heb je behoefte aan een frisse nieuwe start? Of wil je een bepaalde
houden.
afsluiten? Niks beters dan opruimen of een grote schoonmaak
door je
Want ga je met de bezem door je huis, dan ga je ook met de bezem
rust, een
hoofd. Je creëert er niet alleen meer ruimte mee, maar ook meer
tevreden gevoel en nieuwe energie.

fast-paced world wit h

zeven
Zoals iedere week in dit 8-weekse programma staan er deze week
je combineert
opdrachten voor je klaar. Je kunt er iedere dag eentje doen, of
tijd
er een paar op een vrije middag. Omdat opruimen behoorlijk veel
de
kost, kun je een aantal grote opruimklussen ook inplannen gedurende
aankomende acht weken. Niet alles hoeft dus deze week.

our mindfulness boo k s

Tip
Plan een aantal opruimmomenten van
tevoren in. Het is ﬁjn om de tijd die je
reserveert voor opruimen goed af te
bakenen en te bedenken wat je daarin
gaat doen. Ook is het handig om een
paar lege vuilniszakken en bakken
of dozen paraat te hebben waar je
spullen in kunt doen die weg mogen,
verkocht of weggegeven kunnen
worden of die je wilt bewaren.

for adults.

Wat zegt de wetenschap?

Week 1 Ruim op en maak ruimte

20

5. Maak iets grondig
schoon
Als je eenmaal begint met opruimen, dan hoort
daar natuurlijk ook een
grote schoonmaak bij. Schoonmaken kan
heerlijk meditatief zijn; je bent in
beweging en je gedachten zijn maar met één
ding bezig, namelijk: die vloer
schoon, die ramen streeploos, die kleren gevouwen.
Al het andere waar je
hoofd vol mee zit, verdwijnt als sneeuw voor
de zon.
Kies voor deze opdracht twee items, meubels
of kasten uit en maak die
deze week zo grondig mogelijk schoon. Kies
dingen die je al lang niet hebt
schoongemaakt. Ligt er bijvoorbeeld een
laag stof onder je bed? Kruimels
achterin je keukenkastje? Heb je de koelkast
al een tijdje niet gesopt?
Perfect. Haal ‘m leeg en maak ‘m schoon met
precisie en aandacht. Zorg dat
je in alle hoeken en gaten komt, zodat het
er weer blinkt en fris ruikt.

SCHOON TE MAKEN ITEM

Tip

Een grote schoonmaak is natuurlijk (achteraf)
heel erg ﬁjn, maar kost ook
veel tijd en niet iedereen is er even dol op.
Het kan daarom geen kwaad om
er wat hulp bij in te roepen. Bijvoorbeeld van
een bekende, waarmee je afspreekt elkaar een dag te komen helpen.
Alleen al die afspraak maken zorgt
ervoor dat het gebeurt en je die vervelende
schoonmaakklus niet meer voor
je uit kunt schuiven.
Indien het ﬁnancieel mogelijk is kun je er ook
voor kiezen om een schoonmaakservice zoals Helpling of Homeworks
in te schakelen. Hier kun je ook
eenmalig schoonmaakhulp inhuren, bijvoorbeeld
voor een dag, om te helpen
bij de grote klussen. Het scheelt je niet alleen
heel veel tijd, maar zorgt er ook
voor dat bepaalde klussen niet blijven liggen.
Wees niet bang om hulp in te
schakelen, het geeft jou weer de mogelijkheid
om je met andere belangrijke
dingen bezig te zouden zoals je werk, vrienden
of gezin.

CHECK

een vasWanneer je overal rommel hebt liggen, je kasten uitpuilen en niets
Darby
te plek heeft dan zorgt dat voor onrust. Professor in de psychologie
om
Saxbe gebruikte voor een studie in 2010 taalkundige analysesoftware
1
die hun
te meten hoe 60 proefpersonen spraken over hun huis. Mensen
woonruimte beschreven als ‘rommelig’ of ‘vol onafgemaakte projecten’,
waren vaker gestrest en vermoeid dan mensen die hun huis omschreven
een
met
mensen
dat
ook
als ‘rustgevend’. De onderzoekers ontdekten
hun
rommelig huis hogere niveaus van het stresshormoon cortisol in
en ons
lichaam hadden. Rommel heeft een negatief effect op ons humeur
dan bij
gevoel van eigenwaarde. Bij vrouwen is dit effect vele malen sterker
zorgt voor
mannen. Het onderzoek suggereert zelfs dat rommel opruimen
minder huiselijke conﬂicten.
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Eva Brobbel

Grote schoonmaak

Een goed begin is het halve werk. Maar met
deze eerste twee items zijn we
er nog niet. Plan daarom ergens de komende
weken een grote schoonmaak
in en maak vast een lijst van de verschillende
onderdelen die je dan schoon
wilt maken. Het helpt om per ruimte een overzicht
te maken van wat er moet
gebeuren.

GROTE SCHOONMAAK PER RUIMTE

DATUM
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EVA BROBBEL
is a certified Mindfulness Based
Trainer category 1 and holds a
postdoctoral degree from Radboud
UMC as a mindfulness trainer. She
does both group and individual
training sessions for corporate clients
and is an author of several books on
mindfulness and happiness.
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The Mindfulness
Workbook
Mindfulness teaches you to deal with stress and
intrusive thoughts by focusing your attention on the
here and now. This practical exercise book contains
a full, eight-week mindfulness course, with over sixty
simple yet effective exercises that are designed for
focusing on your attention. An essential skill in our
society full of stimuli and distractions.
Contains: A full mindfulness course, 8 weekly
exercises, 10 audio meditations, schedules and
logs, tests and tips.
Pages: 152 Rights: Worldwide

Click here for sample pages

The
Mindfulness
Box

nofoloC
7102 ,kurd etsreE
)kcabrepap( 0202 ,kurd edeewT
madretsmA ,vb nietsnibuR jirevegtiU ne lebborB avE 0202-7102 ©

A little box of inspiration to help you

lebborB avE rood neverhcseg ne dletsegnemas ,thcadeb si keob tiD
sumsiuhT oidutS :seitartsullI
nemeiD ,acfiarG alliV :gnigrozrev ehcsfiarG
madretsmA ,nietsnibuR oidutS :oiduA

be mindful in your own way every

neduohebroov nethcer ellA

day. With an informative booklet, tips

4877267409879 NBSI

and writing assignments, inspirational

dreesitamotuaeg nee ni negalsegpo ,dgiduovleevrev nedrow gam evagtiu ezed tiu steiN
jizteh ,ezjiw egine po fo mrov egine ni ,tkaameg raabnepo fo ,dnatsebsnevegeg
,reinam eredna egine fo ,nemanpo ,nëeipokotof rood ,hcsinahcem ,hcsinortkele
.revegtiu ed nav gnimmetseot ekjileftirhcs ednaagfaroov rednoz

quotes, power cards, meditation
exercises, and 24 stickers with daily

ln.nietsnibur.www
ln.lebborbave.www
ln.sumsiuhtoiduts.www
ln.acfiargalliv.www

inspiration and envelopes. It also

nenem sknadnosed eid jiZ .nelahrethca et nednebbehthcer ella thcarteg fteeh revegtiu eD
.nednew et revegtiu ed tot hciz neneid ,nekam nennuk et kaarpsnaa

makes a great gift!
Rights: Worldwide
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De grote chagall atlas

Chagall: ‘Met een schok voel ik dat
ik niet bij Thea moet zijn maar bij
haar. Haar stilte is de mijne. Haar
ogen de mijne. Het is of ze me al heel
lang kent, alsof ze alles weet van
mijn kinderjaren, van mijn heden,
van mijn toekomst; alsof ze over me
heeft gewaakt, mijn diepste innerlijk al heeft doorschouwd, hoewel ik
haar voor het eerst zie.’
Na de eerste ontmoeting kwam ze
de jongeman al dan niet toevallig
weer tegen op de brug die het arme
gedeelte met het rijke gedeelte van
Vitebsk verbond. Berta stond te trillen op haar benen, schreef ze in
haar autobiografie Brandende kaarsen. Daarin gaf ze een zeer levendig
verslag vol heimwee van haar jeugd;
de Joodse feestdagen en hun rituelen, de bedrijvigheid in de drie juwelierszaken van haar vader en het
chique Brosi Hotel waarvan het gezin Rosenfeld – met negen kinderen
waarvan Berta de jongste was – een
hele verdieping bewoonde boven de
winkel. In dit pand op de hoek van
Smolenskaya en Podvinskaya zaten
naast een van de drie juwelierszaken
van Berta’s vader, een Poolse banketbakker met de Franse naam JeanAlbert en een chique hotel met een

DECEMBER 1906
ZOMER 1909

aankomst
vertrek

1985

Kaart: Sint-Petersburg in 1880 © David Rumsey Map Collection

Met de schamele 27 roebels die hij
van zijn vader had gekregen kwam
de 19-jarige Chagall in Sint-Petersburg aan. Zijn leermeester Joeri Pen
uit Vitebsk had een baantje bij de
Petersburgse fotograaf Jaffe geregeld. Chagall kreeg er in ruil voor
het retoucheren van foto’s onderdak. Toch stopte hij al snel weer
met retoucheren. Hij was tenslotte
naar Sint-Petersburg gekomen om
te leren schilderen. Hij wilde naar
de kunstacademie. In zijn memoires klaagde hij over docenten,
saaie stillevens en de gipsen Grieken en Romeinen die hij op school
moest natekenen. Steeds maar weer
die neusvleugels van Alexander de
Grote. Hij staarde van achter uit de
klas liever naar de stoffige borsten
van Venus, herinnerde hij zich. Dus
moest hij weer op zoek naar andere
woonruimte.
In zijn studententijd in Petersburg ‘woonde’ Chagall in een aantal communeflats van Sint-Petersburg, waar hij een kamer en soms
zelfs een bed moest delen met anderen. Hij leefde vooral in het begin van zijn studiejaren in zulke erbarmelijke omstandigheden dat de
armoede die hij later in Parijs zou
lijden makkelijk te dragen was. Hij
was tijdens zijn studietijd in SintPetersburg zelfs jaloers op de lamp
op tafel, schreef hij in zijn autobiografie: ‘Ik staarde vaak met afgunst
naar de kerosinelamp. Kijk, dacht
ik, de lamp staat vrij op de tafel en
drinkt zijn kerosine, en ik? Ik heb
nauwelijks de hoek van een stoel om
op te zitten. Het is niet eens mijn
stoel. Een stoel zonder kamer. Ik

1887

sint-petersburg

Stoomschip aan de kade in de Neva. Foto ca 1890.

kan niet eens vrij zitten.’ Over de
honger schreef Chagall: ‘Ik dacht
aan het pakket met worst dat een
vriend had ontvangen. Urenlang
mijmerde ik over worst en brood.
Zwervend door de straten las ik bij
de deuren van restaurants de menu’s alsof het poëzie betrof.’ Hij had
gedurende korte tijd een baantje
als schilder van de uitbundige uithangborden waarmee de gevels van
de Petersburgse winkels volhingen.
Daarnaast had hij een hele serie
tegenslagen te verduren. Een lijstenmaker aan de Zacharevskaya,
bij wie hij vijftig schilderijen en
tekeningen ter bezichtiging had
langsgebracht, beweerde een week
later glashard Chagall en zijn werk
nooit eerder te hebben gezien. Het
kwijtraken van werk zou een van de
grootste angsten in Chagalls leven

blijven. In die periode kreeg hij ook
nog eens een oproep voor een militaire dienst die drie jaar zou duren. Hij was wanhopig en schreef om
hulp naar wie hem maar kon helpen.
Uiteindelijk kwam hij met hulp van
een docent onder deze plicht uit.
Toen hij na een verblijf bij zijn ouders in Vitebsk weer in Sint-Petersburg aankwam werd hij tot overmaat van ramp opgepakt en in de
gevangenis gegooid. De vergunning,
die Joden nodig hadden om in Petersburg te kunnen zijn, was verlopen. Het is onduidelijk hoe lang
hij precies heeft moeten zitten
maar hij vond het er, schreef hij later, heerlijk na de krappe communeflats en de armoede. Hier mocht
hij tenminste zijn. Hij had eindelijk wat ruimte, kon het goed vinden met de dieven en prostituees,

sint-petersburg 1906–1909

Bella in 1910
© Chagall Musem Vitebsk

Chagall in 1907
© Chagall Musem Vitebsk

biljartkamer, bowlingbaan en een
eersteklas restaurant waar Russische en Franse gerechten werden
geserveerd met buitenlandse wijnen. Op de binnenplaats stond, zoals bij iedereen in Vitebsk die zich
dat kon veroorloven, een koe.

Nog hetzelfde jaar schilderde Chagall Mijn verloofde met zwarte handschoenen . Het eerste schilderij
waarop Berta staat afgebeeld. Erg
blij waren Berta’s ouders niet met
hun aanstaande schoonzoon, die
geen cent bezat en zijn dagen schilderend doorbracht.

3

Het Brosi Hotel, waar de familie
Rosenfeld boven de juwelierszaak
woonde.

Kaart Vitebsk uit 1904. © Gemeente Vitebsk
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Chagall voelde zich steeds beter thuis
in Parijs. Achteraf schreef hij: ‘In
Parijs ontdekte ik licht, kleur, vrijheid, de zon en levensvreugd.’ Voor
het eerst was Chagall geen tweederangsburger en kon hij als Jood over
straat lopen zonder dat hij een vergunning bij zich hoefde te hebben.
Hij had de sjtetl in Rusland achter
zich gelaten en was in La Ruche een
mens geworden. Vanaf deze periode
gebruikte hij zijn verfranste naam:
Marc Chagall, Parijs noemde hij zijn
tweede Vitebsk en de Eiffeltoren werd
een vast thema in zijn symbolenverzameling. ‘Nu zingen je kleuren,’ zei
zijn leermeester Léon Bakst, die tot
Chagalls grote verrassing in La Ruche naar het werk was komen kijken.
Hierover schreef Chagall later: ‘Om
eerlijk te zijn, op dat moment maakte
het me weinig meer uit of Bakst kwam
kijken of niet.’

Na ongeveer een jaar verhuisde Chagall naar La Ruche (‘De Bijenkorf’),
in Montparnasse. Hij huurde een kamer boven in dit zestienkantige gebouw, dat inderdaad gelijkenissen
vertoonde met een bijenkorf. Het
was ontworpen door Gustave Eiffel
en had dienstgedaan als wijnpaviljoen op de Wereldtentoonstelling in
1900. De collegiale beeldhouwer Alfred Bouchon, die op dezelfde tentoonstelling de Grand Prix voor zijn
werk in ontvangst had genomen, had
het gebouw na afloop op een veiling
gekocht, waarna hij het liet het neerzetten op een stuk land met het doel
om er armlastige kunstenaars in te
huisvesten. Die werden niet op straat
gezet als ze de lage huur niet konden
betalen. Op het terrein van La Ruche
waren honderdveertig ateliers beschikbaar waar kunstenaars uit de
hele wereld op af kwamen, die later
al dan niet wereldberoemd zouden
worden.

Portret met zeven vingers (1912–1913)
Stedelijk Museum Amsterdam
© Chagall Museum Vitebsk

Parijs door het raam (1913)
Guggenheim Museum New York
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parijs 1911–1914
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A LS O AVA I L A BL E :

DE GRoTe CHAGALl ATLaS

The Chagall Atlas
W R I TTE N NIENKE DENEKAM P
The Chagall Atlas follows Jewish artist Marc Chagall, whose personal and artistic life collided
with world history more than once. Born in the 19th Century in anti-Semitist Czarist Russia, Chagall
travelled to 20th Century Paris, where Cubism and Fauvism were about to change art forever.
During World War I, he was ‘stuck’ in his hometown Vitebsk, right at the Eastern Front of a war that
seamlessly merged into the Russian Revolution. Chagall could literally see the Revolution unfold from
the window of his office in St. Petersburg.
Chagall spent the twenties and thirties in Berlin and Paris, trying not to think about World War II that
loomed over Europe. His spectacular escape from Vichy France to the US, where Chagall and his
family spent the war along with other exiled artists, is a fantastic story in its own right.
After the War, Chagall settled in the South of France, where he lived next door to Picasso and
Matisse. But it wasn’t until later in life, against the backdrop of the Cold War and the foundation of
the State of Israel, that he fully came into his own as an artist.
Pages: 160 Rights: Worldwide
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