
Nieuwe 4-delige reeks
Het complete proza van Marten Toonder

meer info en bestellen op www.prozamartentoonder.nl

Marten Toonder was een uiterst creatief mens. 
Hij was niet alleen tekenaar en schrijver van 
het prachtige oeuvre over heer Bommel en Tom 
Poes, maker van talloze andere strips, 
illustrator, tekenfilmer en dichter, maar hij 
schreef ook een grote hoeveelheid essays, 
artikelen, autobiografische stukken en korte 
verhalenverhalen. Al deze verspreid verschenen kortere 
prozastukken verschijnen vanaf mei 2017 voor 
het eerst compleet in boekvorm in een 
vierdelige reeks, ‘Het complete proza van 
Marten Toonder’.

Maakt het Toonder-oeuvre verder compleet!
Veel van Toonders werk is of wordt inmiddels 
in complete edities uitgegeven. Met deze 
uitgave komen nu ook al zijn kortere 
prozastukken voor alle liefhebbers beschikbaar. 
Dit materiaal is namelijk vaak moeilijk te 
bereiken: het is verspreid verschenen over 
talloze kranten, tijdschriften en boekuitgaven. 
Er zijn in deze uitgave bovendien vijftien Er zijn in deze uitgave bovendien vijftien 
essays, lezingen en autobiografische stukken 
opgenomen die nog niet eerder gepubliceerd 
zijn.

Inhoud van de vier delen:
• 129 essays, voorwoorden, lezingen (waarvan
 • 12 nog niet eerder gepubliceerd)
• 20 autobiografische stukken (waarvan 3 nog 
• niet eerder gepubliceerd)
• 18 korte verhalen 

Bestel nu de complete reeks ineens
• en betaal in totaal eenmalig € 3,95 verzendkosten in plaats van vier maal (een besparing van € 11,85)
• en ontvang bij deel 1 exclusief als extraatje een unieke Bommel-boekenlegger: getekend door Marten 
• Toonder in de jaren tachtig, maar nog niet eerder daadwerkelijk als boekenlegger verschenen.

U ontvangt dan deel 1 (met boekenlegger) per omgaande bij u thuis in de brievenbus, en het 
komende jaar elk deel zodra dit verschenen is.

De boeken (paperbacks, 12,5 x 20 cm) bevatten veel illustraties; zo 
zijn tien van de korte verhalen ook door Toonder zelf geïllustreerd. 
Verder is bij alle stukken een verantwoording opgenomen.

Biedt een schat aan informatie over Marten Toonder, 
zijn werk en zijn ideeën.

                Een serie leuke leesboeken voor de 
                 Bommelliefhebber! 



meer info en bestellen op www.prozamartentoonder.nl

Over de samenstellers
Klaas DriebergenKlaas Driebergen schreef eerder Bommel en Bijbel en stelde het 
Schrijversprentenboek Marten Toonder: Een dubbel denkraam 
samen. Dick de Boer maakte samen met Loek Donders De 
tekentafel wiebelde een beetje: De beginjaren van Marten 
Toonder 1933-1943. Samen waren Dick en Klaas de samenstellers 
van Nu is de moen gevangen: Alle poëmen van Marten Toonder.

Zie voor een uitgebreidere inhoudsopgave de website.

De reeks verschijnt met toestemming van de Stichting Het Toon-
der Auteursrecht, waarbij het copyright op alle teksten berust.

Uitgever: Klaas Driebergen, Amstelveen
06-40633401 / klaas@klaasdriebergen.nl
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deel 4

Marten Toonder

Het volle leven
Achttien korte verhalen

Samenst. Dick de Boer & 
Klaas Driebergen
± 150 pagina± 150 pagina’s
Verschijnt winter 2017-2018

• 18 verhalen, de meeste 
verschenen in de jaren veertig 
en vijftig in bladen als Doe 
Mee!, De Telegraaf en De 
Groene Amsterdammer
•• waarvan 10 nog niet eerder 
in boekvorm verschenen
• van avontuurlijke zee- 
vaartverhalen
tot sprook-
jesachtige
fabels

deel 3

Marten Toonder

Alleen maar papier
Essays over Ierland en 
levensbeschouwing; 
autobiografische stukken

Samenst. Klaas DriebergenSamenst. Klaas Driebergen
± 250 pagina’s
Verschijnt voorjaar 2018

• 12 essays, voorwoorden, 
lezingen en ingezonden brie-
ven over Ierland en over 
levensbeschouwing 
•• 20 autobiografische stuk-
ken
• waaronder 7 nog niet eer-
der gepubliceerde stukken, 
zoals twee verworpen 
hoofdstukken voor Toonders 
autobiografie

deel 2

Marten Toonder

Het woord als gevoel
Essays over tekenfilm, taal, 
literatuur, kunst en 
maatschappij

Samenst. Klaas DriebergenSamenst. Klaas Driebergen
± 250 pagina’s
Verschijnt najaar 2017

• 52 essays, voorwoorden, 
lezingen en ingezonden brieven
•• over de onderwerpen 
tekenfilm, literatuur, kunst, taal, 
maatschappij en techniek, 
Toonders oorlogswerk en Toon-
ders collega’s
•• waaronder 4 nog niet eerder 
gepubliceerde teksten van 
toespraken

deel 1

Marten Toonder

Heer Bommel en ik
Essays over Bommel en Tom 
Poes en over strips

Samenst. Klaas Driebergen
248 pagina248 pagina’s
Verschenen mei 2017

• 65 essays, voorwoorden, 
lezingen en ingezonden brieven
• over de Bommel- en Tom 
Poes-verhalen en over strips
• inclusief al Toonders voor-
woorden bij de Bommelverha-woorden bij de Bommelverha-
len uit de 40 banden van Heer 
Bommel: Volledige werken: De 
dagbladpublicaties van uitge-
verij Panda
• waaronder 4 nog niet eerder 
gepubliceerde stukken

Het complete proza van Marten Toonder


