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In 
korte tijd 

een ongekende 
populariteit 

Dit najaar verschijnt reeds de geheel her-
ziene en belangrijk uitgebreide derde druk 
van de grote, royaal uitgevoerde Bijbel voor 
de Jeugd: 

,....74)e weg van het Licht 
Prijs geb. 0.90. Bij 25 ex. en meer f6.25 per ex. Voor leden van de 
N.Z.V. f5.90. Bij 25 ex. en meer f5.25 per ex. 

Bestemd voor de jeugd van 10 jaar en ouder. Ruim geïllustreerd door 
Gunhild Kristensen. Oud en Nieuw Testament in één band. 
Reeds kort na de verschijning bleek hoezeer deze Bijbel in een grote 
behoefte voorzag. Tienduizenden exemplaren vonden dan ook in zeer 
korte tijd hun weg en dit grote succes is niet te verwonderen, want 
wat hier voor een minimum aan geld wordt geboden, overtreft verre 
de verwachtingen. 
Ook de moeilijke Bijbelgedeelten, welke vaak worden overgeslagen in 
de jeugdlectuur, worden op oorspronkelijke, duidelijke en vooral 
boeiende wijze verteld. — De inhoud is zo begrijpelijk, de verhalen zijn 
zo suggestief, dat ook degenen, jongeren en volwassenen, die niet of 
niet meer in de Bijbel lezen, door dit boek geboeid de weg van het 
Licht zullen volgen. 
Daarom ook kan deze Bijbel zo ontzaglijk veel bijdragen tot het werk 
van de velen, die op welke manier ook Evangelisatie-arbeid ver-
richten. 
Als afscheidsgeschenk van Zondagsschool en Dagschool een boek van 
onschatbare waarde. 
Een boek dat het leven van oud en jong verrijkt en inhoud geeft! 
Vrijwel iedere Nederlandse boekhandelaar heeft het ruim in voorraad. 
Ieder gewenst getal kan direct worden geleverd. 

Een 

gezin sboek 

bij uitstek ! 



Voor één kwartje reeds een fleurig kinderboekje. 
Voor f 0.65 reeds een prachtig gebonden boek. 

EEN VERRASSEND MOOIE COLLECTIE 

BOEKEN VOOR DE JEUGD. 

VERRASSEND LAGE PRIJZEN! 

L. 
nieuwe Catalogus bevat een rijk gevarieerd aantal 

. . titels van jeugdboeken; een •overzicht van het mooist 
denkbare uitdelingsmateriaal voor Dag- én Zondags- 

school en Kerstfeestviering. Daarnaast vele aantrekkelijke romans en 
studieboeken voor volwassenen. 
Wanneer U met kennersblik deze royale oogst wat nader gaat be- 
zien, zal het U direct opvallen hoe er met nadruk naar werd gestreefd 
U de mogelijkheid te bieden met een minimum aan kosten voor ieder 
kind een prachtig uitgevoerd boek van rijke inhoud te verkrijgen. 
Voor ieder kind een boek! Ook voor de meest smalle beurs iets goeds! 
Alle hier aangeboden boeken vormen wat inhoud en uitvoering be- 
treft een klasse apart. Wel geimiteerd, nimmer geëvenaard! 
De boeken zijn prachtig uitgevoerd, gevat in meerkleurige 
omslagen. Voor 1'0.25 reeds een fleurig kinderboekje. Voor 
1.0.65 reeds een boek in fraaie band. Geef zoveel mogelijk 
gebonden boeken. Gebonden boeken blijven langer intact, 
zijn voor het kind een waardevoller bezit. 
Spannend van inhoud en ruim geïllustreerd. Aantrekkelijke, aan 
nauwkeurige beoordeling onderworpen uitgaven, waarmee iedereen 
gelukkig gemaakt kan worden! 
Iets geheel nieuws is het prachtig uitgevoerde Bijbels Prentenboek 
met sprekende tekeningen en korte beschrijvingen van Willy Vander- 
steen. 300 TEKENINGEN in kleuren, groot formaat. 
Maak zo spoedig mogelijk gebruik van bijgaand bestelbiljet, dan kunt Najaar 
U er zeker van zijn alle boeken van Uw keuze in Uw bezit te krijgen. 

Verkrijgbaar in dé boekhandel. 

G. F. CALLENBACH N.V. — NIJKERK 

Giro 1639 - Telefoon 241 (K 3494) 

1952 



1 	 W. G. VAN DE HULST: 

Een held! 
Jongensboek 7-10 jaar, 16 blz., 4 ill., 8e druk. 
Zes jongens vangen op weg naar school een 
vleermuis en sluiten die op, omdat ze anders 
te laat op school komen. Wim heeft hierover 
geen rust, hij heeft medelijden met het ge-
kluisterde diertje en laat het, nadat hij zijn 
angst heeft overwonnen, wegvliegen. De jon-
gens zijn hierover erg boos, maar begrijpen 
later, wanneer meester Wim een pluim geeft 
en zij een standje oplopen, dat zij laf waren. 

2 	C. TH. JONGEJAN-DE GROOT: 

Van Suiker-Sientje en 
haar klanten 
Jongens- en Meisjesboek 7-10 jaar. 

16 blz., 4 ill. 
De dokter is er. Moeder is ziek en Gijs mag 
niet binnenkomen. Voor één nachtje mag hij 
mee naar het kostershuis, hoort daar een 
spannend verhaal, beklimt de toren, maar 
blijft ongerust. De volgende morgen komt 
vader hem halen en dan wordt alles wonder-
lijk goed. Kleine Klaas is geboren. En nim-
mer luisterde hij zo naar dominee als hij ver-
telt over het Kind in de kribbe. 

3 	 JOOP NAEREBOUT: 

Edith en joost in de 
grote stad 
Jongens- en Meisjesboek 8-10 jaar. 

16 blz., 4 ill. 
Edith en Joost wonen samen met vader en 
moeder in een prettig landhuis aan de rand 

van een bos. Vader heeft een betrekking ge-
kregen in een grote stad en daarom gaat er 
heel wat veranderen. 
De kinderen zijn opgetogen blij, want nu zul-
len ze naar de prachtige, drukke stad gaan. 
En al moeten zij nu in plaats van met het 
ruime boshuis genoegen nemen met een derde 
verdieping in 'n drukke straat, de kinderen 
vinden het heerlijk. Er zijn echter ook scha-
duwzijden en de niet te overwinnen angst van 
Edith is er een van. De hulp van „juf" is 
weer een lichtpunt. En zo is dit een vlot ge-
schreven, afwisselend verhaal. 

4 	 JOOP NAEREBOUT: 

Kerstfeest op de hei 
Jongens- en Meisjesboek 9-12 jaar. 

16 blz., 4 ill. 
Een prachtig verhaal, vooral om het geloofs-
vertrouwen dat er uit spreekt. Het jongetje 
uit dit boek woont in de Jordaan. Hij heeft 
een uiterst zwak lichaam, maar een scherp 
verstand en een hart vol liefde. Als de juf-
frouw zijn geschiedenis hoort en die van zijn 
ouders, wordt zij met ontferming bewogen. 
Ze haalt voor de Kerstdagen het gezin uit het 
steegje naar de hei, waar een heerlijk Kerst-
feest wordt gevierd. 

5 NEL VERSCHOOR-VAN DER VIJS: 

Laat de kinderen tot 
Mij komen 
Jongens- en Meisjesboek 7-9 jaar. 

16 blz., 4 ill. 
Omdat alles zo duur wordt, zal Opoe Slot 
komen inwonen bij de familie De Ruyter. 
Jaap en Jet vinden het eerst heel erg, maar 
later gaan zij en ook de andere kinderen uit 
de straat veel van het oude vrouwtje houden, 
en van haar leren ze iets begrijpen van het 
Kerstgebeuren. 
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6 	GREETH GILHUIS-SMITSKAMP: 8 	EMMY BLIJ-VAN DER KOOI: 

De overwinning 
Jongensboek 9-11 jaar, 24 blz., 6 ill., 2e druk. 
Iedere rechtgeaarde jongen zou, evenals de 
hoofdpersoon in dit verhaal, verontwaardigd 
zijn, wanneer hem beloofd werd een dag een 
hondenkar te mogen lenen in ruil voor een 
moeizame roeitocht en deze belofte zou op 
minder fraaie wijze niet worden ingelost. 
Het kost deze jongen dan ook veel strijd, 
door de gebeurtenissen vaak nog verzwaard, 
om met Kerstmis het huis, waar de eigenaar 
van de hondenkar woont, binnen te gaan om 
diens ongelukkige broer het blijde Kerstver-
haal voor te lezen. Maar hij overwint zich-
zelf. 

7 	C. TH. JONGEJAN-DE GROOT: 

Een omgewoeld tuintje 
Jongens- en Meisjesboek 8-10 jaar. 

24 blz., 5 ill. 

De kleine Hans koopt bloemenzaad voor zijn 
tuintje, waarop hij heel erg trots is. De tuin 
van de buren is een wildernis, maar als er 
nieuwe mensen komen wonen, wordt- dat heel 
anders. 
Hans maakt ook kennis met de poes van de 
nieuwe mensen. Het nare beest woelt zijn do-
mein om en loert bovendien op jonge vogels. 
Hans sluit poes op, niet wetend, dat het 
beest jongen heeft. Hierdoor maakt hij ook 
kennis met de ongelukkige buurjongen Max, 
met wie hij goède vrienden wordt en in wiens 
leven hij door het lenen van zijn boeken en 
zijn kinderbijbel grote blijdschap weet te 
brengen. 

Jaapje's verrassing 
Jongensboek 8-10 jaar. 	32 blz., 5 ill. 

Jaapje is langdurig ziek en dat brengt de 
klas er toe spontaan geld bijeen te brengen 
voor een cadeau. 
De keuze valt op een konijn en dan wordt er 
geloot wie het cadeau zal aanbieden. Door-
dat Frits dit niet mag doen, wordt hij boos 
en zet later het konijnenhok open. Het beest-
je hipt weg en wordt in de kerk opgesloten. 
De vader van Frits, die koster is, ontdekt het 
beestje op de preekstoel en dan komt alles 
uit. Gelukkig betekent dit ook het einde van 
Jaapje's verdriet en sluiten de knapen weer 
vriendschap. 

9 	 W. G. VAN DE HULST: 

Het gat in de heg 
Jongens- en Meisjesboek 8-11 jaar. 

32 blz., 10 111., 9e druk.. 

Vijf schoolkinderen, die om de kortste weg te 
nemen altijd door een gat in de heg kruipen, 
beloven een arm, kreupel meisje als zesde 
schoolkameraadje trouw te begeleiden. Maar 
als er een troep soldaten door het dorp trekt, 
met muziek voorop, wordt het kreupele meis-
je veronachtzaamd en komt onder de paar-
dehoeven terecht. Het verschil tussen beloven 
en doen wordt hier de kinderen aan de hand 
van een treffend voorbeeld voorgehouden. 



10 	W. G. VAN DE HULST: 

Jantje van de 
Scholtenhoeve 
Jongensboek 6-10 jaar. 32 blz., 6 ill., 5e druk. 
't Kerstfeest zal op de rijke Scholtenhoeve in 
grote pracht en praal worden gevierd, om de 
hoogmoed van de Schoftenboer te strelen. 
Klein Jantje, het zoontje van de boer, heeft 
het verhaal van het kindje in de kribbe niet 
goed begrepen. Hij gaat op zoek naar het 
kindje, maar verdwaalt in de sneeuw, waar 
een oude vrouw, die door de boer van het erf 
is gejaagd, hem vindt en verzorgt. In die 
Kerstnacht komen de boer en zijn vrouw er 
toe hun zondige hoogmoed voor God te be-
lijden. 

11 	 W. G. VAN DE HULST: 

Van een klein meisje 
en een grote klok 
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. 

32 blz., 7 ill., 10e druk. 
Het aardige paartje Ria en Jaap in de 
kosterswoning bij de kerk; Jaapje die ziek 
wordt; Ria die tot de Here Jezus om beter-
schap voor haar broertje bidt. Het leeft als 
een stuk lieve poëzie. Een juweeltje van ver-
telkunst. 

12 	M. A. M. RENES-BOLDINGH: 

Van een kleine jongen 
en een grote hond 
Jongensboek 7-10 jaar. 	32 blz., 7 ill. 
Het mooie landschap geeft dit prettige ver- 
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haal een bijzondere bekoring. Bernardo, de 
Sint-Bernardshond, hoort thuis in een groot, 
druk gezin. Het dier houdt meer van de rust 
en zoekt dan ook vaak de buren op, waar 
slechts één kind is. Hieruit komt een ruzie 
voort tussen de geburen, die pas wordt bij-
gelegd wanneer Bernardo in de Kersttijd het 
leven redt van het in de sneeuw verdwaalde, 
bijna bevroren buurjongetje. 

13 	 J. L. SCHOOLLAND: 

Hans 
Jongens- en Meisjesboek 8-10 jaar. 

32 blz., 5 ill. 

Hans heeft een poesje gevonden. Ze kunnen 
thuis niet aan de weet komen van wie het 
diertje is. Vader wil een advertentie laten 
plaatsen, maar de brief voor de courant 
wordt door Hans in de struiken gegooid. 
Hans' ongehoorzaamheid komt uit doordat 
de vinder van de brief hem aan de afzender 
brengt. Als de advertentie is geplaatst, komt 
er een dame, die Hans een hondje cadeau 
doet als ze merkt hoe hij aan het diertje ge-
hecht was. 

14 	A. van Vlief-Ligthart Schenk: 

Een prettige vacantie 
en toen ....? 
Jongens- en Meisjesboek 7-10 jaar. 

32 blz., 4 ill. 

Het gaat over Hans en Ellie, die bij hun 
grootouders in het bos gaan logeren. Het 
wordt een prettige, gezellige logeerpartij 
met vele leuke avonturen. Na de vacantie be-
leven ze thuis ook nog heel wat, als een rat 
een van de kippen doodbijt, als er kuikens 
komen, enz. 



15 	 ANNE DE VRIES: 

De grote veenbrand 
Jongensboek 8-12 jaar. 32 blz., 6 111., 4e druk. 
Wat kan Anne de Vries gezellig vertellen en 
hoe juist weet hij de kinderen te tekenen. 
Zelfs ouderen zullen dit boekje met vreugde 
lezen. Het verhaal vertelt over Jaap, die altijd 
maar worstelt met zijn angst en daarvan niet 
verlost wordt en het vertelt over de verrader-
lijke veenbrand. 

16 	CO VAN DER STEEN-PIJPERS: 

Barendje maakt een 
schoolreisje 
Jongensboek 7-9 jaar. 	40 blz., 6 ill. 

Zoals welhaast bij alle kinderen wanneer ze 
een schoolreisje gaan maken, is ook bij Ba-
rendje de spanning erg groot. 
Maar voor het zover is, gebeurt er iets, dat 
hem erg in de war brengt. Als hij zich de 
morgen van de grote dag wil aankleden, zijn 
z'n kleren verdwenen en niemand weet ze 
terug te vinden en dat betekent, dat Barend-
je op deze grote feestdag gekleed moet gaan 
in een te nauwe broek. Hij is erg teleurge-
steld, maar als ze eenmaal onderweg zijn, 
komt de goede stemming terug en wordt het 
ook voor Barendje een heerlijk, blij feest. 
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J. L. SCHOOLLAND: 

Marjan 
Meisjesboek 7-9 jaar. 	40 blz., 6 ill. 
Marjan is een alleraardigst meisje, maar als 
ze op een kwade dag de verleiding niet kan 
weerstaan en het schoolgeld, dat moeder 
haar meegaf, versnoept, beleeft ze door eigen 
schuld een heel nare dag. 's Morgens komt ze 
een kwartier te laat en 's middags blijft ze 
uit school weg. Als alles uitkomt, ziet Marjan 
in hoe gauw men van kwaad tot erger kamt 
en haar berouw is dan ook oprecht. 

18 	MAX DE LANGE-PRAAMSMA: 

Zo'n verlegen Ietie toch .... 
Meisjesboek 7-9 jaar. 40 blz., 6 ill., 2e druk. 
Een geldstuk in een kluwen en een daarvoor 
gekocht brilletje worden aanleiding tot een 
misverstand. De verlegen Ietie ondervindt 
hiervan veel verdriet. Ietie, ten einde raad, 
bidt om een oplossing, die mede door de hulp 
van tante Ans wordt gegeven. 
De bekende schrijfster van de o.a. zo popu-
lair geworden Goud-Elsje-serie geeft hier 
weer een van haar prachtige, algemeen ge-
waardeerde meisjesboeken. 

19 	 ANNE DE VRIES: 

Met z'n vieren 
Jongens- en Meisjesboek 6-10 jaar. 

40 blz., 12 ill., 2e druk. 
Vier boeiende verhalen van Anne de Vries in 
één band. 
„Moeders knechtje", „Twee jongens en een 
bal", „Drie broertjes en een kar", en „IJs", zo 
luiden de titels. Het is niet nodig van ieder 
verhaal apart de inhoud weer te geven. Het 
werk van deze auteur is een garantie voor 
iets goeds. 
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KIND 
EN BIJBEL 

DOOR ANNE DE VRIES 

Gebonden in sierband 

20 	 ANNE DE VRIES: 

Toen Jezus geboren werd 
Jongens- en Meisjesboek 6-9 jaar. 

32 blz., 18 ill., 4e druk. 
Het grote Kerstgebeuren wordt hier in juiste 
bewoordingen en in zuivere kindertaal ver-
teld. 
Dit boekje is wel bij uitstek geschikt voor 
uitdeling op het Kerstfeest. Anne de Vries 
beschrijft hier ontroerend het grote wonder 
van Gods liefde en genade. 
Aantrekkelijke illustraties van Tjeerd Botte-
ma verduidelijken de tekst. 

21 	 ANNE DE VRIES: 

Als Jezus wederkomt 
Jongens- en Meisjesboek 6-9 jaar. 

32 blz., 16 111., 3e druk. 
Het moeilijke onderwerp van de wederkomst 
van Christus heeft de auteur zeer begrijpelijk 
uiteengezet. Hij gaat uit van de gelijkenis van 
de Talenten, zoals deze in Matthes 25 is be-
schreven. 
„En de ene gaf Hij vijf talenten en de andere 
twee en de derde één, een iegelijk naar zijn 
vermogen." 
De tekeningen zijn prachtig en maken dit 
verhaal, zo het al nodig is, in vele opzichten 
nog veel duidelijker. 

GEBONDEN BOEKEN 

22 	W. G. VAN DE HULST Jr: 

Ik ben een oude juffrouw 
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. 

48 blz., 14 ill. 
Van de Hulst Junior heeft dezelfde prach-
tige rijkdom van taal als waardoor zijn vader 
beroemd werd, als het ware van huis meege-
kregen. Dit verhaal is er ook weer een dat 
tot de kinderen spreekt, waarin ze zichzelf 
terugvinden. Het gegeven is eenvoudig: de 
poes Cornelia, tante Neeltje en Beppie, het 
meisje van de overkant, zijn de hoofdfiguren. 
Wanneer de moeder van Beppie ziek wordt, 
steekt tante Neeltje met haar poes over. Het 
wordt de poes al gauw te druk. Zij gaat er 
vandoor en beleeft op haar tochten heel wat 
boeiende avonturen, die voor de kinderen een 
bijzondere bekoring hebben. 

23 	W. G. VAN DE HULST Jr: 

Ko-tje en het Kerstfeest 
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. 

48 blz., 11 ill., 2e druk. 
Ko-tje zal op het Kerstfeest een mooi jurkje 
aankrijgen, maar tot groot verdriet van 
Ko-tje en grote spijt van moeder is het plot-
seling verdwenen. Ko-tje ervaart echter ook 
zonder mooie jurk een gelukkig Kerstfeest te 
kunnen vieren. Spelende jongens waren oor-
zaak van de verdwijning. Ze zorgen ook voor 
terugkeer, al gaat dat niet maar zo. 
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GEBONDEN BOEKEN 

24 	W. G. VAN DE HULST Jr: 

Tippeltje 
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. 

48 blz., 20 ill., 3e druk. 

Dit algemeen gewaardeerd kinderboek be-
leeft thans reeds zijn derde druk. Het geeft 
de boeiende geschiedenis van twee schippers-
kinderen, die hun geliefd hondje in moeders 
wastobbe hebben gestopt en toen uit rijden 
zijn gegaan. De tobbe stond op de wallekant, 
maar door een paar straatjongens komt ze op 
de rivier terecht. Na een tijdje spoelt de tobbe 
ergens aan land. Dan neemt Tippeltje de be-
nen en belandt in een roeibootje van een 
proviandschipper en komt zo weer thuis. 

25 	 P. STOUTHAMER: 

Pierke's vergissing 
Jongens- en Meisjesboek '7-9 jaar. 

48 blz., 6 ill. 

Pierke ging op een school waar de juffrouw 
nooit verhalen vertelde uit de Bijbel. Wel 
over kabouters en elfjes, en Pierke zag het 
allemaal echt gebeuren. 
Maar het heel wonderlijke verhaal kwam toen 
het Kerstfeest zou worden. En ook zijn ver-
gissing, want hij is op visite gegaan bij de 
schaapherder Sjef en zijn vrouw Maria, die 
een kindje hadden gekregen. 
Door de schaapherder is ook in het leven van 
Pierke het licht gaan schijnen van. Kerstmis. 

26 NEL VERSCHOOR-VAN DER VLIS: 

Vier jongens en een 
polshorloge 
Jongensboek 8-12 jaar. 	48 blz., 6 ill. 

Hier worden de spannende gebeurtenissen 
beschreven, die vrienden in de stad beleven. 
Ze trekken er nogal eens op uit en zo komen 
ze ook op de markt, waar o.a. een koopvrouw-
tje staat met horloges. 
Koos is er getuige van dat een lange slungel 
een horloge wegritst en als hij deze knaap 
nazet, krijgt hij het horloge in ruil voor de 
belofte hem niet te zullen verraden. 
Hoewel het niet de bedoeling was, komen 
vader en moeder het toch te weten en het 
resultaat is, dat het vrouwtje het horloge 
terug krijgt. terwijl de jeugdige dief in han-
den komt van de reclassering. 

27 	 ANNE DE VRIES: 

Op de grote heide 
Jongens- en Meisjesboek 8-12 jaar. 

48 blz., 24 ill., 7e druk. 

Dat er van dit prettig vertelde verhaal in 
korte tijd reeds zeven drukken nodig waren, 
zegt eigenlijk al voldoende. 
Een betrekkelijk eenvoudig gegeven wordt 
hier uitgewerkt, maar hoe leeft ge stof als de 
pen van deze auteur ze beschrijft. Een paar 
weggelopen konijntjes worden aanleiding tot 
liefderijke verzorging en aanvaarding van 
een paar uitgestotenen der maatschappij. 
En ook dit boek zal werkelijk niet alleen door 
jongeren, maar ook door ouderen met vreug-
de gelezen worden. 



(LEINEN 

Alle gebonden in meer-

kleurige sierbanden. Voor jongens 

en meisjes van 6-8 jaar. 

48 blz. met een groot aantal 

illustraties. 

Een beroemd geworden serie! 

\I 

SERIE OOR MIE 

28 - Annelies 
De vader van Annelies is dominee. Met haar 
vrind Peter van de boer gaat ze op de melk-
wagen mee naar het land en daar ravotten 
ze naar hartelust. Ze denken natuurlijk niet 
aan de tijd en wanneer de melkwagen al lang 
weer naar huis is, zijn Annelies en Peter aan 
't spelevaren in de boot van Bolle Berend. 
Annelies valt in 't water en onder de modder 
komen ze bij het huisje van.... Bolle Berend. 
Deze brengt hen tot grote geruststelling van 
hun ouders behouden weer thuis. 

29 - „Allemaal katjes!" 
9e druk. 

Twee jonge poesjes gaan bij de oude dokter 
op visite, zonder dat ze zijn uitgenodigd. De 
twee eigenaresjes maken zich zorgen en zoe-
ken overal. Ten onrechte krijgen zij de schuld 
van de verwoestingen door de diertjes aan-
gericht, maar zij vinden troost in moeders 
woord, dat de Here alles weet. 

30 - Anneke en de sik 
6e druk. 

Anneke heeft een leuke, dartele sik gekregen. 
Als het hekje openstaat, gaat sik op verken-
ning uit, de wijde wereld in. Anneke gaat 
sik na. Grootmoeder gaat Anneke na en 
grootvader gaat grootmoeder na. De regen 
komt en Anneke en sik verdwalen. Sik wordt 
in een zak thuisgebracht en Anneke door de 
turfboer, die haar onder zijn kar liet schuilen. 

DOOR W. G. VAN DE HULST 

31 - Bruun, de beer! 
9e druk. 

Rietje is heel erg gelukkig met haar beer 
„Bruun". Kees en Ko nemen haar dit dier-
bare bezit af. De beer raakt zoek en als Rietje 
ziek wordt, vraagt ze steeds naar hem. 
Het verdriet en de spijt van de jongens is 
erg groot en ze laten niets na om Bruun te-
rug te krijgen, maar eerst de volgende dag 
kunnen ze hun zusje gelukkig maken met de 
hervonden schat. 

32 - Fik 
12e druk. 

De geschiedenis van een kleine jongen en zijn 
hond. De schrijver laat de hond' vaak zelf aan 
het woord en daaruit valt veel te leren. De 
mensen komen er niet altijd goed af. Zo b.v. 
als Jan en Fik zich beiden hebben vuilge-
maakt. De jongen wordt geliefkoosd, maar 
Fik krijgt een tik. Hij krijgt trouwens heel 
wat klappen, om redenen waar zijn honden-
verstand niet bij kan. 

33 - Het klompje dat op 't 
water dreef 

3e druk. 
De molenaar vindt een klompje op het water 
en maakt zich ongerust. En de burgemeester 
vindt een klompje, in de ruif van zijn paard. 
Zij en ook de veldwachter kunnen het raad-
sel niet oplossen, maar in het hart van Wim 
is het onrustig, want hij weet wel alles van 
die klompjes. En toen het feest was in het 
dorp om de jarige burgemeester, toen zijn er 
wonderlijke dingen gebeurd met de klomp-
jes; toen kreeg Wim in plaats van oliebollen 
eerst klompen. Ja, toen is alles uitgekomen. 

34 - Het plekje dat 
niemand wist 

6e druk. 
De boeiende historie van twee kleine rakkers 
en hun schoon geheim. In diep en dicht 
struikgewas vinden ze een kuil. En in die 
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geheimzinnige verborgenheid viert de roman-
tiek van hun jongenshart hoogtij. Ze spelen, 
ze zondigen, ze boeten. 
En — 't plekje dat niemand wist, blijft een 
geheim. 
De kleine lezers alleen worden deelgenoot. En 
juist hierin schuilt voor hen een wondere be-
koring. 

35 - Het wegje in het koren 
10e druk. 

Twee kleine meisjes en een hondje gaan te 
zamen het verboden wegje in om klaprozen 
te plukken. Zij vergeten daarbij, dat de gou-
den halmen brood voor de toekomst bergen 
en ze eindigen met een stoeipartij in het 
koren. 
Een boze boer en een veldwachter pakken een 
der deugnieten en brengen haar thuis; de 
andere, de eigenlijk schuldige, biecht alles 
op aan grootmoeder. Natuurlijk wordt dan 
alles weer goed. 

36 - Het zwarte poesje 
3e druk. 

Santje probeert een poesje te redden, maar 
ze loopt een natte voet op en verliest haar 
klomp en het poesje zakt door het ijs. De 
dokter, die net langs komt, moppert op 
Santje. Hij denkt: Santje, is de schuld, dat 
poes een nat pak haalt, maar later komt alles 
uit als dokter aan zieke Santjes bed komt. 
Dan wordt alles anders. Ze worden goede 
vrienden en de dokter geeft haar het-zwarte 
poesje cadeau. 
En als ze beter is, mag ze zelfs een keer 
meerijden op de motorfiets. 

37 - Kareltje 
5e druk. 

Kareltje, Anneke en Mien hebben iets van 
grootmoeder gekregen. 't Zit in de mand. Ze 
mogen niet in de mand kijken en moeten 
vlug naar huis gaan over de grote straatweg. 
Zij gaan, niet over de straatweg en ze kijken 
wel in de mand. Wat bezorgt hun dat een 
angst en verdriet. En wat hebben ze een be-
rouw, als ze alles aan moeder verteld hebben, 
die erg verwonderd is als er twee uit de mand 
springen in plaats van één.... en meer ver-
tellen we hier Met. 

38 - Van de boze koster 
lle druk. 

De koster is zijn bril kwijtgeraakt en daar-
om heel boos op Wim, Henk, Miep en 
Janneman, die zijn ijzeren potje hebben weg-
gehaald en een biggetje uit de weide hebben 
gelaten. 
Wanneer Janneman echter de bril terugvindt, 
wijkt de boosheid van de koster en in vrolijke 
optocht gaan de kinderen mee naar zijn huis 
om getracteerd te worden. 
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39 	 CHRISTIEN OTTENS: 

De gestolen fiets 
Jongensboek 8-10 jaar. 	56 blz., 7 ill. 

Jan krijgt voor zijn verjaardag een fiets, 
waarmee hij de koning te rijk is. Als hij on-
danks herhaalde waarschuwing de onvoor-
zichtigheid begaat het karretje buiten het 
hek in plaats van er binnen te zetten, is zijn 
fiets verdwenen. En dan is hij de wanhoop 
nabij. De politie kan de dader niet vinden, 
maar weken later ontdekt Jan de fiets in het 
bezit van een andere jongen. 
Niet de tegenwoordige eigenaar, maar een 
jongeman beging de diefstal. Als ze er achter 
gekomen zijn onder welke omstandigheden, 
mengen ze de politie niet in het geval, maar 
regelen het onderling. 
Een prachtig, spannend verhaal, meesterlijk 
geschreven en met een zeer juiste, christelijke 
strekking. 

40 	 RENNY VAN ROYEN: 

Minetje, het zwervertje 
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. 

54 blz., 7 ill. 

Een verhaal dat door zijn prettig kinderlijke 
toon de lezers zal aanspreken. Het heeft een 
eerlijk, christelijk karakter en het kweekt 
liefde voor dieren. 
De poes van Henk is weggelopen. Gelukkig 
vindt hij een klein zwervertje, dat nu zijn 
poes wordt. De moeder van Henk herstelt ge-
lukkig van haar ziekte, waardoor ze weer 
thuiskomt. Poes Minetje krijgt vier kleintjes 
en zo is er weer veel dat grote vreugde geeft. 

41 	 N. M. SCHOUTEN: 
Mineke durft wel! 
Meisjesboek 8-10 jaar. 	56 blz., 6 ill. 
Mineke van de dominee gedraagt zich vaak 
als een jongen. Zij en haar vriendin Leentje 
komen daardoor nogal eens in moeilijkheden 
en vooral wanneer de baron hen betrapt op 
het stelen van noten. 
Als het Kerstfeest gevierd zal worden, is 
Leentje ziek en dan overwint Mineke haar 
angst en onderneemt een lange tocht door 't 
donkere bos om de baron te vragen of hij 
Leentje met zijn auto naar 't Kerstfeest wil 
brengen. 
Ze heeft niemand van haar onderneming 
verteld en iedereen is ongerust over haar. 
Dominee moet de Kerstfeestviering in de 
kerk laten wachten. Maar dan komt de ont-
knoping, waardoor in tegenwoordigheid van 
Mineke, Leentje en de baron het Kerstfeest 
in blijdschap kan worden gevierd. 

42 
	

T. BOKMA: 
Zij was zo blij! 
Meisjesboek 8-10 jaar. 	64 blz., 6 
Een boeiend, ontroerend verhaal voor meis-
jes. Het vertelt over Elsje, die als voogdij-
kind bij boerenmensen komt inwonen. 
In 't begin wordt ze niet erg vriendelijk ont-
vangen, maar de harten ontdooien, vooral als 
het van diefstal verdachte kind onschuldig 
blijkt. 
Elsje heeft geen christelijke opvoeding ge-
noten en nu zij op een christelijke school 
komt en ook naar de Zondagsschool gaat, 
vindt zij groot geluk in de verworven kennis. 
Een heerlijk Kerstfeest van de Zondagsschool 
draagt daartoe niet weinig bij. 
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43 	 W. BROOS: 

Vrede voor Valkoog 
Jongensboek 9-12 jaar. 	62 blz., 10 111. 
Op een tweedaagse jacht wordt Valkoog door 
een pijl zo ongelukkig geraakt, dat de zende-
ling-dokter genoodzaakt is hem te opereren, 
met het gevolg, dat hij als kreupele „uitge- 

- -stotene" wordt in zijn stam. Maar hij mag bij 
dokter Collins blijven en maakt daar kennis 
met de blijdschap van het Evangelie. 

44 	 NETTY FABER-MEYNEN: 

Met Kerstmis thuis 
Jongensboek 11-13 jaar. 	64 blz., 8 ill. 
Vriendschap, eerlijkheid, naastenliefde en 
kinderlijk geloof zijn de goede eigenschappen 
die in dit prettige, vlot geschreven verhaal 
domineren. De vriendschap van Jan en Kees 
is zo hecht, dat zij tegen een stootje kan. —
Als met Kerstmis een jonger broertje van 
Jan sterft, maakt dit diepe indruk op beide 
jongens, maar dan komt tevens uit welk een 
grote waarde het geloof ook in het leven van 
kinderen kan hebben. 

45 	 W. G. VAN DE HULST: 

Hans in 't bos 
Jongens- en Meisjesboek 7-10 jaar. 

62 blz., 10 ill., 6e druk. 
't Is een benijdenswaardige gave, een paar 
ernstige momenten in het bestaan van enige 
kinderen zó weer te kunnen geven als het 
hier geschiedt door Van de Hulst. 

Hij vertelt van vier vrolijke meisjes, die 'op 
haar weg naar school allerlei belangwekkende 
avonturen beleven. Hun aller vriendschap 
voor Hans kan zich in daden omzetten, als 
hij heel erg ziek wordt. Eh we herademen 
met de bezorgde hartjes als Hans herstelt. 

46 	C. TH. JONGEJAN-DE GROOT: 

Twee schooljongens met 
vacantie 
Jongensboek 8-12 jaar. 	62 blz., 6 111. 
Een bijzonder levendig en fris geschreven ver-
haal, waarin het godsdienstig element juist 
en natuurlijk is verweven. Het vertelt van 
twee broertjes, die een avontuurlijke vacan-
tie aan zee beleven. Ze ontmoeten een joden-
jongetje en een blind meisje met haar hond, 
die nogal eens wegloopt. Ze helpen er aan 
mee, dat het meisje een gedresseerde geleide-
hond krijgt en David, het jodenjongetje, 
wordt verrast met de andere hond. 

47 	MAX DE LANGE-PRAAMSMA: 

Toen Baudieneke twaalf 
was 
Meisjesboek 9-12 jaar. 61 blz., 9 ill., 2e druk. 
Baukje Dina, door vader en moeder Baudiene-
ke genoemd, heeft een moeilijk leven. De zor-
gen thuis drukken ook haar, maar bovendien 
wordt ze langzaam aan doof. Doktershulp 
noch operatief ingrijpen brengt genezing. 
Zij draagt haar kruis met opgewektheid, 
maar verlangt wel heel erg naar genezing. 
Zij bidt regelmatig en ziet haar gebed op 
wonderlijke wijze verhoord als zij tijdens het 
Kerstfeest haar gehoor terugkrijgt. 

11 



GEBONDEN BOEKEN 

48 	 K. NOREL: 

Jan en Janneke in Canada 
Jongens- en Meisjesboek 8-10 jaar. 

64 blz., 9 ill. 
De naam van de schrijver is al waarborg 
voor een goed, spannend boek. Jan Lutz 
maakte er prachtige, levendige plaatjes bij. 
Dit boeiende verhaal vertelt over de lange, 
gebeurtenisrijke reis die de familie op weg 
naar hun nieuwe vaderland maakt en het 
vertelt over spannende ogenblikken in hun 
leven. Tijdens een hevige sneeuwstorm we-
ten moeder en Jan met hulp van een boer en 
zijn hond vader van een wisse dood te red-
den. En zo zijn er veel meer spannende ogen-
blikken. Jan en Janneke beleven een avon-
tuur dat ze nooit zullen vergeten. 
Als ze op een tochtje te paard een jong beer-
tje zien en daarmee gaan spelen, wordt het 
heel hachelijk als grommend de berenmoeder 
nadert. Met uiterste inspanning weten ze nog 
net aan 't dreigende gevaar te ontsnappen. 

49 	M. A. M. RENES-BOLDINGH: 

Het muzikantenhuis 
Jongens- en Meisjesboek 7-11 jaar. 

64 blz., 8 ill. 
Tinus en Tonia komen dagelijks langs een 
rondom afgerasterd, erg geheimzinnig huis. 
Hun nieuwsgierigheid wordt sterk geprikkeld, 
te meer omdat er allerlei geruchten over de 
bewoners in omloop zijn. En als we de ge-
schiedenis van deze mensen kennen, begrij-
pen we waarom alles is zoals het is. 
Eerst wordt het huis bewoond door een drif-
tige vader en zijn zoon. De zoon gaat naar 

Amerika en als hij gestorven is, komen diens 
vrouw en zoontje bij de man in het geheim-
zinnige huis wonen. Dat gaat helemaal mis, 
maar gelukkig weet men onheil te voor-

' komen, door op tijd hulp te bieden. 

50 	 RIE VAN ROSSUM: 

Alleen maar een 
zwart poesje 
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. 

60 blz., 19 ill, 2e druk. 
Sientje wordt door eigen onvoorzichtigheid 
door een auto aangereden. Het ziet er naar 
uit, dat ze haar verjaardag in het ziekenhuis 
zal moeten vieren. Haar verlanglijstje ver-
meldt maar één wens: een zwart poesje. Ze 
doen allen hun best zo'n beestje te krijgen, 
maar dat lukt niet zo eenvoudig. 

51 NEL VERSCHOOR-VAN DER VLIS: 

Een dag vol spanning 
Jongensboek 8-12 jaar. 64 blz., 8 ill., 2e druk. 
Twee jongens beleven een avontuur, waar-
aan ze heel lang herinnering houden. 
Ze moeten voor moeder een koffertje kleren 
wegbrengen, maar ze gaan eerst nog even 
zwemmen. Ze geven het koffertje en hun 
kleren aan twee dames in bewaring en dui-
ken.in het zilte nat. 
Maar dan wordt het noodweer en als ze uit 
het water komen, zijn de dames met de kle-
ren verdwenen. 
Ze wikkelen zich in zeildoek en vallen in 
slaap. Zo worden ze door vader, moeder en 
een agent gevonden, die in grote onrust met 
een hond en een zaklantaarn op zoek zijn ge-
gaan. Zo komt er een einde aan de spanning 
en is er voor allen reden tot grote vreugde. 
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54 

Ruth van Laar 

 

HELEEN: 

52 	 JOOP DE WITTE: 

Vrienden 
Jongensboek 9-12 jaar. 	64 blz., 8 ill. 

Een prettig jongensboek vol verrassende, 
spannende gebeurtenissen. 
Als Kees en Jan met hun kano een bezoek 
brengen aan een onbewoond eilandje, worden 
ze overvallen door een hevig onweer. Als ze 
terug willen, is hun kano verdwenen. Hun 
ouders worden ongerust over hun lange weg-
blijven, maar alles komt weer goed. 
Uit jaloezie steelt een jongen uit de klas, 
Herman, meesters zilveren sigarettenpijpje, 
terwijl Jan hiervan wordt verdacht. 
Een auto-ongeluk, een reis in een dichte 
spoorwagon en op 't laatst de kinderpolitie 
zijn de gevolgen van die verkeerde daad. 

53 	 MARG. DEKKER: 

Hanneke en 't Zonnehuis 
Meisjesboek 9-12 jaar. 	77 blz., 10 ill. 

Hanneke's moeder heeft na de dood van haar 
man het bakkerszaakje voortgezet. Wanneer 
zij genoodzaakt wordt het te sluiten, komt er 
van heel andere zijde dan zij verwachtte 
hulp opdagen. Uitstekend geschreven. 

Meisjesboek 8-12 jaar. 	78 blz., 8 ill. 

Ruth woont bij de familie Van Laar. Als ze 
ouder wordt, komt ze er achter, dat haar 
broers haar broers niet zijn en dat haar va-
der en moeder niet haar „echte" ouders zijn. 
Dat brengt heel wat moeilijke vragen naar 
voren. De wijze waarop de schrijfster van zo 
menig goed kinderboek de geschiedenis van 
dit meisje beschrijft, is boeiend en maakt de 
lezeressen attent op een der belangrijkste 
levensvoorwaarden: het liefhebben van de 
naaste. 

55 	 JEANNE MARIE: 

Kees Kroon 
Jongensboek 9-12 jaar. 	80 blz., 10 ill. 
Deze spannende geschiedenis gaat over twee 
schooljongens, van wie de een, Dirk Veld-
heim, de ander, Kees Kroon, steeds dwarszit. 
Kees is de zoon van een arme weduwe, die 
nogal vaak wordt geplaagd omdat hij voor 
moeder vele huishoudelijke werkjes opknapt. 
Vooral Dirk plaagt wat hij kan en geeft Kees 
de bijnaam van Keukenpietje. Eerst als Dirk 
van school gaat, komt er een einde aan de 
plagerij. Maar later komen ze elkaar weer 
tegen als ze allebei leerling zijn op dezelfde 
drukkerij. 
Van de dan herhaaldelijk voorkomende dief-
stallen wordt Kees' aartsvijand Dirk ver-
dacht, maar als de ware toedracht wordt ont-
dekt, volgt een verzoening, waarna 'n warme, 
steeds groeiende vriendschap ontstaat tussen 
de twee die vele jaren elkanders grootste 
vijanden waren. 
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56 	MAX DE LANGE-PRAAMSMA: 

De reis naar de Rijn 
van Rias en Roel 
Jongensboek 7-10 jaar. 	78 blz., 8 ill. 
De in heel ons land bekend geworden schrijf-
ster verrijkt nu onze jongens met een van 
haar boeiende boeken. De meisjes en de 
ouders zullen het met evenveel pleizier lezen. 
Twee ondernemende knapen vertrekken stil-
letjes van huis, met achterlating van slechts 
een briefje dat ze over veertien dagen terug 
zullen zijn van een tocht langs de Rijn. 
Maar hun weg gaat niet over rozen, want al 
de eerste avond blijven ze steken. Een juweel 
van een boek, met een prachtige christelijke 
strekking. 

57 	MAX DE LANGE-PRAAMSMA: 

Mientje van Plotske 
Meisjesboek 10-14 jaar. 	80 blz., 9 ill. 
De schrijfster geeft de meisjes in dit nieuwe 
boek weer heel wat te genieten. Ze beschrijft 
het leven van Mientje Derksen. Haar vader, 
een gewezen stratenmaker, heeft zichzelf, nu 
hij als boeienkoning en harmonicaspeler in 
café's en op bruiloften zijn brood tracht te 
verdienen, de naam Plotske gegeven. Als 
Mientje ziek wordt en daardoor wegblijft van 
de club, komt juffrouw Beets haar opzoeken. 
Zij ziet de schrijnende armoede van het gezin 
en dat wordt voor haar aanleiding hierin zo-
veel mogelijk verbetering te brengen, niet al-
leen materieel, maar ook in geestelijk opzicht. 
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58 	 MARGA: 
Marietje's droom 
Meisjesboek 10-13 jaar. 	80 blz., 8 ill. 
Een prettig verteld, goed-christelijk kinder-
boek. De moeder van Marietje van Doorn is 
overleden en nu krijgt ze een tweede moeder, 
met wie ze niet goed kan opschieten. Bij een 
opstellenwedstrijd kiest ze een mooie droom 
als onderwerp. Zij krijgt een prijs en hoopt 
erg dat haar droom nog eens werkelijkheid 
zal worden. Dat gebeurt niet, maar toch 
gaat er in haar leven heel wat veranderen, 
waardoor een groot deel van haar wensen in 
vervulling gaat. 

59 	 K. NOREL: 
In kruiend ijs 
Jongensboek 10-14 jaar. 	78 blz., 10 ill. 
Harm beleeft op zee vele spannende avontu-
ren. Dat dit leven ook grote gevaren met zich 
kan meebrengen blijkt, wanneer het schip 
bekneld raakt tussen de kruiende ijsschotsen. 
Gelukkig zijn er bij dit hachelijke avontuur 
geen mensenlevens te betreuren, maar het 
scheelde erg weinig. 

60 	 K. NOREL: 
Pieter onder de Piraten 
Jongensboek 8-14 jaar. 77 blz., 10 ill., 2e dr. 
Dit is de spannende, avonturenrijke geschie-
denis van Piet, die de armoede thuis wil ver-
beteren door veel geld te gaan verdienen. Op 
zijn tweede reis wordt hij de gevangene van 
een berucht kaperkapitein en besluit bij deze 
in dienst te gaan. Hij leert dat men nooit 
het verkeerde moet doen om het goede te 
bereiken. 
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63 	 H. SCHOUTEN: 

De scheepsjongen van de 
61 	M. A. M. RENES-BOLDINGH: 

Het meisje uit de gele auto 
Meisjesboek 7-10 jaar. 	80 blz., 10 ill. 
Een vlot geschreven, sterk sprekend meisjes-
boek. 
Lientje Lindeman maakt een auto-ongeluk 
mee, waarvan haar ouders het slachtoffer 
worden. Lientje wordt gered en naar een zie-
kenhuis gebracht. Vandaar trekt ze met een 
jonge tante naar een paar zonnige kamers 
in een huis, waarvan de bewoners niet erg 
aangenaam zijn — een stuurse dame en een 
kefferige hond. 	,. 
Het is voor Lientje een lange, vaak moeilijke 
weg voor ze zover is, dat ze haar verlamde 
benen weer kan gebruiken. 
Als tante Guusje trouwt met de dokter die 
Lientje behandelde, breekt er een gelukkiger 
tijd aan en wordt veel van het zware verlies 
door liefde vergoed. 

62 	 ANNIE SANDERS: 

Het Boshuis 
Meisjesboek 8-11 jaar. 	77 blz., 10 111. 
Mia Toonders ligt in 't ziekenhuis. Zuster 
Bets zorgt er voor, dat het zwakke kind een 
poosje bij haar vader en zuster in het bos-
huis mag logeren. Het verblijf van Mia brengt 
grote zegen voor de familie Toonders. Zij 
maakt kennis met de Kinderbijbel en dit 
wordt aanleiding voor moeder Toonders om 
het leven van het gezin heel anders te gaan 
inrichten. 

„Zeeleeuw 
Jongensboek 10-14 jaar. 	78 blz., 8 ill. 

Voor een knaap wiens vader de zee heeft ge-
kozen, is het moeilijk een goed kleermaker te 
worden. Moeder houdt hem van de zee terug, 
maar oom Jan neemt Jacob tenslotte mee als 
scheepsjongen. En dan beginnen de avontu-
ren op de „Zeeleeuw". Groot is de verrassing 
als Jacob zijn,  reeds drie jaar dood gewaande 
vader ontdekt op een uit de Levant terug, 
kerend schip. Hij werd door kapers vastge-
houden. Nu gaat hij een veel beter leven 
tegemoet. 

64 NEL VERSCHOOR-VAN DER VLIS: 

Hij zorgt voor u 
Meisjesboek 10-14 jaar. 78 blz., 10 ill., 2e dr. 

Een Amsterdams achterbuurtmeisje heeft 
Ria. Verdonck en haar vader leren kennen op 
een der boerenzolders, waar ze tijdens een 
der hongertochten overnachtten. In 't troos-
teloze leven van Mijntje, waarin zij vrijwel 
alleen maar hardheid en verdriet tegenkomt, 
blijft de hunkering naar een vriendelijk 
woord, een bewijsje van liefde. Haar moeder 
is langgeleden gestorven, haar vader is een 
onverschillig man. 
De woorden „Hij zorgt voor u" geven dit een-
zame, vaak driftige meisje tenslotte leiding 
in haar leven als de familie Verdonck haar 
in het Witte Huis aan de Duinweg helpt. 
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65 NEL VERSCHOOR-VAN DER VLIS: 

Een avontuur op het water 
Jongensboek 9-13 jaar. 78 blz., 13 ill., 4e dr. 

Vier jongens gaan er stilletjes met de roeiboot 
van een arme, mismaakte visser vandoor. Ze 
maken de nog overgebleven roeiriem van 
„Kromme Teun" weg en moeten nu met de 
handen pagaaien. Als Teun 's avonds wil gaan 
vissen, ontdekt hij de baldadigheid, waarover 
hij zich zo kwaad maakt, dat hij de politie 
er van op de hoogte brengt. Dan breken er 
bange uren aan voor de jongens en de les 
die ze krijgen, zullen ze niet licht vergeten. 

66 	DICK VAN WAGENINGEN: 

Zon in het oerwoud 
Jongensboek 8-12 jaar. 	80 blz., 9 ill. 

Dit tot de laatste bladzijde boeiende verhaal 
speelt in Afrika en het geeft de geschiedenis 
van Boma, de jongste zoon van het dorps-
hoofd. Heel het bonte, gevaarvolle en soms 
geheimzinnige leven in het negerdorp Orissa 
wordt hier gloedvol beschreven en ook de 
komst van de eerste blanke medicijnman. De 
dokter krijgt toestemming in het dorp een 
hospitaal te bouwen, dat later, door de dwaze 
angst voor de geesten, door een der behan-
delde patiënten in brand wordt gestoken. 
Van dit boeiende boek gaat een goede, ont-
wikkelende invloed uit. 

67 	 MARG. DEKKER: 

De kinderen van 
tante Eddie 
Meisjesboek 11-13 jaar. 	94 blz., 10 ill. 
In het moederloze doktersgezin komt een 
nieuwe juffrouw. Na korte tijd weet zij de 
harten van de kinderen te veroveren en zo 
groeit er 'n prettige verhouding, terwijl door 
de kennismaking met de Bijbel het leven een 
heel andere richting krijgt. 

68 	W. G. VAN DE HULST: 

Er op of er onder 
Jongens- en Meisjesboek 10-15 jaar. 

94 blz., 18 in., 8e druk. 
De inneming van Den Briel. Dit verhaal is, 
zoals we van Van de Hulst gewend zijn, 
boeiend, zonder opsmuk en toch tot het einde 
meeslepend. Prachtig wordt de hoofdpersoon 
Joost Jacobs getekend, die in zijn medelijden 
de vijand laat ontsnappen. 

69 	C. TH. JONGEJAN-DE GROOT: 
Oma's verhuizing 
Meisjesboek 8-10 jaar. 	94 blz., 9 ill. 
Catrientjes oma mag tengevolge van de wo-
ningnood niet langer alleen in haar huisje 
blijven wonen. Ze neemt haar intrek bij Ca-
trientjes ouders. En dan sluipt een lelijke on-
tevredenheid Catrientjes hart binnen. 
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maar , wanneer de dokter haar vraagt zich 
eens met een eenzaam, half blind meisje te' 
bemoeien, komen er moeilijkheden tussen de 
vriendinnen. 
Eerst nadat beiden hebben geleerd niet al-
tijd alleen aan zichzelf te denken, volgt een 
blijde, gelukkige tijd, waarin de eenzame 
Trijnie zonder onderlinge jaloezie volledig in 
de vriendschap wordt betrokken. 

70 	C. TH. JONGEJAN-DE GROOT: 
Dromelot 
Meisjesboek 9-12 jaar. 	96 blz., 10 ill. 
Een vlot geschreven, allergezelligst meisjes-
verhaal, waarin Marijke, de dochter van een 
bloemist, de hoofdrol speelt. 
Marijke, de droomster, is door een onafschei-
delijke vriendschap aan Tineke verbonden, 

71 	MAX DE LANGE-PRAAMSMA: 
Wat Roentje Robbedoes 
leerde 
Meisjesboek 9-11 jaar. 	93 blz., 10 ill. 
Roentje Robbedoes, leert in haar leven be-
grijpen dat al het goede waarvan zij dage-
lijks mag genieten, niet vanzelfsprekend is 
en door anderen begrijpt ze ook, dat het 
zeker niet iets is waarop ze rècht heeft. 

72 	 J. ROELINK: 
Het geheim van de grijze 
reismantel 
Jongens- en Meisjesboek 11-14 jaar. 

96 blz., 10 ill., 2e druk. 
Een zeer boeiend verhaal uit de tijd van de 
Hugenoten. 

De schrijver schildert op zo spannende wijze 
de moeilijkheden en gevaren, waaraan de 
vluchtelingen uit Frankrijk blootstaan, dat 
niet alleen onze jongens en meisjes volop van 
dit prachtboek zullen genieten, maar zeer 
zeker ook vele ouderen. 
Het geheim van de reismantel, het is een 
wonder geheim en men staakt de lezing van 
dit boek niet voor men het helemaal heeft 
ontraadseld. 

73 	 N. M. SCHOUTEN: 

De paarden van de 
Postillon 
Jongensboek 11-14 jaar. 	94 blz., 9 ill. 

Een boeiend verhaal uit de tijd van de Franse 
overheersing. Het is de schrijver er niet om 
te doen geweest een nauwkeurig historisch 
verslag te geven, maar veeleer om door de 
gebeurtenissen duidelijk de menselijke kant 
te laten zien van die periode. Een paard 
wordt gevorderd, een dier waaraan allen 
zeer gehecht zijn en deze vordering heeft vele 
avontuurlijke en gedurfde daden ten gevolge. 
Een spannend verhaal, met een uitstekende 
climax en een prachtige, volkomen logische 
ontknoping. 

74 	HELGA VAN DE VLASAKKER: 

't Logeetje van de dominee 
Meisjesboek 9-12 jaar. 	94 blz., 12 ill. 

Marietje heeft roodvonk en nu moet Treesje 
een tijdje de deur uit. Ze ziet er tegenop, 
maar het wordt zelfs een heel feestelijke 
logeerpartij bij dominee en mevrouw Hulshof. 
Een twaalf en een half jarige bruiloft maakt 
ze mee en ze leert veel leuke dingen. Maar 
het zijn ook weer niet enkel pretjes die ze be-
leeft, want er gebeuren ook een paar erg nare 
dingen. 
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75 	 ELISABETH BUUNK: 

Bruine jongen 
Jongensboek 10-12 jaar. 	110 blz., 14 ill. 
2e geheel gewijzigde druk. 

Karel, een kleurling, komt met zijn „blanke" 
zusje naar Holland om bij oom en tante te 
worden opgevoed. Hij voelt zich ongelukkig 
en zoekt iemand, wie hij vriendelijkheid kan 
bewijzen. Hij vindt een lamme jongen uit een 
volksbuurt, aan wie hij zeer gehecht raakt. 
„Aanbevolen", zegt Kind en Zondag. „Een 
boeiend boek. Aanbevolen", zegt de heer 
Lemkes. 
„De vertelwijze is levendig; rake opmerkin-
gen treffen keer op keer. Aanbevolen", zegt 
Jachin. 

76 	 W. G. VAN DE HULST: 

Rozemarijntje 
Meisjesboek 8-12 jaar. 94 blz., 11 ill., 9e dr. 
De Rozemarijntje-serie behoort tot de meest-
gelezen, meestgevraagde in ons land. En voor 
kinderen is er wel haast geen mooier ge-
schenk denkbaar. Dit eerste deeltje vertelt 
van dit levenslustige, bijdehante kind als 
ze in huis komt bij een deftige tante, die niet 
gewend is aan kinderen. 

77 	 W. G. VAN DE HULST: 

Rozemarijntje naar school 
Meisjesboek 8-12 jaar. 94 blz., 10 ill., lie dr. 
Het tweede van de 4 Rozemarijntje-boeken. 
We maken weer kennis met dat leuke, vrij- 

moedige meisje, dat elk voor zich weet in te 
nemen. Het verhaal vertelt over het eerste 
schooljaar van de vrolijke Rozemarijntje en 
over de manier waarop ze de hele klas in de 
war brengt. Ries, een jong ventje, wordt door 
haar beschermd en vrijmoediger gemaakt. 
Vrijwel alle beoordelaars noemen dit boekje 
aantrekkelijk, leerzaam, gezond vrolijk en 
zeer aanbevelenswaard. 

78 	 W. G. VAN DE HULST: 

Rozemarijntje en Rooie Pier 
Jongens- en Meisjesboek 8-12 jaar. 

110 blz., 12 ill., 5e druk. 
Ook dit derde deeltje over de met zoveel zon-
nige hartelijkheid toegeruste Rozemarijntje 
leert weer liefde tot de naaste en een gezond 
gevoel voor recht. 
De onopzettelijke manier die Rozemarijntje 
bezit om harten te veroveren, maakt haar bij 
allen en niet het minst bij haar lezeressen 
bemind. Dit meesterlijk vertelde verhaal geeft 
jong en oud veel te genieten. 

79 	 W. G. VAN DE HULST: 

Rozemarijntje en de 
zwarte jongen 
Jongens- en Meisjesboek 9-13 jaar. 

110 blz., 14 ill., 2e druk. 
Rozemarijntje, het harten-veroverende kind, 
waarvan haast ieder, die met haar in aan-
raking komt, gaat houden, ontmoet in dit 
boeiende vierde deeltje van de Rozemarijntje-
serie haar vriend Rooie Pier, voor wie ze op 
de winkel past. Daar ontmoet ze voor 't eerst 
de zwarte jongen met zijn mand vol beeldjes. 
Als ze zich zijn lot aantrekt en zijn bescher-
mer wordt, breekt in zijn leven en in dat van 
zijn vader een gelukkige tijd aan. 
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82 	C. TH. JONGEJAN-DE GROOT: 

80 	W. G. VAN DE HULST: 

Ouwe Bram 
Jongensboek 9-15 jaar. 

110 blz., 12 ill., 1$e druk. 

Dit wel bijzonder gewaardeerde, zeer bekende 
verhaal van Van de Hulst werd door de 
N.Z.V. met een bekroning onderscheiden. Het 
is de geschiedenis van een oude zonderling, 
die in zijn leven heel veel last heeft onder-
vonden van baldadige, plaagzieke jongens. 
Daardoor is hij op latere leeftijd zeer een-
zelvig geworden en zoekt de eenzaamheid. 
Maar ook daar wordt hij niet met rust ge-
laten en de jongens zien zelfs kans Ouwe 
Bram verdacht te maken van diefstal en 
brandstichting! 

81 	 W. G. VAN DE HULST: 

Zo'n vreemde jongen 
Jongens- en Meisjesboek 10-14 jaar. 

110 biz., 10 ill., 9e druk., 

Aangrijpend is de geschiedenis van Hans, de 
molenaarszoon, die op 'n middag voor Kerst-
mis met zijn roeiboot op een donkere plas 
verdwaalt. Hij roeit maar en roeit maar en 
er is niets dan water en kou en mist. Totdat 
hij in een laatste krachtsinspanning afgaat 
op gezang in de verte, wat zijn redding wordt. 

Amieke 
Meisjesboek 9-12 jaar. 110 blz., 9 ill., 3e druk. 
Amieke's vader is stuurman. Moeder moet een 
jaar naar Zwitserland en nu zal Amieke deze 
tijd in huis zijn bij twee tantes. Het valt haar 
niet mee: tante Annemie is stug en erg be-
zorgd voor haar snuisterijen. Gelukkig is tan-
te Amalia, die haar leven in een rolstoel 
moet slijten, heel anders. 
Amieke is een zonnetje in huis en ze vindt 
het heerlijk haar poes bij zich te hebben. Er 
gebeuren vrolijke dingen, maar ook nare en 
de stugheid van tante Annemie blijft. Hierin 
komt pas verandering als ze door een brand 
in huis innerlijk een grote verandering onder-
gaat. 

83 	 J. M. NEALE: 
De Egyptische zwervers 
Een geschiedenis uit de tiende grote Chris-
tenvervolging. Opnieuw bewerkt door J_ van 
den Berg. 
Jongens- en Meisjesboek 10-14 jaar. 

107 blz., 7 
De N.C.R.V. heeft van dit spannende verhaal 
een hoorspel voor de jeugd in bewerking. 
Ongeveer 300 jaar na Christus' geboorte 
woedde in Egypte een hevige Christenvervol-
ging. Basilius, de koopman, wachtte het drei-
gende gevaar niet af, maar vluchtte met zijn 
gezin de woestijn in. Het wordt een bijzon-
der spannende tocht, waarbij de moedige rei-
zigers meer tegenspoed dan voorspoed onder-
vinden, maar zij worden gedragen door liefde 
en hun geloof in Christus geeft hun kracht 
om dit schijnbaar onmogelijke te volbrengen_ 
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84 	Regina van der Hauw-Veltman: 

Eskimo-Boy 
Jongensboek 9-12 jaar. 	128 blz., 12 ill. 
Een levendige beschrijving van het aan avon-
turen zo rijke leven van Nukki, de eskimo-
jongen. Op een van zijn gevaarvolle tochten 
schiet hij zijn eerste beer. Het dier is te zwaar 
om zonder slede naar huis te krijgen. De vol-
gende dag blijkt, dat de tovenaar van de 
nederzetting de beer gestolen heeft. Nukki's 
woede is groot, maar mede door de angst 
van zijn stamgenoten moet hij het loodje 
leggen. 
Dan volvoert hij een gewaagd plan, door met 
een hondenslede een grote tocht te gaan 
maken. 
Dat loopt maar op het nippertje goed af. Ziek 
en half bevroren komt hij terecht in een 
nederzetting van Engelse landmeters, waar 
hij na zijn herstel veel leert en geestelijk ver-
rijkt vandaan komt. 

85 	 G. VAN HEERDE: 

Moc'wah, de Tarki 
Jongensboek 12-16 jaar. 	128 blz., 13 ill. 
Een spannend, leerzaam en belangwekkend 
boek voor jongens. Het geeft de boeiende ge-
schiedenis van de „Toeareg", een wilde troep 
woestijnbewoners, die er af en toe op uit-
trekken om bij naburige volksstammen leden 
te roven, die zij dan als slaven zware arbeid 
laten verrichten. 
Tengevolge van Franse inmenging komt 
hieraan een einde. Bij deze veranderingen 
oefent de „blanke man", zoals de zendeling 
wordt genoemd, grote invloed uit. 

BOEKEN 

86 P. STOUTHAMER: Tom Fox 
Jongensboek 12-15 jaar. 	128 blz., 9 ill. 
Dit spannende jongensboek leert date het 
heus wel eens nodig is meer te letten op het 
innerlijk van de mens dan op zijn min of 
meer rijke of armoedige buitenkant. Evert 
de Braber ontmoet op een van zijn tochten 
Tom Fox, een zwerver, die door de mensen 
niet wordt begrepen. Hij wordt gemeden en 
zelfs onschuldig van brandstichting beticht. 
De vriendschap van Evert wordt hierdoor 
echter niet geschaad en later, na een dappe-
re redding, zien ook de mensen hoe Tom 
eigenlijk is en omringen ze hem met liefde. 

87 NEL VERSCHOOR-VAN DER VLIS: 

Toen Jop van school kwam 
Meisjesboek 12-15 jaar, 128 blz., 12 ill., 4e dr. 
Jop durft het aan. Ze is een moedig huis-
houdstertje in de tijd dat moeder elders een 
rustkuur doet. Maar hoe moedig Jopje haar 
taak ook aanpakt, zij kan niet voorkomen dat 
er verschillende dingen verkeerd gaan, hele-
maal verkeerd. Wanneer een van de zusjes 
wegloopt, is de spanning groot. Toch houdt 
Jop vol. Ze vindt veel steun bij vader en ziet 
's avonds vaak naar de tekst, die ze bij haar 
vertrek van school kreeg: „Zonder Mij kunt 
ge niets, doen". 

88 	 ANNE DE VRIES: 

Vader en Jaap 
Jongensboek 8-12 jaar. 	125 blz., 12 ill. 
Vader en Jaap kunnen het best met elkaar 
vinden. De nood en de omstandigheden bren-
gen hen er toe verkeerde dingen te gaan 
doen. Eenmaal loopt het spaak, maar dan 
vinden zij gelukkig de goede weg terug en 
ervaren, dat zij in hun moeilijkheden niet 
alleen worden gelaten. 
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ME» 
89 	 RIE VAN ROSSUM: 

Jetje uit het Huis 
Meisjesboek 12 jaar en ouder. 

142 blz., 20 ill., 4e druk. 

Dit veelgelezen verhaal vertelt de geschiede-
nis van een weesmeisje, dat voor onderwijze-
res mag gaan leren, omdat ze zo'n goede aan-
leg heeft. Ze komt in aanraking met een 
ander meisje en met een gezin en dan vecht 
Jetje vaak tegen het verlangen ook in een 
gewoon huis te wonen met een vader en moe-
der. Een bijzonder aantrekkelijk, waardevol 
meisjesboek. 

91 	M. A. M. RENES-BOLDINGH: 

De Zoon van de 
Witte Olifant 

Bijzonder fraaie uitvoering, 192 blz., 6 ill. 
Jongens- en Meisjesboek 12 jaar en ouder. 
De machtige Witte Olifant is Opperradja. Na 
zijn dood lijden zijn nabestaanden bitter ar-
moede, waardoor zijn zoon gaat stelen. De 
nieuwe Radja ontfermt zich over hem en 
later wordt hij tot duivelbezweerder opgeleid. 
Het geluk breekt in zijn leven door als hij 
door contact met de zendelingen tot een 
voorvechter wordt van de Grote. Koning. 

90 	W. 0. VAN DE HULST: 

Gerdientje 
Jongens- en Meisjesboek 11-15 jaar. 

184 blz., 26 ill., 9e druk. 

Een echt Hollands boek! Want het-  gaat in 
Gerdientjes leven in letterlijke en figuurlijke 
zin stormachtig toe, en wij horen van kans op 
dijkdoorbraak en overstroming. Tegenspoed 
en tegenwerking brengen een arme vrachtrij-
der er toe in een stormachtige nacht er op 
uit te gaan om een dijk door te steken. Zover 
komt het gelukkig niet en hierbij speelt de 
kleine Gerdientje een heel grote rol. Dit in 
tienduizenden exemplaren gekochte boek ver-
toont al de bijzondere deugden van de be-
kende auteur. 

92 	W. G. VAN DE HULST: 

Jaap Holm en z'n vrinden 
Jongensboek 10-16 jaar. 205 blz., 20 ill. 15e dr. 

Op zeer boeiende wijze vertelt de schrijver 
hier de lotgevallen en de avonturen van een 
stel goede vrienden. 
Echte jongensavonturen! Vele grappige, hu-
moristische trekjes waardoor het leven van 
echte jongens wordt gekarakteriseerd, Oven 
dit verhaal een bijzondere aantrekkelijkheid. 
Iedere jongen zal het met gloeiende wangen 
lezen en het is niet minder aantrekkelijk voor 
meisjes. 
Want ook zij zullen dit ongeëvenaard mooie 
boek, dat al vele jaren een ereplaats inneemt 
onder de boeken voor de jeugd, zeer wel we-
ten te waarderen. 



Nieuw 

uitdelingsmateriaal 

Allereerst: 

GEKLEURDE „JONES"-PLATEN  

Het behoeft voor U geen vraag te zijn welk materi-
aal U zult kiezen voor uitdeling. De eerstvolgende 
pagina's laten U het mooist denkbare materiaal 
zien dat op dit gebied wordt vervaardigd. Prachtige, 
gekleurde platen en plaatjes die ook in het buiten-
land tot grote voldoening worden gebruikt. 
Voor Dagscholen, Zondagsscholen, Kinderkerken, 
Jeugdbijeenkomsten en voor Evangelisatie-doelein-
den in de ruimste zin is hier prachtig keus. 

Verkleinde 
reproductie 
in zwart 
Ware 
grootte 
12112 x 17112  
Uitgevoerd 
in meer 
kleuren 

CM, 

Verkleinde 
reproductie 

in, zwart. 
Ware 

grootte 
17, X 22112  cm. 

in meer 
kleuren. 

Op mooi, 
donker 

fotocarton 
van 

25 x 35 cm. 

In meer kleuren uitgevoerd, met onderschrift. 
Formaat 121/2  X 171/2  c.M. Prijs per pakje van 24 
stuks f1.50. 

ONDERWERPEN: 

1. De geschenken v. h. Oosten voor het Kind 
2. Het geloof van Paulus 
3. De jonge Samuël hoort de stem van God 
4. Nebucadnezar en het wonder 
5. Elia en de weduwe te Zarfath 
6. De barmhartigheid van een prinses 
7. Ik was blind, maar nu zie ik 
8. De wonderbare ontsnapping van Petrus 
9. Komt allen tot Mij 

10. De herders én het Kind 
11. Petrus gevangen 
12. De.maeht van Jozef 
13. De steniging van Stefanus 
14. De génezing van de kreupele 
15. De samaritaanse vrouw 
16. Maria bij bet graf 
17. Elia en Elisa gaan over de Jordaan 
18. liet gebed van Daniël 
19. Zie het Lam Gods 
20. Elia bidt om regen 
21. Abraham en IzaWc op de berg 
22. Paulus voor Agrippa 
23. Filippus doopt de moorse kamerling 
24. Jezus, het kind en de grote mensen 

GROTE GEKLEURDE BIJBELSE PLATEN 

8 Bijbelse taferelen, uitgevoerd in meer kleuren. Groot 
formaat: 17 X 221/2  cm. Iedere plaat is opgeplakt op 
mooi fotocarton van 25 X 35 cm. Voorzien van onder-
schrift. 
Deze sprekende platen in meer kleuren kunnen o.a. 
uitstekend dienst doen als wandversiering voor Dag-
scholen, Zondagsscholen, Jeugd- en Verenigingslokalen. 
Als extra beloning voor de kinderen vormen ze mooie, 
waardevolle geschenken, die zonder twijfel aan de 
wand thuis een ereplaats zullen krijgen. Hierdoor ook 
zijn ze voor Evangelisatiedoeleinden van grote, blij-
vende betekenis. 

Uitsluitend leverbaar in stellen van acht platen. Prijs 
per stel f4.-. 

ONDERWERPEN: 

1. Een nieuw begin 

2. De Egyptische prinses en het joodse kind 

3. Mozes en het brandende braambos 

4. Water uit de rots 

5. Simson, leeuwendoder 

6. Macht en geloof 

7. De slapende koning 

8. Joodse slavin vertelt van Elisa 
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* Reproductie in zwart. 

NiEuivE. BIJBELSE PRENTJES 
Uitgevoerd in meer 

IN KLEUR 

Door deze serie gekleurde Bijbelse prentjes krijgt IJ de be-
schikking over prachtig uitdelingsmateriaal. 
De afbeeldingen zijn door hun frisse kleuren een lust voor 
't oog en U zult er vele, zeer vele kinderen heel erg blij 
mee kunnen maken. 
20 gekleurde Bijbelse prentjes, met onderschrift. Formaat 
8 x 91/2  c.M. Prijs per pakje van 20 stuks ƒ0.90. 

ONDERWERPEN: 
1. De terugkeer van de verloren zoon (Luk. 15 : 20). 
2. Gideon en de engel (Richt. 6 : 23a). 
3. Het vrederijk (Jes. 11 : 6). 
4. De voltooide schepping (Gen. 1 : 31). 
5. Het kaf wordt verbrand (Matthi 3 : 12b). 
6. Elia bij de weduwe te Zarfath (I Kon. 17 : 14). 
7. Getuigen van Christus (Hand. 1 : 8a). 
8. Liefde tot de naaste (Matth. 22 : 39b). 
9. Jacob droomt (Gen. 28 : 15a). 
10. De belofte in de regenboog (Gen. 9 11, 17). 
11. Mozes en de dochter van de Pharao (Ex. 2 : 5). 
12. Op reis voor het Koninkrijk van God (Hand. 1 : 8). 
13. „In Samaria is een profeet" (II Kon. 5 : 3). 
14. Ik berg Uw woord in mijn hart 	(Ps. 119 : 11). 
15. Eerbied voor Gods Woord (Ps. 119 : 11a). 
16. „Spreek, want Uw knecht hoort" (I Sam. 3 : 10). 
17. Daniël verontreinigde zich niet! (Dan. 1 : 8). 
18. De zaaier (Matth. 13 •. 8a). 
19. David en Jonathan (I Sam. 20 : 17b). 
20. Gij zijt die man! (II Sam. 12 : 7). 

eloktingókaartieó 
GEWAARDEERD DOOR 

LEERMEESTER EN LEERLING 
De prijs per geperforeerd vel 

van 32 kaartjes bedraagt /0.50; 
bij 10 vellen gelijk /0.45 per vel; 

bij 25 of meer vellen gelijk 
/0.40 per vel. 

Uitgevoerd in 4 kleuren. 

Formaat 8 x 9112  c.M. 
kleuren. 

De sierkunstenaar Jac. Nuiver ont-
wierp ze in 12 verschillende motieven. 
Ze werden met uiterste zorg uitgevoerd 
in vierkleurendruk op stevig papier van 
prima kwaliteit. Ten einde de onderwij-
zers op eenvoudige wijze een overzicht 
van de 32 verschillende teksten te 
geven, werden ze in geperforeerde vel-
len uitgegeven. 
Een vel bevat 32 kaartjes in 12 ver-
schillende motieven. 



Verkleinde reproductie 
van één der 96 

in meer kleuren uitgevoerde 
Van de Hulst-prenten 

EEN NIEUWE DRUK 
VAN DE BEKENDE SERIE 
GEKLEURDE VAN DE HULST-PRENTEN 

De bekende schrijver van kinderboeken voor-
zag de platen van uitnemende vertellingen 
uit de Bijbelse geschiedenis. 
De bedoeling van deze uitgave is om na het 
vertellen der in beeld gebrachte verhalen deze 
aan de kinderen mee te geven en tevens om 
de onderwijzer of onderwijzeres zelf een dui-
delijke voorstelling te geven van het te ver-
tellen verhaal. 
Gedrukt op zwaar papier. Formaat 16 X 121/2  
c.M. 

Het mooist denkbare uitdelingsmaIe-
riaal: 

96 gekleurde platen, behandelende 24 

Bijbelse Geschiedenissen. 

Uitsluitend per compleet stel verkrijgbaar. 
PRIJS PER STEL f3.50. 

'Platen 	ij1.5et45e kundát 

De platen 
zijn niet genummerd, 

doch hebben de 
volgende onderschriften: 

1. Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt. 3. De intocht in 
Jeruzalem. 4. Het laatste avondmaal. 7. Gethsémané. 8. Het berouw 
van Petrus. 9. Jezus voor Pilatus. 10. Zie, de mens! 11. De vrouwen 
bij het graf. 12. De Emmausgangers. 13. De aankomst der herders. 
14. Simeon in de tempel. 15. De lofzang van Simeon. 16. De wijzen 
uit het Oosten. 17. De vlucht naar Egypte. 18. Laat de kinderen tot 
Mij komen. 19. Het verloren schaap. 20. Jezus weent over de stad. 
21. Jezus slapende in het schip tijdens de storm. 28. De barmhartige 
Samaritaan. 29. De goede Herder. 

PRIJS SLECHTS 15 CENT 
PER EXEMPLAAR. 

Bij getallen, hetzij van één 
soort, hetzij gesorteerd naar 
keuze van de besteller, zijn 
de prijzen als volgt: 
25 ex. á ƒ0.12; 50 ex. á ƒ0.11; 
100 ex. á ƒ0.10; 250 ex. á 
f 0.09. 
Formaat 32 X 25 c.M. 

Bij bestelling 
is het voldoende op te geven: 

„Platen Bijbelse Kunst", 
met vermelding van het 

hier gegeven nummer 



A Bede voor 't eten 
B Dankzegging na het eten 
C Hervormingslied 
D Avondzang 
E Achter Jezus 't kruis te dragen 
F Welke is uw eenige troost 
G De twaalf geloofsartikelen 
H De zeven kruiswoorden 
I Gebed des Heeren 
K De zaligsprekingen 

* In drie kleuren uitgevoerd 

Onze serie 

	Zondagsschoolkaartjes 
bestaande uit de series A en B met in elke 

serie 12 kaartjes. 	Formaat 6 X 8 c.M. 

per env. van 12 kaartjes 171/2  cent; 
bij 25 enveloppen per env. 15 cent; 
bij 50 enveloppen per env. 14 cent; 
bij 100 enveloppen per env. 13 cent. 

cPrijo 

In serie A zijn verschenen: 
Heerlijk klonk het lied der eng'len — Roept uit aan alle stranden — Als g'in nood gezeten 
— 0, hoe heerlijk — Ach, blijf met Uw genade — Ik mag zoo gaarne hooren — Dat ons 
loflied vroolijk rijze — In den hemel is het schoon — Daar juicht een toon — 't Scheepken 
onder Jezus' hoede — De dierbre Heiland is nabij — Laat de kinderen tot Mij komen. 

In serie B zijn verschenen: 
Kom tot uw Heiland — Heer, ik hoor van rijken zegen — Waar liefde woont — Stille 
nacht — Welk een Vriend is onze Jezus — Laat ieder 's Heeren goedheid loven — Van U 
zijn alle dingen — 'k Wil U, o God, mijn dank betalen — Zij zal ons niet berouwen — Wie 
maar den goeden God laat zorgen = Beveel gerust uw wegen — Juich, aarde, juich alom 
den Heer! 
Bij bestelling op te geven Zondagsschoolkaartjes Serie A of Serie B. 

* GULDEN REGELS 
Gedrukt in frisse kleuren op mooi carton. 
Zeer geschikt voor uitdeling. 
U kunt de kaarten desgewenst gesorteerd 
ontvangen. Bij bestelling is het voldoende op 
te geven: „Gulden regels", met vermelding 
van letter der gewenste soort. 

Formaat 12 x 161/2  c.M. 

PRIJZEN: 10 stuks á 8 cent; 25 stuks à 7 
cent; 50 stuks á 6 cent; 100 stuks à 5 cent; 
250 stuks á 4 cent. 

FRIESE GULDEN REGELS: Straks riist de 
moarn. By de krns-peal. Triomf-sang. Joun-
tiid. 

Prijzen als voren. 
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op het kenstfeest llItQE12Elkt 

aan 

Opdracht b.lactdje 

OPDRACHT-BLAADJE A 

OPDRACHT-BLAADJE C 

oorigi-10  
Op het Kerstfeest uitgereikt aan; 

OPDRACHT-BLAADJE B 

DE PRIJZEN ZIJN ZEER LAAG: 

100 	ex. . 	ft.- 

250 	ex. . 	f 2.25 

500 	ex. ƒ4.- 
1000 ex. f 7.50 

Wilt U bij bestelling s.v.p. duide-

lijk vermelden of U ontwerp A; B 

of C wenst fe ontvangen! 

DE 10 GEBODEN 

PRIJS BIJ 	 DEZE KAART WERD FRAAI UITGEVOERD OP 

10 ex. 	à 5 cl. 	KEURIG CARTON. 

25 ex. 	4 	cf. 

50 ex. 	á 31/2  cl. 	BIJ UITSTEK GESCHIKT VOOR UITDELING ONDER 

100 ex. . . à 3 cf. 	DE LEERLINGEN. 
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Het behoort tot de 
goede gewoonte, de 
leerlingen bij het 
verlaten der Dag-
en Zondagsschool 
een diploma uit te 
reiken. Deze diplo-
ma's zijn momen-
teel in twee soorten 
verkrijgbaar. 

Diploma A 
voorstellende „De Jonge Timotheiis door zijn 
moeder onderwezen". Uitgevoerd in kleurendruk 
op mooi stevig papier. 
Formaat 301/2  X 221/2  c.M. 
Prijzen: 1-9 ex. á 25 cent; 10-24 ex. á 23 cent; 
25-49 ex. á 21 cent; 50-99 ex. á 18 cent; 100 of 
meer ex. á 15 cent. 

Modern uitgevoerd diploma 
In fraaie kleuren gedrukt op, mooi stevig papier. 
Formaat 25 x 39 c.M. Prijzen: 1-9 ex. á 25 cent; 
10-24 ex. á 23 cent; 25-49 ex. á 21 cent; 50-99 
ex. á 18 cent; 100 of meer ex. á 15 cent. 
Desgewenst wordt tegen vergoeding door ons 
ieder gewenst inschrift ingedrukt. 

)oopkaurt 

naar het ontwerp van Jac. Nuiver. 

Een blijvende herinnering aan een der 
hoogtepunten in het leven. 

Een Doopkaart, die smaakvol is uitgevoerd op 4 pagina's crême carton in driekleurendruk. 
Deze kaart biedt de gelegenheid de naam, de geboortedatum, de doopdag en de plaats in 
te vullen. 
Bovendien is er ruimte gereserveerd voor de naam van vader en moeder, de handtekening 
van de predikant en de Dooptekst. 

Prijs per exemplaar 10.15. Bij 50 ex. 10.10 per ex. Bij 100 ex. 10.09 per ex. Bij 250 ex. 
/0.08 per ex. 
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EEN PAKJE VAN 10 STUKS BEVAT DE VOLGENDE 
KAARTEN: 
Kerstkaarten: Daar is uit 's werelds duist're wolken 

Ere zij God 
Ziet, Ik verkondig u grote blijdschap 
Te Bethlehem geboren. 
En als Ik van de aarde verhoogd ben 
Dit is een getrouw woord 
Strijd de goede strijd des geloofs 
Want allen die door de Geest Gods geleid 
Maar Gode zij dank 	 worden 

Paaskaart: 	Geloofd zij de God en Vader. 

Algemeen: 

* 1[1 KAARTEN 

Naar ontwerpen van Jac. Nuiver. 
Prijs per pakje van 10 stuks 1.—. 
Uitvoering en model als van ge-
wone prentbriefkaarten. 
De kaarten zijn prachtig ge-
schikt voor uitdeling op Zon-
dagsscholen en Dagscholen. Ver-
enigingen, die zich op het ge-
bied van Evangelisatie bewegen, 
zullen er een dankbaar gebruik 
van maken, terwijl ook kerke-
lijke gemeenten ze zeker zullen 
gaan gebruiken voor toezending 
aan hun zieke leden. 
Bovendien vormen ze een prach-
tig middel om met de velen, die 
zich van de Kerk afzijdig hou-
den, op hoogtijdagen contact te 
onderhouden. 
Vanzelf zijn ze door een ieder 
als prentbriefkaart te bezigen. 

KERSTLIEDEREN 
SERIE I: 
1. Hoe zal ik U ontvangen. 
2. Stille nacht, heil'ge nacht! 
3. Komt allen te zamen, komt, verheugd van 
4. 0 Kindeke klein, o Kindeke teer. [harte. 
5. De herdertjes lagen bij nachte. 
6. Laat het loflied vrolijk rijzen.  

SERIE II: 
1. De aarde was in nacht verzonken. 
2. Komt, verwondert u hier, menschen. 
3. 't Eng'lenheir kwam nederdalen. 
4. Herders, hebt gij niet vernomen. 
5. Sterre van 't oosten, wil nog eens verrijzen. 
6. Dankt, dankt nu allen God. 

50 ex. /1.50; 100 ex. /2.60; 250 ex. /5.75. 
Om het instuderen te vereenvoudigen hebben we de liederen laten harmoni-
seren. 
De prijs van de muziek van elke serie is: 1 ex. á 15 cent; 10 ex. á 121/2  cent; 
25 of meer ex. á 10 cent. 

KAART VAN PALESTINA 
BEWERKT DOOR J. VAN DE PUTTE. 	 Derde verbeterde druk. 
Deze wandkaart heeft een grootte van 148 x 116 c.M. Uitsluitend nog verkrijgbaar in 
2 losse vellen. 	 Prijs /4.20. 

BELIJDENISPLATEN A EN B 

ter herinnering aan de Openbare Belijdenis in de Nederlandse Hervormde Kerk (bestel-
letter A) en in de Gereformeerde Kerk (bestelletter B), ontworpen door de sierkunstenaar 
Jac. Nuiver. 
Gedrukt in vier kleuren, op stevig houtvrij papier. Formaat 35 X 25 c.M. 
De prijs bedraagt: 1-9 ex. á 25 cent; 10-24 ex. á 23 cent; 25-49 ex. à 21 cent; 50-99 ex. 
a 18 cent; 100 of meer ex. á 15 cent. 
De royale uitvoering is er op berekend, dat deze plaat, voorzien van de namen van predi-
kant en ouderling, als document van blijvende waarde kan worden ingelijst. 
Bij bestelling gaarne duidelijk op te geven: Belijdenisplaat A of B. 
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Vertel- en Voorleesboeken 
GREETH GILHUIS-SMITSKAMP: 

„Nu moet je eens 
luisteren...." 

Groot formaat. Geb. f3.90 
Met vele illustraties in kleur van Rie Rein-
derhof.  f . 
Een boek om uit voor te lezen of te vertellen 
aan kleuters van 4 tot 7 jaar. Een prachtboek 
voor het schemeruurtje! 

SARA E. GOSSELINK: 

's Konings herberg 
Vertaald door Ds J. Streefland. Geb. f2.90 
In deze Kerstnovelle wordt het Kerstwonder 
boeiend weergegeven. Het verhaal handelt 
over de eigenaar van een oude herberg in 
Bethlehem, de plaats waar Jezus werd ge-
boren! 

 

W.G. VAN DE HULST: 

Om het kind 
3e druk. Geb. f4.50 

Van dit met warme belangstelling ontvangen 
verhalenboek van de meester-verteller Van 
de Hulst verschijnt thans reeds een 3e druk. 
Hier zijn wel de mooiste verhalen van zijn 
hand samengebracht. Enkele zijn bijzonder 
geschikt voor Kerstmis, andere weer voor 
alle dagen van het jaar, kleinere en grotere, 
maar alle zeer boeiend voor jong en oud. 

W.G. VAN DE HULST: 

Stille dingen 
met tekeningen van W. G. v. d. Hulst Jr, 5e 
druk. Geb. 1'4.50. 

Een bundel boeiende schetsen, die zich bij-
zonder lenen om te worden voorgelezen of 
doorverteld. Zo vaak wordt om goede verha-
len gevraagd. Hier kunt U terecht. De naam 
van de auteur is de beste garantie voor dit 
boek. Het ècht-menselijke in deze verhalen 
is voor alle tijden! 

M. A. M. RENES-BOLDINGH: 

Het Licht wint 
Kerstvertelboek. 	 Geb. ƒ3.50 
Negen verhalen die het mogelijk maken voor 
Zondagsschool, Club, Vereniging of Huisge-
zin een boeiend Kerstverhaal te vertellen of 
voor te lezen! 

RIE VAN ROSSUM: 

Klein Gloria 
Kerstverhalen. 	 Geb. ƒ4.90 
Ieder die in de Kersttijd wil voorlezen of ver-
tellen, vindt in dit boek een keus uit negen 
verhalen voor kleinen en groten. 
Frisse, aantrekkelijke vertellingen die door 
groot en klein met genoegen beluisterd zul-
len worden. 

M. A. M. RENES-BOLDINGH: 

De weg van het Licht 
Bijbel voor de jeugd van 10 jaar en ouder. 
3e druk. Groot formaat, royaal geïllustreerd 
door Gunhild Kristensen. Gebonden in heel 
linnen band. 
Men zie hiervoor pag. 2 van het omslag van 
deze catalogus. 
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Sexuele voorlichting 
C. POSTMA (arts): 

Stippellijnen in het 
sexuele leven 
Aangegeven voor jongens van 13-18 jaar en 
ouder. 2e druk. Gevat in keurig omslag. Ge-
bonden f2.75. 

Een goed verantwoorde voorlichting voor 
jongens, die worstelen met de moeilijke 
periode waarin zij volwassen worden. 
Op de man af, eerlijk en kies wordt hier ge-
sproken over het sexuele leven, de moeilijk-
heden van de puber, zijn omgang met meisjes 
en allerlei vragen, die voor jongens belangrijk 
zijn. 

Jhr H. DE RANITZ (arts): 

Stippellijnen in het 
sexuele leven 
Aangegeven voor meisjes van 13-48 jaar en 
ouder. Gebonden f2.75. 

Met deze uitgave wordt voorzien in een reeds 
lang bestaande behoefte aan een goede, ver-
antwoorde voorlichting op sexueel gebied 
voor meisjes. 
Het is voor ons, ouderen, die in onze jeugd 

vaak pijnlijk misleid zijn, een heilige plicht 
om onze kinderen de weg te wijzen. Dit boek-
je geeft sexuele voorlichting. Het kan dienen 
als handleiding voor een gesprek, maar het 
is zo geschreven, dat het ook in handen van 
de meisjes gegeven kan worden. 

Ds H. A. VISSER: 

Nieuwe „Trou-ringh" 
Gevat in stofomslag. 3e druk. 	Geb. f5.90 

Dit in zeer korte tijd in vele duizenden exem-
plaren verspreide boek bespreekt voor jonge 
mensen, voor verloofden, pas gehuwden en 
voor hen die reeds lang zijn getrouwd, zonder 
omwegen de grote levensvragen op geslach-
telijk terrein, terwijl het bovendien allerlei 
belangrijke vragen over gezin, verloving en 
huwelijk vanuit de Bijbel belicht en bespreekt. 

„De tijd van het verstoppertje spelen is voor-
bij. Speciaal de jeugd eist klaarheid en 
waarheid." 

Ds De Jager in de Geref. Kerkb. v. d. 
classis Utrecht. 

„Ik zou dit boek aan alle ouders, aan alle op-
voeders in handen willen geven. Hoeveel 
goeds zouden zij er mee kunnen doen aan 
jonge mensen, die ze hebben te leiden!" 

Ds A. de Voogd in de Herv. Kerkb. v. Delft. 
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Jeugdboeken 
K. VAN DER GEEST: 

Brand op de bloeiende 
heide 
Jongensboek 11-15 jaar. Gebonden f3.90. 
Een boeiend boek over Friese belhamels in 
de bezettingstijd, die op alle mogelijke ma-
nieren de vijand dwarsbomen. 
Bepaald lieverdjes zijn het niet, maar wel 
gezonde jongens met een uitstekend gevoel 
voor humor. Eerlijke open knapen, met het 
hart op de juiste plaats. 

GREETH GILHUIS-SMITSKAMP: 

Pit 
Meisjesboek 15-18 jaar, met ill. van H. en J. 
Bottema, 2e druk. Gebonden f3.75. 
„Dit boek beschrijft het leven van een doch-
ter uit een aardig leraarsgezin. 't Is een hu-
moristisch en ernstig boek. 
Het is natuurlijk en echt en 't wordt onze 
lezers gaarne aanbevolen." 

Herv. Kerkbeurtenbl. v. Amsterdam. 

C. TH. JONGEJAN-DE GROOT: 

Een veelbewogen zomer. 
Jongens- en meisjeboek 12-15 jaar. Met ill. 
van Jan Lutz. Gebonden f4.90. 
Een zeer aantrekkelijk jeugdboek, waarin een 
goed gezin met prettige verhoudingen cen-
traal is. 
— Een goede toon, aangename sfeer en span-
nend tot het eind. Het gezin neemt zijn in- 

trek in een huis midden in de duinen en dan 
zijn er direct al de meest verrassende gebeur-
tenissen, vaak onbegrijpelijke, geheimzinnige, 
die de bewoners en niet minder de lezers en 
lezeressen in grote spanning houden. 
Er zit zoveel vaart in dit verhaal, zoveel af-
wisseling en spanning, dat we het met meer 
dan gewone nadruk in aller bijzondere aan-
dacht aanbevelen. 

C. TH. JONGEJAN-DE GROOT: 

De tweeling van 
„Helmzicht" 
2e druk. Jongensboek 10-14 jaar. Vlotte ill. 
van Jan Lutz. Gebonden ƒ3.90. 
„Dat van deze voortreffelijke jongensroman 
een tweede druk is verschenen, vermag ons 
niet te verwonderen. Wij hebben dit prettig 
geschreven boek in één ruk uitgelezen. 
De spanning stijgt ten top als wij de avon-
turen lezen, die de jongens beleven. Een boek 
waarvan onze jongens zullen smullen." 

Kerknieuws. 

C. TH. JONGEJAN-DE GROOT: 

Greetje Margriet 
Meisjesboek 10-14 jaar. 2e druk. Illustraties 
van Rie Reinderhoff. Gebonden f4.50. 
„Een echt gezellig meisjesboek. Van hoofd-
stuk tot hoofdstuk leest men gespannen ver-
der hoe die Mulo-meisjes spelen, werken en 
pleizier maken. Een door en door fris goek." 

Herv. Kerkbl. v. Breda en omstr. 
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C. TH. JONGEJAN-DE GROOT: 

Inge 
3e druk. Meisjesboek 14-17 jaar. Illustraties 
van Johanna Bottema. Gebonden ƒ3.90. 

„Dit is een vlot geschreven meisjesroman, 
spannend tot het einde toe. Ik kan mij best 
begrijpen, dat dit werk reeds een derde druk 
bereikte. De inhoud is goed en door aller-
hande levensmoeilijkheden springt de levens-
vreugde toch gedurig naar voren." 

's Gravenh. Kerkb. 

LENIE KRUIKEMEIER: 

Een jaar op je leven 
Meisjesroman 17-22 jaar. 2e druk. Illustra-
ties van Hans Borrebach. Gebonden ƒ4.90. 

Een meisjesroman, die bij verschijning van 
de eerste druk een zo uitbundige ontvangst 
ten deel viel, dat reeds thans met vreugde de 
tweede druk kan worden gebracht. 
In dit boeiende boek zien we hoe de bij haar 
getrouwde zuster inwonende Lodie na het 
verbreken van haar verloving een jaar lang 
in het hoge Noorden een winkel drijft. Een 
jaar vol gebeurtenissen en strijd, vol misver-
stand en wantrouwen tegenover de man 
die haar eens toevoegde: — Liefde, die niet 
hard kan zijn ten behoud, is surrogaat en die 
haar daarna toonde dat hij haar begreep. 

MAX DE LANGE-PRAAMSMA: 

Mieke van de Rozenlaan.  
Meisjesboek 12-14 jaar, 2e druk. Geb. ƒ4.90 
„Dit boek is evenals „Goud-Elsje" van de-
zelfde schrijfster een prachtig meisjesver-
haal." 

Ons jonge Platteland. 

  

 

4 
 Romans per jaar tegen 

hálve prijs, 

desgewenst 
aangevuld met 

2 
Romans, eveneens 
tegen hálve prijs. 

60 
titels van boekwerken 

voor gratis keuze. 

Dit zijn enkele sprekende voordelen 
waarvan U deelgenoot wordt als abon-
nee op de 

NUM 

 

Abonneert U thans, dan wordt U be-
zitter van een rijk gevarieerde serie 
boeken, die haar weerga niet vindt. 

Deel I: Jan Fabricius in samenwerking 
met Anne de Vries: 

DE RING VAN DE PROFEET 
(Sept. 1952) 

Deel II: Cor Bruijn: 
SIMON EN JOHANNES 

(Dec. 1952) 

Deel III: Marie van Dessel-Poot: 
HET EILAND IN DE VERTE 

(Maart '53) 

Deel IV: Lillian Budd: 
SNEEUW IN APRIL (Juni '53) 

Iedere abonnee heeft het recht zijn 
abonnement desgewenst uit te breiden 
met twee prachtige delen van de Bij-
wagen: 

Dignate Robbertz: GOVERT 
(Nov. '52) 

 

Maria de Lannoy: CLARA MARIA 
(Febr. '53) 

De prijs bedraagt ƒ5.40. Voor abonnees 
de hálve prijs, dus slechts ƒ2.70 per 
deel. 
De reeds in deze nieuwe jaargang ver-
schenen delen krijgt U bij opgave di-
rect toegezonden. 
Uitgebreid prospectus op aanvraag 
gratis. 

Wordt deelgenoot in de Nobel-Reeks. 

Geeft u direct op als abonnee aan de 
boekhandel of aan 

Adm. NOBEL-REEKS 



DE 
GOUD-ELSJE- 

SERIE 
5 DELEN !! 

De meest gevraagde 
boeken 
van deze tijd! 
Zelden verkreeg een 
serie boeken 
een zo 
nadrukkelijke voorkeur! 
De serie telt 
reeds 
tienduizenden 
lezeressen 
en de 
oplagen volgen elkaar 
nog steeds 
in snel tempo op! 

Een succes dat overigens zeer wel te begrijpen is, want de 
hartenveroverende Goud-Elsje weet haar lezeressen op 
prachtige wijze te inspireren tot levensclurf en zonnige 
blijdschap! 

MAX DE LANGE-PRAAMSMA: 

Goud-Elsje 
Meisjesboek 14-16 jaar, 7e druk 

Goud-Elsje verlooft zich 
Meisjesboek 15-18 jaar, 5e druk. 

Goud-Elsje draagt een 
dubbele naam 
Meisjesboek 17 jaar en ouder, 5e druk 

Gebonden f3.90 

Gebonden f3.90 

Gebonden f3.90 

Nog is het lente voor Goud-Elsje 
Meisjesboek 18 jaar en ouder, 4e druk. 	Gebonden f3.90 

Goud-Elsje na de grote storm 
Meisjesboek 18 jaar en ouder, 3e druk 	Gebonden ƒ4.90 

Kies één of meer delen van deze waardevolle boeken!! 
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K. NOREL: 

Oranje-Boven 
(uit de tijd van Jan de Witt). 

Jongensboek 14-17 jaar. Illustraties van G. 
D. Hoogendoorn. Gebonden f3.50. 

„De hoofdpersoon uit dit boek is een Enkhui-
zer jongen, Pieter Kant. Een jongen, die 
leefde in een tijd, dat het bruiste in Neder-
land, tot het overkookte soms. En Pieter staat 
daar middenin. En Norel vertelt daarvan op 
zijn eigen boeiende wijze. 
Jongens, als je dit boek es te pakken kan 
krijgen, doe het dan!" zegt de heer Feenstra 
voor de A.V.R.0.-microfoon. 

FR, OUWERKERK-BAKKER: 

Marion 
Meisjesboek 14-18 jaar. 
Illustraties Van Rie Reinderhoff. Geb. /4.50 

Dit allergezelligste meisjesboek vertelt de ge-
schiedenis van een vrolijk, aantrekkelijk 
meisje, dat dol is op mooie kleren en zich 
graag als het middelpunt ziet. 
Jaloezie brengt haar er toe in de tijd dat moe-
der bij een Londense vriendin logeert, zich 
van de ene moeilijkheid in de andere te be-
geven. Zij maakt fouten, dit meisje, maar het 
zijn zeer menselijke, zeer begrijpelijke fouten 
en mede daarom is dit boek zo levensecht, 
zo waar en leerzaam ook. 
Naast alle opgewektheid en levensblijheid die 
het uitstraalt, wijst het de weg naar een 
waardevolle, positieve levenshouding. 
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Dr J. ROELINK: 

De samenzwering van 
Leiden 
Jongensboek 12 jaar en ouder. Illustraties 
van Jan Lutz. Gebonden f3.50. 

„Hier is nu eens een echt fijn jongensboek, 
dat alle elementen bevat om door jongens 
ademloos uitgelezen te worden. In een goed 
gecomponeerd verhaal van spionnage, contra-
spionnage en andere spannende verwikkelin-
gen, dat boeit van begin tot eind, vertelt de 
schrijver hoe Simon en Charles hun opdracht 
tot een goed einde brengen. Hartelijk aan- 
bevolen. 	 Moeder. 

P. TERPSTRA: 

Storm op het Uselmeer 
Jongensboek 9-14 jaar. Illustraties van Hans 
Borrebach. Gebonden f4.90. 

Een boek uit duizenden. In één woord een 
juweel. Zo vol verrassende, goed geschreven 
avonturen, zo sappig en spannend, dat jon-
gens het in één adem zullen uitlezen. 
Een boek om nooit te vergeten. 

NEL VERSCHOOR-VAN DER VLIS: 

Het boek van Inge Brands 
Roman voor meisjes van 17 jaar en ouder. 
Band, stof omslag en titelplaat van Hans 
Borrebach. Gebonden /4.50. 



Inge Brands negeert vaders wens om ook 
dokter te worden. Zij heeft een doel — het 
schrijven van een boek en daarop concen-
treert zij zich. Voor dit doel huurt zij een 
kamer in een pension aan zee. Zij weert ieder 
die contact met haar zoekt, tot ze door de 
loop der gebeurtenissen hiervan eindelijk ge-
nezen wordt. Een goed boek, een leerzaam 
en verrijkend boek voor oudere meisjes. 

NEL VERSCHOOR-VAN DER VLIS: 

Tegenwind 
Meisjesboek 15 jaar en ouder. 	Geb. ƒ3.90 

„De schrijfster heeft in dit boek op uitsteken-
de wijze de stijl en taal van de meisjes ge-
troffen. Zij beschrijft de gebeurtenissen in 
het gezin van een boekhouder in bezettings-
tijd. Het is een „goed" gezin, maar hoe voor-
treffelijk weet Nel Verschoor de moeilijk-
heden te tekenen, die ieder meisje heeft." 

Herv. Kerkblad. 

A. WAS-OSINGA: 

De kinderen van het 
Ruige Veld 
Jongens- en meisjesboek 10-14 jaar. Illu - 
straties van Jan Lutz. Gebonden f3.50. 

„Nu zeg ik heus niet te veel als ik beweer, 
dat dit één van de beste boeken is, die 'k de 
laatste tijd in dit genre heb gelezen. Van 
harte aanbevolen." 

Radio-jeugdjournaal. 

ANNE DE VRIES: 

REIS 

DOOR DE NACHT 

1. DE DUISTERNIS IN 

2. DE STORM STEEKT OP 

3. OCHTENDGLOREN 

Gebonden f5.50 per deel. 

Geïllustreerd door Tj. Bottema. 

Drie pittige boeken voor de jeugd. Boeken die 
een ereplaats verdienen in ieder Nederlands 
gezin. Op zeldzaam boeiende wijze vertelt de 
schrijver over de doodgewone en toch zo grote 
en heldhaftige mannen en vrouwen, die in 
de duistere jaren der bezetting daden hebben 
verricht die inspireren tot moed en geloof. 
De jeugd van nu kent hun geschiedenis niet. 
Een boeiende, fascinerende trilogie, die iedere 
Nederlander, jong of oud, moet kennen! 

Ouderen, geeft ze de jeugd in handen en 
leest ze zelf! 
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Romans 

REIN BROUWER: 

De Zegen 	
Gebonden f5.90 

„Prachtig zijn z'n karaktertekeningen. De be-
schrijvingen van het Groningerland zijn tref-
fend en voor kenners van dit land aangrij-
pend", schrijft de Nw. Prov. Gron. Courant. 

J. D. BROWN: 

Dominee in Dixie 
Gebonden ƒ5.40 

Het leven van een predikant in een kleine 
Amerikaanse stad. Een man met een prach-
tige levensopvatting. Boeiend en avontuur-
lijk. Een boek waarin het christendom van 
de daad domineert. 

* * * * *  

Romans van de bekende Nederlandse 
schrijver 

COR BRUIJN: 

Sil, de Strandjutter 
Groot formaat met illustraties van Anton 
Pieck. Gebonden f5.90. 

Arjen 
Illustraties van Anton Pieck. 	Geb. ƒ6.50 
Een eveneens op Terschelling spelende roman 
over de zwerver en avonturier Arjen. 

Heert, mijn zoon, 
waar ben je? 
Geïllustreerd met 5 grote gekleurde platen. 

Gebonden ƒ4.90 

Hier worden twee broers van geheel ver-
schillende karakters tegenover elkaar ge-
plaatst. Een met spanning geladen geschie-
denis uit de 16e eeuw. 

Muziekmeester Adriaan 
3e druk. 	 Gebonden ƒ5.90 

Een roman over een begaafde jongen van ge-
ringe afkomst, die zich met noeste vlijt tot 
een verdienstelijk musicus weet op te werken. 

Strijd om den Eenhoorn 
4e druk. 	 Gebonden 0.90 

Hierin wordt de vaak enerverende strijd be-
schreven die de Zaanse molenaars voeren te-
gen de opkomst van het nieuwe — de fa-
brieken. 

Wendelmoet 
Gebonden ƒ4.50 

Een knap geschreven, boeiende historische 
roman. 
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Grote Bourgondische Trilogie: 

Vreemde macht 
Vrijheid 
Ochtendschemering 
Royaal geïllustreerd met suggestieve teke-
ningen. Prijs f8.90 per deel. Groot formaat. 
Omvang te zamen ongeveer 1200 bladzijden! 
De delen sluiten op elkaar aan, maar kunnen 
ook afzonderlijk worden gelezen. 
Ze behandelen de romantische, roerige Bour-
gondische tijd, waarin de fel-dramatische ge-
beurtenissen in Hoorn en omstreken en de 
grote vrijheidsdrang van de West-Friezen de 
spannende climax vormen. 

Simon en Johannes 
Verschijnt December 1952. Gebonden f5.40 
Als een fel-rode draad loopt door dit boeien-
de verhaal een geheim, dat langzaam wordt 
ontraadseld. Dit houdt de lezer van begin 
tot eind in spanning. 
Naast de hoofdfiguren Simon en Johannes 
vinden we hier andere, wier leven en hande-
len ontroering wekken. Mensen, die nauw 
aan elkaar zijn verbonden, maar wat hun ka-
rakters betreft ver uiteenlopen. 

* * * * * * 

MIA BRUYN-OUWEHAND: 

Hete stenen hart 
Gebonden /4.90 

In het middelpunt van deze boeiende roman 
staat een vrouw die zich tot het uiterste in-
spant om haar gevoel van minderwaardig-
heid te overwinnen, maar onbeheerst blijkt 
wanneer zij eigen hartstochten terugvindt in 
haar zoon. 

FRITHJOF E. BYE: 

Wolven huilden rond 
het Bosmeer 

Gebonden f4.90 

De grote eenzaamheid 
Gebonden ƒ4.90 

Sterke machten 
Gebonden f5A0 

Uit het Noors vertaald, prachtig geïllustreerd. 
Alv Udda, de ruige kerel van het Noorden, 
staat als een rots van kracht in het midden 
van deze fascinerende boeken. 
Een rusteloos jager, een oermens, die zich 
door niemand van zijn vrijheid laat beroven, 
maar die toch moet bukken voor machten die 
sterker zijn. Van deze meedogenloos harde 
mens, deze doldrieste vrijbuiter, zal ieder die 
zijn geschiedenis leest gaan houden! 

JAN FABRICIUS 
schreef in samenwerking met 

ANNE DE VRIES: 

De ring van de profeet 
Gebonden f5.40 

Jan Fabricius en Anne de Vries, twee vrien-
den van Drentse afkomst, twee meesters van 
de pen met een reputatie tot ver over onze 
grenzen, bieden U een sterk tot de verbeelding 
sprekende roman, die van begin tot eind ge-
laden is met een vaak adembenemende span-
ning. 
Een ongemeen boeiend verhaal, dat door zijn 
levendige en scherpe karaktertekening wel 
zeer duidelijk het kunnen van beide auteurs 
accentueert! 

Gebonden ƒ4.50 

Dreigende branding 
Gebonden ƒ4.90 

Beide boeken spelen in het vissersdorp Kat-
wijk aan Zee. 
De eerste en tweede wereldoorlog zijn de 
boze machten, die de veilige beslotenheid van 
het dorp openbreken naar de wereld. 
In Springvloed leven we mee met de geschie-
denis van de trotse reders-weduwe en haar 
kinderen en in het tweede deel zijn het de 
volwassen geworden kinderen, die hun soms 
wonderlijke wegen gaan. 

K. VAN DER GEEST: 

Janneke 
Gebonden f5.40 

Het kind, dat in dit boek de centrale figuur 
is, weet door haar intelligente opmerkings-
gave op frappante wijze het leven der volwas-
senen rondom haar te doorzien en te ont-
maskeren. Een gevoelig, teer boek! 

JOH. HIDDING: 

Heuvings haardstee 
Omslag en illustraties van Anton Pieck. 

Gebonden 3'4.90 
Een eenvoudig en gaaf verhaal uit het 
Drentse land. 

MIA BRUYN-OUWEHAND: 

Springvloed 
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W. G. VAN DE HULST: 

Het vertellen 
3e druk. Gebonden ƒ3.75 
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De boeiende wordingsgeschiedenis van het 
nieuwe land wordt er in beschreven, maar 
ook de grote nood van boerenzoons, die'ploe-
teren en vechten voor een eigen plaats. 

Dit boek geeft een schat van practische wen-
ken en voorbeelden voor allen die moeten ver-
tellen of voorlezen. 

C. TH. JONGEJAN-DE GROOT: 

Verdonkerd goud 
2e druk. 	 Gebonden f4.50 

In „Moeder" schrijft men o.a. over dit boek: 
„Een schrijfster, die met zoveel indringende 
liefde en toewijding, met zoveel milde humor 
en ontferming een stuk leven kan weergeven 
zoals in dit boek gebeurt, kan meer. Ze boeit 
U van de eerste bladzijde tot de laatste, en 
dat is op zichzelf al geen kleine verdienste!" 

J. KOLKMAN: 

Walvis aan stuurboord 
Gebonden ƒ5.90 

,,Een boek, voortreffelijk geschreven, zonder 
sentimentaliteit, zonder ophemeling of ver-
heerlijking van onze vaderlandse zeeman, 
maar toch een prachtig getuigschrift!" 

Nw. Rotterd. Courant. 

JANT NIENHUIS: 

Pioniers 
Gebonden f4.90 

Een roman waarin de taaie volharding van 
de pioniers in de N.O. Polder wordt gete-
kend. 
Van het begin tot het eind een pakkend boek. 

K. NOREL: 

Mannen van Sliedrecht 
Gebonden ƒ4.90 

Norel heeft in deze roman 't werk van wijlen 
Herman de Man voltooid. Het is een voor-
treffelijk boek geworden. Het vertelt de ge-
schiedenis van mensen, die hun ingespannen 
arbeid overal in de wereld verrichten. 
Een boeiend, leerzaam, inspirerend boek over 
prachtkerels! 

K. NOREL: 

Te land en te water 
Gebonden f7.90 

Rijk geïllustreerd. Zes en twintig door deze 
bekende volksverteller zelf geschreven verha-
len voor oud en jong. Om zelf te lezen en om 
voor te lezen. Een echt Hollands boek met 
luchtige en ernstige verhalen. Bij uitstek ge-
schikt voor het gezin. 

FENAND VAN DEN OEVER: 

Laat mij maar zwerven 
Illustraties van Anton Pieck. 	Geb. ƒ4.90 

Een boek gezond als de zee, gezond als de 
bries, die de zeilen doet zwellen. Een boek 
over mannen van karakter en stavast, met 
durf en moed, kerels van de grote vaart. 



FENAND VAN DEN OEVER: 

„Lest best" 
2e druk. 	 Gebonden /4.50 

„De auteur blijkt in het binnenschippers-
leven uitstekend thuis te zijn. Wat een door 
en door Hollands leven is dit en wat een ge-
heel eigen sfeer." 

FENAND VAN DEN OEVER: 

Moeder, leer me nog 
eens lopen! 

Gebonden /5.40 

Een boek van een der meest gevierde Ne-
derlandse auteurs. Een tot de laatste blad-
zijde boeiende roman, die zijn aanloop heeft 
in het „levendige" IJmuiden en dan speelt 
buitengaats in het geheimzinnige gebied van 
de Zuidpool met zijn enorme ijsbergen. en 
velerlei gevaren. Het gebied waar een ge-
meenschap van stoere kerels hun avontuur-
lijke jacht bedrijven op de grote blauwe en 
gewone vinvissen. 

J. W. OOMS: 

Lidia en de zigeuners 
Gebonden /5.40 

In deze roman vertelt Ooms hoe de kleine 
Lidia opgroeit tot een volwassen meisje, dat 
in het leven van de zonderlinge gebroeders 
Neuteboom zoveel zon en „vreemdigheid" 
bracht, maar ook verdriet, omdat zij met 
haar bruisende natuur toch weer terugkeert 
naar de stam waaruit zij sproot. 

WOUTER VAN RIESEN: 

„Dokterom" 
Gebonden /5.40 

Het zal niemand na de lezing van deze 
doktersroman verwonderen, dat de goege-
meente nogal eens aanmerkingen heeft op de 
levenswijze van hun dokter, want hij durft 
het aan als een vrij, onafhankelijk mens 
door het leven te gaan. Hij strijdt zijn strijd, 
deze Friese dokter, voorbeeldig en sterk in 
veel opzichten, maar op vele punten ook 
zwak. 

DIGNATE ROBBERTZ: 

Govert 
Gebonden /5.40 

Hier heeft de schrijfster van zo menig goed 
boek als boeiend onderwerp de verbeten strijd 
tussen twee mensen van wie de maatschap-
pelijke en financiële kracht ver uiteen liggen. 
De natuurlijke verteltrant en de scherpe 
visie van de schrijfster, die haar figuren 
sterk en met warm menselijk gevoel uitbeeldt; 
maken deze roman bijzonder waardevol en 
aangenaam om te lezen. 

RIE VAN ROSSUM: 

De gestolen roos 
Gebonden /5.40 

„In ieder geval is dit een roman van formaat, 
die met vaart en durf geschreven is. Stellig 
zal dit boek vele lezers en nog meer lezeres-
sen boeien." 

Geref. Classicale Kerkb. v. Utrecht. 
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RIE VAN ROSSUM: 

De jongen met de 
toverfluit 

Gebonden f1.50 

In dit boek wordt het leven weergegeven van 
de auteur W. G. van de Hulst, die door zijn 
grote gaven millioenen kinderen wist te ont-
roeren. Geen opsomming van feiten, maar 'n 
boek dat zich laat lezen als een boeiende 
roman! 

zijn bepalen; liefde, geloof, angst, dan om de 
arbeid en de streek. 
Gijsbert van Kralingen, de boerenzoon en 
de kostersdochter Rina Bergman zijn de 
prachtig getekende hoofdfiguren, terwijl ver-
der de filosofisch-ironische koster-dood-
graver, dominee Kuilman en de veearts Bal-
der de onmisbare, boeiende bijfiguren zijn. 

DE BOEKEN VAN ANNE DE VRIES: 

Bartje 
Gebonden ƒ4.90 P. STOUTHAMER: 

Het Land achter de landen 
Gebonden f4.90 Bartje zoekt het geluk 

„Stouthamer heeft ons een goed boek gege- Gebonden 
ven. Hij tekent ons een mens die zich niet 
laat leiden door het gemene en lage, maar 
door het gave, het edele." 

De Rotterd. Kerkbode. 

ƒ5.50 

Hilde 
Gebonden ƒ4.90 

L. H. STRONKHORST: 

Kinderen der mensen 
Gebonden ƒ5.90 

In „Kinderen der mensen" worden op bij-
zonder levendige wijze mensen van het land 
getekend, waarbij de christenen van de daad 
domineren. We kunnen dit in prachtig so-
bere, maar vaak typisch geladen stijl ge-
schreven boek geen streekroman noemen in 
de gewone zin van het woord! Het gaat in dit 
boek nl. meer om de dingen die het mens- 

Wij leven maar eens 
Gebonden f5.40 

En nergens op de wereld 
2e druk. Novelle. 	Gebonden ƒ225 

De boeken van Anne de Vries zijn alle het 
bezitten overwaard! Hij weet zeldzaam 
boeiend te schrijven, zo, dat men zijn boeken 
nooit weer vergeet. 
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g.dichtekt 

ELISABETH CHEIXAOU: 

Het Maanschip 
" Gebrocheerd f2.50 

De gedichten van deze kunstenares behoren 
tot de meest bezielde, direct aansprekende 
uitingen van de poëzie in deze tijd. 
Deze nieuwe bundel is bij de lezers minstens 
een even stormachtig onthaal waard als de 
thans in derde druk verschenen bundel 
„Witte Donderdag" indertijd bij eerste ver-
schijning te beurt viel. 

ELISABETH CHEIXAOU: 

Witte Donderdag 
3e- druk. 	 Gebrocheerd f2.90 
Thans is de derde druk verschenen van deze 
in zeer korte tijd overbekend geworden ge-
dichtenbundel. 
Vrouwenpost schrijft o.a.: 
„Het is maar zelden, dat de verrukkingen van 
feestelijke levensvreugde een uiting vinden 
in de dichtkunst. Weemoed en verlangen zijn 
meestal de achtergrond van het werk onzer 
beste dichters. Maar in deze pure witte bun-
del zingt een warm kloppend vrouwenhart 
zijn verrukkingen uit met een gratie en on-
bevangenheid, die bekoren." 

MUUS JACOBSE: 

Het bescheiden deel 
2e druk. 	 Gebonden ƒ1.90 
„De afstand, die helaas bestaat tussen het 
volk en zijn kunstenaars, wordt door deze 
dichter overbrugd op een wijze, die onze dank 
verdient." 

MIA VAN OOSTVEEN: 

Dit is 't verhaal van 
Mensenhart 
2e druk. Groot formaat. Prijs ƒ2.75. 
Een prachtig, boeiend rijmvers, rijk versierd 
met kunstzinnige platen in vier kleuren van 
de schrijfster. 

JACQUELINE E. VAN DER WAALS: 

Gebroken kleuren 
6e druk. Een bloemlezing uit haar gedichten. 

Gebonden f2.90 

Als fijn, waardevol geschenk is deze bundel 
altijd en bij iedereen welkom. 

JACQUELINE E. VAN DER WAALS: 

Iris 
4e druk. 	 Gebrocheerd ƒ2.90 

Nieuwe verzen 
7e druk. 	 Gebrocheerd ƒ3.50 

Op veelvuldig verzoek zijn thans herdrukken 
verschenen van twee zeer bekende, zeer ge-
liefde gedichtenbundels. 
Dat zij algemene waardering genieten, is heel 
goed te verklaren. Jacqueline E. van der 
Waals immers is de dichteres van het stille. 
De rust waaraan zo menigeen behoefte heeft, 
vindt men in haar gave poëzie. 
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Jhr H. DE RANITZ: 

De moed om ongelukkig 
te zijn 
2e druk. 	 Gebonden ƒ4.90 
„Dit is een troostboek voor zieken en lijden-
den. En daarom vooral ook zo'n goed troost-
boek, omdat het allerlei quasi-troostwoorden 
kapot slaat." 

Gids v. d. Herv. Raad v. Kerk en Gezin. 

Dr A. A. VAN RULER: 

Verhuld bestaan 
Gebonden ƒ1.90 

Een bundel overdenkingen. 

Stichtelijke uitgaven 

Meer dan honderd 
kerkelijke dwaasheden 
door Enige Spelende Herders. 	Geb. f3.50 
Rake, geestige opmerkingen over kerkelijke 
gemeenten en over predikanten. Een boek vol 
milde humor. 
Nadere gegevens vindt U op pag. 4 van het 
omslag van deze catalogus. 

H.W.S.: 

Nieuw Bijbels Dagboekje 
15e druk. Omvang 380 bladzijden. Gedrukt op 
mooi, houtvrij papier, zwart linnen band met 
goudopdruk. Gebonden f3.50. 

Ds J. H. C. KAMSTEEG: 

Als de wegen moeilijk zijn 
Gevat in stijlvol stofomslag. 	Geb. ƒ3.90 
„Dit boekje heeft, zoals de schrijver in zijn 
voorwoord zegt, maar één verlangen: Dat het 
mensen wier wegen moeilijk zijn, wat helpen 
mag." 

M. E. OUWEHAND: 

Weerzien van Heiligen 
Gebonden f5.00 

„Een heel merkwaardig boek. Bijbelfiguren 
komen zomaar, in levende lijve onze Wester-
se wereld binnen en gaan vertellen van hun 
eigen leven. Maar ze doen dat in de denk- en 
levensvormen van vandaag. En daarbij pas-
sen ze hun eigen belevingen op onze tijd toe. 
Een wel heel nieuwe, doch rake methode!" 

Geref. Kerkbl. classis Haarlem. 

Ds W. A. VERSTEEG: 

Gebeden voor elke dag 
Gebrocheerd ƒ0.75 

Het is niet de bedoeling deze gebeden „steeds 
lezend" te bidden, maar veelmeer dat ze de 
richting aangeven van de gedachten der-
genen die voorgaan in gebed of in stilte bid-
den. 

Ds H. A. VISSER: 

Perspectief (Dagboek) 
Gebonden ƒ5.90 

„Vorm en inhoud zijn anders dan wat de dag-
boeken gewoonlijk bieden. De inhoud is geen 
praten langs de problemen heen, maar het 
stellen en beantwoorden van actuele vragen, 
die de mens van nu bezig houden. En de 
vorm is direct, op de man af." 

Dr A. DE WILLIGEN: 

Onze zieken 
Gebonden f4.90 

Dit boek heeft ten doel, allen die iets met 
zieken te maken hebben, wenken te geven en 
zo mogelijk hulp te bieden in de moeilijk-
heden welke zich bij ziekenbezoek kunnen 
voordoen. 

Ds H. H. W. ZEGERIUS: 

Soldaat van Christus 
Gebrocheerd p:1.75 

Recht van opvoering na afname van min-
stens 10 ex. Voor tweede opvoering is een 
recht van f5.— verschuldigd. 
Lekenspel voor de Paastijd, waarin een rand-
geschiedenis van het Paasgebeuren wordt 
weergegeven. 
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4Eiteologiócite uitgaven 

Altijd Zondag 
Handboek voor het Catechetisch-onderricht 
door Ds C. Aalders, Ds B. van Ginkel en Dr 
P. ten Have. In twee delen. Prijs per deel 
fl .50. 

Dr W. AALDERS: 

Cultuur en Sacrament 
Gebonden f3.90 

KARL BARTH: 

Gezond zijn en ziek zijn 
Gebonden ƒ2.25 

Een actueel, leerrijk boek, waarin o.a. de ge-
nezing op gebed wordt besproken. 

KARL BARTH: 

Het Gebed 
Gebonden f2.25 

Diepgaand en verrijkend is de beschouwing 
van Barth. Bidden: een werkelijk, reëel deel-
hebben aan Gods wereldheerschappij. Wat 
een perspectieven. 

KARL BARTH: 

Hoofdsom der Heilige Leer 
Gebonden ƒ4.50 

Een duidelijke samenvatting van Barth's 
leer, die velen de gelegenheid biedt de hoofd-
lijnen van Barth's theologie te leren kennen. 

Dr J. W. BEEREKAMP: 

De jeugddienst 
ZIJN GESCHIEDENIS, PRINCIPE EN 
OPZET. 

Gebonden ƒ6.50 
Het eerste grcte boek over dit belangrijke 
onderwerp. 

Dr H. BERKHOF: 

Geschiedenis der Kerk 
5e druk. Verlucht met 23 foto-illustraties. 

Gebonden ƒ6.90 
Dit in korte tijd bekend geworden boek is 
grondig en toch zeer populair geschreven, zo, 
dat het zowel voor ontwikkelden als minder 
ontwikkelden van waarde is. Het geeft de 
geschiedenis der Kerk van haar begin af tot,  
heden. 

Ds A. BRAAKMAN: 

Met de Christenheid van 
alle eeuwen 

Gebonden f2.25• 

De Apostolische. Geloofsbelijdenis toegelicht 
vanuit de Bijbel en de belijdenisgeschriften. 
Vooral de boeiende wijze van behandeling 
wekte tijdens de uitzending voor de N.C.R.V.-
microfoon grote belangstelling. Het is dan 
ook op veler verzoek dat deze voordrachten 
thans in druk verschijnen. Een populaire,,  
waardevolle uitgave, waaruit velen opnieuw de 
schoonheid in het Christelijk belijden en 
vooral de waarheid weer zullen gaan zien. 

Dr H. BERKHOF: 

Crisis der 
ƒ1.50 Middenorthodoxie 

3e druk. 	 Gebonden f2á0,  

In niet minder dan 65 min of meer uitvoeri-
ge artikelen in kerkelijke Dag- en Weekbla-
den werd dit actuele boekje besproken en ter-

ƒ1.10 lezing aanbevolen! 

Dr J. H. VAN DEN BERG: 

Psychologie en theologische 
Anthropologie 
2e druk. 	 Gebrocheerd 

Dr M. H. BOLKESTEIN: 

Het Heilig Avondmaal 
Gebonden 
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JOHANNES CALVIJN: 

De Artikelen 
van de Faculteit der Heilige Godgeleerdheid 
te Parijs. Gebrocheerd f2.25. 
Een bondige uiteenzetting van de verschillen 
tussen Rooms-Katholicisme en Reformatie. 

Dr W. F. DANKBAAR: 

De tegenwoordigheid van 
Christus in het Avondmaal 

Gebonden ƒ1.90 
Een levendige discussie rondom de Avond-
maalsproblemen, zowel door de liturgische 
beweging als door het gesprek met Rome in 
het middelpunt der belangstelling staande. 

Dr R. B. EVENHUIS en 

Dr G. C. VAN NIFTRIK: 

Maria 
Ten-Hemel-Opneming 

Gebrocheerd 0.90 

H. H. FARMER: 

Dienaar des Woords 
Gebonden f1.— 

Een boek voor predikanten, maar niet min-
der belangrijk voor gemeenteleden. Het han-
delt over de juiste verhouding van het 
Woord. 

Prof. Dr JOH. DE GROOT (t) en 

Prof. Dr A. R. HULST: 

Macht en Wil 
Gebonden f15.— 

De verkondiging van het Oude Testament 
aangaande God. 
„De exegeet, de dogmaticus, de prediker, de 
catecheet en de niet-theoloog zullen ontzag-
lijk veel kunnen hebben aan dit boek. Ik heb 
het met veel spanning gelezen, met vreugde 
heb ik er gebruik van kunnen maken. Wij 
wensen, dat er in onze prediking iets méér 
zal komen van deze oudtestamentische reli-
gie. Wanneer het daartoe komt, heeft dit 
mooie boek een ontzaglijke dienst bewezen 
aan de ganse kerk." 

Kerk en Theologie. 

Dr TH. L. HAITJEMA: 

Nederlands Hervormd 
Kerkrecht 

Gebonden 15.— 
Predikanten, theologische studenten, ouder-
lingen en vele kerkelijk geïnteresseerden zul-
len, met dit boek zeer gebaat zijn, doordat 
de nieuwe kerkorde voor velen vragen en pro-
blemen schiep, die tot hiertoe onopgelost 
bleven. 
Dit boek geeft antwoord op practisch alle 
vragen t.o.v. het tegenwoordig geldend kerk-
recht en de orde in de kerk. 

Dr A. R. HULST: 

Belijden en loven 
Gebrocheerd ƒ1.25 

Dr J. KOOPMANS: 

Kleine Postille 
2e druk. 	 Gebonden ƒ3.75 
Een klein meesterwerk, waarin naar oud-
reformatorische voorbeelden een jaarcyclus 
van predikteksten kort wordt behandeld. 

Dr G. VAN DER LEEUW: 

Sacramentstheologie 
Gebonden ƒ8.50 

Wat wijlen Prof. v. d. Leeuw in deze Sacra-
mentstheologie heeft gegeven, vraagt zeker 
belangstelling van die lezerskring, welke zich 
met de liturgie in de Kerk wil bezighouden. 
De schrijver geeft hier rekenschap van het-
geen de liturgische beweging bezielt. 
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Dr H. VAN DER LINDE: 

De Wereldraad van 
Kerken 

Gebrocheerd f2.— 

Dr K. H. MISKOTTE: 

De kern van de zaak 
De oorspronkelijke prijs van ƒ6.90 werd terug-
gebracht tot gebonden ƒ2.90. 
Dit boek geeft een waardevolle uiteenzetting 
over de betekenis voor het algemene geestes-
leven in de Ned. Herv. Kerk. 

Dr K. H. MISKOTTE: 

In de gecroonde 
Allemansgading 
2e druk. 	 Gebonden ƒ7.50 
Schetsen, overdenkingen, lezingen, preken en 
opstellen over tal van onderwerpen. 

Dr G. C. VAN NIFTRIK: 

Een beroerder Israëls 
2e druk. 	 Gebonden f6.90 
Enkele hoofdgedachten in de theologie van 
Karl Barth. 
Een zeer begrijpelijk, boeiend geschreven 
boek, dat vele bestaande misvattingen over 
de veelomstreden Zwitserse theoloog Prof. 
Barth en zijn theologie definitief oplost. 
Ieder die antwoord wil hebben op de vraag 
wie Barth is en wat hij wil, leze dit boek. 

Dr G. C. VAN NIFTRIK: 

Kleine Dogmatiek 
Vierde, totaal herziene, belangrijk uitgebrei-
de druk. Gebonden ƒ9.90. 
Deze nieuwe druk bevat vier hoofdstukken 
meer dan de vorige drukken. Ook in het in-
leidende deel werd op meerdere punten uit-
voeriger ingegaan, terwijl enige hoofdstukken 
belangrijke veranderingen ondergingen. 

Dr G. C. VAN NIFTRIK: 

Zie, de Mens! 
Gebonden f9.90 

Beschrijving en verklaring van de anthropo-
logie van Karl Barth. 
„Een voortreffelijk werk heeft Prof. Van Nif-
trik hiermee gedaan. Uit het grote werk van 
Barth heeft hij een deel, dat handelt over 
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„de leer van de mens", bewerkt. Hier is nu 
een goede gids die ons inleidt in het bijbels 
denken van Barth. 
Het gaat hier over de verhouding van ziel en 
lichaam, over het huwelijk, over het leven in 
de tijd.... het gaat over die vragen, die 
juist vandaag in het brandpunt staan." 

Gron. Kerkblad. 

Dr H. VAN OPEN: 

Op weg naar een 
Christelijke wijsbegeerte? 

Gebrocheerd 

Pro Regno Pro Sanctuario 
Gebonden f40.— 

Een huldeboek ter gelegenheid van de 60ste 
verjaardag van wijlen Prof. Dr G. van der 
Leeuw. Met vele wetenschappelijke bijdragen 
uit binnen- en buitenland. 

Dr A. J. RASKER: 

Christelijke politiek 
Gebonden ƒ3.90 

Dr M. VAN RHIJN: 

Gedachten en gestalten 
uit de Evangeliën 
Deel I 2e druk geb. f4.90 
Deel II geb. f5.90 

Bekende gedeelten uit de Evangeliën worden 
hier op bijzonder treffende en boeiende wijze 
besproken en toegelicht. Voor persoonlijke 
Bijbelstudie en voor besprekingen in kringen 
zijn deze boeken van harte aan te bevelen. 



Dr A. A. VAN RULER: 

Bijzonder en algemeen 
ambt 

Gebrocheerd f3.50 
Een belangrijke nieuwe uitgave voor predi-
kanten, theologische studenten en verder 
voor een brede kring belangstellenden. 
Dr Van Ruler wijst hier de verschillende as-
pecten aan welke het vraagstuk van de amb-
ten vertoont. En hiermede dringt hij door 
tot de kernvragen in de huidige discussies om 
het ambt. 
Waar het vraagstuk zo verward en onzeker 
is, zal deze bijdrage daartoe door velen van 
harte welkom worden geheten. 

Dr A. A. VAN RULER: 

De belijdende Kerk in de 
Nieuwe Kerkorde 

Gebrocheerd ƒ1.50 

Dr A. A. VAN RULER: 

De vervulling van de Wet 
Gebonden f15.— 

Een dogmatische studie over de verhouding 
van openbaring en existentie. Een belangrijk, 
zeer gedegen studiewerk voor studenten en 
vaktheologen. 

Dr A. A. VAN RULER: 

Het Apostolaat der Kerk 
en het Ontwerp-Kerkorde 

Gebrocheerd ƒ2.50  

Dr E. L. SMELIK: 

Het gesprek in de 
Pastorale Theologie 

Gebrocheerd .f 1.— 

Dr P. A. VAN STEMPVOORT: 

Eenheid en schisma 
Gebonden 0.90 

Een belangrijke bijdrage inzake het probleem 
van de Oecumene. Niet minder belangrijk is 
deze uitgave voor de liefhebber van het 
Nieuw-Testamentisch detail-onderzoek. 

Dr W. A. VISSER 'T HOOFT: 

Droefenis en grootheid 
der Kerk 

Gebonden f 1.— 

Dr H. DE VOS: 

Inleiding tot de Ethiek 
Gebonden ƒ7.90 

Er bestaat dringende behoefte aan deze in-
leiding tot de zedekunde, voor studenten, 
theologische en andere, voor studerenden en 
in het algemeen voor allen, die zich reken-
schap willen geven van de principiële vragen, 
die het feit van de zedelijkheid oproept. Het 
is inderdaad een inleiding en daarom zo een-
voudig mogelijk gehouden. Er is naar ge-
streefd de verschijnselen, die te zamen de 
zedelijkheid vormen, juist te analyseren en 
duidelijk te omschrijven, de problemen die 
rijzen, scherp te stellen en de oplossingen, die 
mogelijk zijn, eenvoudig weer te geven. 

Dr H. DE VOS: 

Inleiding tot de 
Wijsbegeerte 	

Gebonden f9.90 
Een beknopte, eenvoudige, wetenschappelijk 
verantwoorde inleiding tot de wijsbegeerte, 
duidelijk voor beginners, onmisbaar voor stu-
denten en andere studerenden. 

Dr H. DE VOS: 

Verdraagzaamheid 
Gebrocheerd tl — 
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Dr H. DE VOS: 

Het Christelijk Geloof 
Gebonden f8.90 

„Zoals we dit van de schrijver gewend zijn, 
is dit boek een helder en logisch betoog. De 
uitgave is keurig verzorgd. Wie een goede 
„lekendogmatiek" wenst, kan hier terecht, al 
zullen ook vakmensen dit boek met vrucht 
kunnen bestuderen. Zeer hoop ik dat vele 
gemeenteleden het zullen kopen en lezen om 
daardoor duidelijker misschien nog dan voor-
heen te weten wat het Christelijk geloof in-
houdt." 

Een serie 
TOELICHTINGEN OP DE 
HEIDELBERGSE 
CATECHISMUS 

die naar aard en opzet voor ieder toegankelijk 
is en door haar korte, bondige verklaring in 
zeer ruime kring met vreugde zal worden be-
groet. 

Dr 0. Noordmans: 

HET KONINKRIJK DER HEMELEN 

Prijs, gebonden f3.90. 
De bewerking van Zondag VII—XXII. 

Dr S. F. H. J. Berkelbach van der 

Sprenkel: 

HET GEBED 

Prijs, gebonden f3.50. 
De bewerking van Zondag XLV—LII. 

DE PREDIKING 
VAN HET 
NIEUWE TESTAMENT 
Een theologische commentaar onder 
redactie van Dr K. H. Miskotte en Dr 
H. van Oyen. 

Ds F. J. POP: 

Apostolaat in druk en 
vertroosting 
De tweede brief aan de Corinthiërs. 
Verschijnt December 1952. 

Reeds verschenen: 

Dr E. L. SMELIK: 

De weg van het Woord 
Het Evangelie naar Johannes. Geb. 
f 8.90. Intekenprijs f7.90. 

Dr E. L. SMELIK: 

De wegen der Kerk 
2e druk. De Brieven aan Timotheiis. 
De brief aan Titus. De Brief aan Filé-
mon. Geb. f5.90. Intekenprijs f 5.25. 

Dr P. A. VAN STEMPVOORT: 

Oud en nieuw 
De Brief aan de Galatiërs. Geb. f7.50. 
Intekenprijs f6.50. 

Dr G. J. STREEDER: 

De Gemeente in 
Christus Jezus 
De Brief aan de Philippenzen. Geb. 
ƒ3.75. Intekenprijs f3.25. 

Kerst-declamatorium 
Samengesteld door P. Menkman. 
f0.40 per ex. Recht van opvoering bij aankoop van tenminste 10 ex. 
Voor tweede opvoering is een recht van f5.— verschuldigd. 

Om voldoende tijd tot instuderen te hebben is spoedige bestelling van belang. Eenvoudige, 
stijlvolle tekst. Het orgelspel accentueert prachtig de gewijde sfeer van dit mooie 
declamatorium. 
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FLANELBORD. 

80 X 100 cm., opklapbaar, voorzien van profiellatten 
en leren handvat. 	 ƒ12.— per stuk. 

PLATEN IN 5-KLEURENDRUK VAN DE 
VOLGENDE VERHALEN: 

Serie K I (6 platen): 

De Pinkstei geschiedenis. 
Saul tot koning gezalfd. 
David en Goliath. 
Koning Joas. 
Zacharias in de tempel. 
Aankondiging aan Maria. 

Per serie van 6 platen f7.50. 

Serie K II (12 platen): 

2 platen over Ruth en Boas. 
2 platen over de vijf wijze en de vijf dwaze maagden. 
Elia te Zarfath. 
1 plaat décors. 
2 platen over de Kerstgeschiedenis. 
De verloren zoon. 
De barmhartige Samaritaan. 
Aan de Zee van Tiberias. 
Paulus en Silas. 

DECOR-LAPPEN 

in de kleuren geel, groen en lichtblauw. 
	 Per serie van 12 platen f15.—. 

Per 3 stuks f4.50. 	(Verdere verhalen in bewerking). 

Inlichtingen bij: 

NEDERLANDSCHE ZONDAGSSCHOOL VEREENIGING 
BLOEMGRACHT '79 - AMSTERDAM - TELEFOON 44020 
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4 

De avonturen 

van Judi 

• 
•c• 	o 	 •, 

lak 

• kb 	 t~, 

Een belangrijk nieuw hulpmiddel 
voor Zondagsschool-

en Evangelisatiewerk. 
Een bron van vreugde 

voor ieder gezin 

Deel I 
DE ZONDVLOED 

   

Prijs ƒ2.95 

Bijbels Prentenboek 
waarin Willy Vandersteen met een serie prachtige, beeldende 
tekeningen en korte beschrijvingen de Bijbelse verhalen voor 
de jeugd laat leven. 
Het boek is uitgegeven op groot formaat (21 X 291/2  cm.), in 
stevige band, gedrukt in vier kleuren. Het bevat ongeveer 

300 tekeningen in kleuren, 
verdeeld over 32 grote pagina's. 
Het is de bedoeling van de schrijver-tekenaar, de belangstel- 
ling voor de mooie, spannende geschiedenis van de gehele 	• 
Bijbel te wekken door haar op boeiende, begrijpelijke wijze in 
beeld te brengen. In dit eerste deel behandelt hij de Zondvloed. 
Om de geest en de atmosfeer van het Oude en het Nieuwe 
Testament beter te laten verstaan, vertelt de schrijver de avon-
turen van Judi, een jongen die leefde in de Bijbelse landen. 

• 
Het verschijnt 
gelijktijdig 
in een Franse, 
Engelse, 
Belgische en 
Duitse editie 

Direct 
te leveren 
in ieder 
gewenst aantal! 



zwarte jas 

HOGE M 
toga en baret 

WIST U, 

Meer 

dat  de heren, die bij deze uitrusting behoren, de 
dominees, zich ook op heel andere wijze weten te 
uiten dan alleen in kanseltaal? 
U moet beslist eens lezen het geestige, pasverschenen 
boekje: 

dan honderd Kerkelijke 
dwaasheden  door Enige Spelende Herde 

Het is voorzien van een vrolijk, fris omslag en het 
kost f3.50. 
In rake, geestige opmerkingen, in hekeldichten en 
persiflages geven enige spelende herders in dit 
unieke boek rijke stof om van harte te lachen. Het 
werd samengesteld uit de rubrieken van het „Orgaan 
van de Bond van Nederlandse predikanten". 
Meer dan honderd Kerkelijke dwaasheden, een boek 
dat nu eens niet de geestelijke, maar met vreugde en 
vrolijkheid de geestige kant van de dominee en de 
gemeente laat zien. — Dat toch ook een diepere zin 
heeft, omdat het vaak zo nadrukkelijk de vinger legt 
bij de wonde plekken in het kerkelijke leven. 

Een boek 
om vele malen 
met genoegen 
ter hand te nemen! 

van de beste soort! 

Geniet er volop van! 

De boekhandel en de 
uitgever 

hebben het in 
voorraad. 
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