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De Gouden Boekjes zijn in de stad! 
 
Een vrolijke familietentoonstelling 
Van 11 oktober t/m 25 maart 2012 
 
Wie kent ze niet? Het Koekemannetje, Pietepaf het Circushondje of de Hongerige leeuw? Allemaal 
belangrijke figuren uit de Gouden Boekjes, de succesvolle kinderboekenreeks met het gouden bandje. 
In het Gemeentemuseum Helmond start dit najaar een vrolijke familietentoonstelling over de Gouden 
Boekjes. De tentoonstelling loopt van 11 oktober t/m 25 maart 2012 en vindt plaats in de Boscotondohal.  
 
Na de Tweede Wereldoorlog was er gebrek aan alles, naast alle eerste levensbehoeften was er ook een tekort 
aan kinderboeken. Vanuit de Verenigde Staten werden toen de Little Golden Books naar Nederland gezonden, 
betaalbare kinderboekjes die de lezertjes een goed gevoel gaven. In 1953 verschijnt het eerste boekje in het 
Nederlands en sindsdien zijn er hier meer dan 150 titels uitgegeven. In de tentoonstelling is een overzicht te 
zien van bijna alle boekjes en hun geschiedenis.  
 
Bekende Nederlandse en Vlaamse auteurs 
De boekjes werden na de Tweede Wereldoorlog uitgegeven door de Bezige Bij. Deze uitgeverij liet de 
Amerikaanse teksten voor de Nederlandse markt bewerken door Annie M.G. Schmidt en Han G. Hoekstra. 
Vanaf 2002 brengt uitgeverij Rubinstein de boekjes op de markt. Rubinstein geeft bekende Nederlandse en 
Vlaamse schrijvers en illustratoren zoals Peter Pontiac, Hans Hagen, Toon Tellegen, Jan Jutte, Siep Posthuma 
of Gerda Dendooven opdracht voor nieuwe boekjes. Daarnaast worden talloze titels eindeloos herdrukt. Want 
wie eenmaal een Gouden Boekje heeft gelezen, wil graag dat een volgende generatie er ook mee kennis 
maakt. 
 
Kom en beleef het mee! 
De lieflijke kinderboeken zijn niet alleen populair vanwege de verhalen die altijd goed aflopen. Het zijn vooral de 
kleurrijke illustraties en grappige details die de lezertjes aanspreken. Een aantal boekjes vormt de basis van de 
tentoonstelling. De kinderen lezen, bekijken en beluisteren de verhaaltjes in knusse boekententjes. Of worden 
net als Pietepaf een echte circusartiest in Circus Ondersteboven. Klimmen als Feda in een vliegtuig en beleven 
haar droom uit Als Feda slaapt. Spelen het Wii-spel van De Hongerige leeuw en bevaren als De 
Hondenmatroos de woeste wereldzeeën of werken tot slot samen met De Krantenpoes op de redactie van een 
krant. En voor wie dat nog niet genoeg vindt, zijn er allerlei activiteiten van circusworkshops tot een echte 
Boekenwurm die verhalen uit de Gouden Boekjes voorleest.  
 
Op www.gemeentemuseumhelmond.nl de actuele activiteitenagenda. 
 
 
De tentoonstelling over de Gouden Boekjes is een initiatief van Kasteel Groeneveld. 
  


