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Marten Toonder
Het leven der dieren

De toestand in de wereld in 
dierencartoons, 1947–1952
Bezorgd door Dick de
Boer en Klaas Driebergen

Uitgeverij Klaas
Driebergen, 2019
Paperback, 88 pagina’s
21 x 24 cm, € 19,99
isbn 978 90 826855 4 1

‘Een leuk en mooi boek met 
een voor velen wellicht on-
bekende kant van Toonder 

die voor het voetlicht wordt gebracht. Wat niet onbekend was, is het 
feit dat Toonder natuurlijk prachtig kon tekenen, waarvan ook dit 
boek weer getuigt. Een must voor de liefhebber!’
– Jos van waterschoot (StripNieuws)

Klaas Driebergen & Hugo Klooster
Bommel literatuurgids

Een overzicht van tachtig
jaar Bommelstudie

Uitgeverij Klaas
Driebergen, 2020
Hardcover, 24 x 17 cm
320 pagina’s, € 19,99
isbn 978 90 826855 6 5

Een overzicht van meer dan 3500 publicaties (boeken en arti-
kelen uit kranten en tijdschriften) over het werk van Marten 
Toonder, én een bloemlezing van plaatjes en citaten rondom 
het thema ‘lezen’.

‘Men kan nooit stellen dat een standaardwerk hèt ultieme boek zal 
zijn over een bepaald onderwerp, maar bij deze Bommel literatuur-
gids neig je daar toch wel toe, want nooit eerder zag men een zó 
volledig naslagwerk over de publicaties rond een stripheld.’
– hans Matla (voorwoord)

Uitgeverij Klaas Driebergen
Ouderkerk aan de Amstel

Telefoon: 06-406 33 401
E-mail: klaas@klaasdriebergen.nl

kvk: 65178882
iban: nl18 asnb 0932 2308 81

Facebook: Klaas Driebergen Bommelpagina
Twitter: @KlaasDrie

LinkedIn: klaasdriebergen

Voor de echte Bommelliefhebber: wekelijks een leuk stukje van 
Klaas Driebergen over het werk van Marten Toonder in je mail-
box. Schrijf je gratis in via www.bommeldingen.nl.

Uitgaven van 
Klaas Driebergen 
over het werk van 
Marten Toonder



Ik ben Klaas Driebergen, 
neerlandicus en sinds 
mijn dertiende een groot 
Bommelliefhebber. Ik doe 
veel onderzoek naar het 
leven en werk van Marten 
Toonder, en deel dat 
graag met anderen. Ik ben 
schrijver en samensteller 
van meerdere boeken 

over Marten Toonder en zijn werk. Sinds 
2017 ben ik tevens uitgever daarvan. Ik geef regelmatig 
Bommel‑lezingen en organiseer in samenwerking met 
Historizon Marten Toonder‑reizen naar Ierland (zie 
hiervoor ook www.historizon.nl).

Met je aankoop op www.klaasdriebergen.nl maak je
mijn onderzoek naar Toonder en zijn werk mede mogelijk!

Klaas Driebergen
Bommel en Bijbel

Bijbel en christendom in de verhalen van 
Marten Toonder

Uitgeverij Aspekt, 2012
Paperback, 15,5 x 23,5 cm
348 pagina’s, € 29,95
isbn 978 94 6153 220 6

‘Een onmisbaar boek voor Bommelfans, 
maar ook voor mensen die willen weten 
hoe religie doorwerkt in de kunsten.’
– hennie burggraaf (ncrv-gids)

‘Een genot om te lezen.’ – cees veltMan (VolZin)

‘Een feest der herkenning voor liefhebbers van Bommel én Bijbel!’ 
– liuwe h. westra (Kerk en theologie)

Meer informatie en bestellen op www.klaasdriebergen.nl, of bel 06-4063401

Marten Toonder – Een dubbel 
denkraam

Schrijversprentenboek 57

Samengesteld door Klaas
Driebergen

Uitgeverij De Bezige Bij, 2012
Paperback, 18,5 x 24 cm
184 pagina’s, € 24,90
isbn 978 90 234 7382 4

Een overzicht van het leven en 
werk van Marten Toonder aan 
de hand van foto’s, tekeningen 
en documenten.

Marten Toonder
Nu is de moen gevangen – Alle 
poëmen
Bezorgd door Dick de
Boer en Klaas Driebergen

Uitgeverij Personalia,
2014
Hardcover, 24 x 17 cm
224 pagina’s, € 24,95
isbn 978 90 792 8744 4

Voor het eerst alle gedichten van Marten Toonder in één boek.

‘Dat Marten Toonder alle registers van het dichterlijke orgel bespeelde, 
staat vast. Van de middeleeuwse minstreelliederen (‘Tutu, / Lent is 
inte knoppen, / Lude sing tutu’) tot experimentele verskunst (‘Mijn 
spraak walmt als groeisels uit de aarde. / Als dansende punaises, / als 
sassafraskleurig gras, / als een onbeschreven kieviet.’) beheerst hij alle 
genres.’ – Jean Pierre rawie (voorwoord)

Reeks Het complete proza van 
Marten Toonder

Bezorgd door Klaas Driebergen, deel 4 samen met Dick de Boer

Uitgeverij Klaas Driebergen, 2017–2018
Paperbacks, € 19,99 per deel

	Deel 1: 248 pagina’s, isbn 978 90 826855 0 3 
Essays over Bommel en Tom Poes en over strips

	Deel 2: 256 pagina’s, isbn 978 90 826855 1 0 
Essays over tekenfilm, taal, literatuur, kunst en maatschappij

	Deel 3: 264 pagina’s, isbn 978 90 826855 2 7 
Essays over Ierland en levensbeschouwing; 
autobiografische stukken

	Deel 4: 168 pagina’s, isbn 978 90 826855 3 4 
Alle korte verhalen

‘Marten Toonder had de P.C. Hooftprijs moeten 
krijgen. (…) Wanneer je het leest heb je voortdu-
rend het gevoel dat je dertien jaar na Toonders 
dood alsnog een groot cadeau van hem krijgt.’
– Michel krielaars (nrc Handelsblad)

Boekenlegger (6 x 20 cm):
cadeau bij aankoop van de complete reeks

Ook als grote poster verkrijgbaar
(157,5 x 50 cm)


