
Onder het pseudoniem M. de Roos treedt Maarten Veldhuis in de 
voetsporen van Hotze de Roos. De in 1991 overleden bedenker van 
de serie schreef maar liefst 60 delen over de Kameleon en van zijn 
 boeken werden er miljoenen verkocht. 

Rudi Jonker tekent al zolang als hij zich kan herinneren. Het begon  
als een hobby, maar op de middelbare school ontdekte hij dat hij geld 
kon verdienen door het doen van kleine opdrachten, zoals bijvoor-
beeld het tekenen van posters voor sportclubs. Na zijn middelbare 
school is hij al snel zelfstandig tekenaar geworden. Tegenwoordig 
 illustreert en schrijft hij boeken en maakt hij ook verschillende strips.

rudijonker.nl

‘Hielke en Sietse Klinkhamer  
en hun motorboot zijn terug van 

nooit weggeweest.’

NBD Biblion

‘De Kameleon is nog  
altijd springlevend.’

De Telegraaf
‘De Kameleon is defnitief  

de moderne tijd in gevaren.’

NRC Handelsblad
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 U卐

 → Een van de bestverkochte 
 kinderboekenseries ooit

 → 71e titel over de bekendste 
tweeling van Nederland 

 → In 2018 was er een nieuwe    serie  
over 'De Kameleon' op de 
 Nederlandse televisie

 偒

 → Leesexemplaren beschikbaar

 → Online promotiecampagne

Nieuw avontuur van  
de bekendste  
Nederlandse tweeling!
De Kameleon en het zwaard van Grutte Pier   is het vijfde deel in  

de nieuwe Kameleonserie, geschreven door M. de Roos. De vorige 

delen van de vernieuwde reeks werden zeer goed ontvangen, en 

lang niet alleen door de oude Kameleonfans. De nieuwe verhalen 

over de bekendste tweeling van Nederland zijn helemaal van deze 

tijd en jonge lezers genieten volop van de avonturen van Hielke en 

Sietse Klinkhamer.

In De Kameleon en het zwaard van Grutte Pier  wordt er een middel-

eeuws festival georganiseerd in Lenten en daarin staat het verhaal 

van de legendarische Friese piratenhoofdman Grutte Pier 

centraal . Het museum leent het beroemde zwaard van Grutte Pier 

uit aan de vader van Sietse en Hielke, zodat hij er een replica 

van kan maken in zijn smederij. Maar dan is het zwaard plotseling 

verdwenen! Wie zou het hebben gestolen? De tweeling gaat op 

onderzoek uit om dit mysterie op te lossen…

€ 13,99


