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G. ten Haage Blank 

STORM- 
VLOED 

Gebonden f 3.90 

Gebonden f 4.90 

Voor Nederlands jeugd een blijvende 
herinnering aan de spannende dagen 
die ons volk tijdens de Februari-stormen 
doorleefde 

Ruim geïllustreerd 

Voor jongens en meisjes van 12 jaar en ouder 

De schrijver van dit spannende boek maakte de storm-
vloed in al zijn hevigheid mee op een der Zuid-Hol-
landse eilanden. 
Uit alle windstreken is de familie Van den Bosch bij-
eengekomen om de tachtigste verjaardag van hun 
grootvader te vieren. En dan komt de storm, die nie-
mand in zo'n hevigheid verwachtte. Wij volgen de 
ouderen en de jongeren in hun spannende strijd tegen 
de overweldigende kracht van de natuur. Het is om 
nooit te vergeten! — Vooral de jongeren zullen deze 
spannende episode uit ons bestaan ook later nog vele 
malen lezen. Zij zullen dit boek bewaren als een kost-
baar document van historische betekenis. 

Max de Lange-Praamsma 

newleke 
Opnieuw een vlot, gezellig verhaal van de schrijfster, 
die door haar zoveel gelezen Goud-Elsje-serie bij tien-

duizenden meisjes bekendheid kreeg. 

Dit is echt weer zo'n prettig boek om zelf te bezitten. 

Vooral het warnee, gezonde gezinsleven brengt een 

aangename, weldoende sfeer. — Een boek vol zonnige 

blijdschap! Bijzonder aanbevolen voor de Goud-Elsje 

lezeressen! 

Meisjesboek 
13-16 jaar 



KIEZEN 
en 

DELEN 

Een 
aangename taak 

bij een zo rijke keus 

L. S. Opnieuw breekt voor U de tijd aan van het „kiezen en delen". Er 

staat U dit jaar een bijzonder aantrekkelijke collectie kinderboeken 

ter beschikking. Uitgaven die naar inhoud en uitvoering voor de 

jeugd alleszins begerenswaard zijn. Goede, in alle opzichten ver-

antwoorde verhalen met bijpassende illustraties en gebonden in 

vrolijke, frisse banden. 

Voor iedere leeftijd en voor iedere beurs is er zeer ruime keus. In 

totaal is de collectie uitgebreid met 46 nieuwe uitgaven en her-

drukken. 

In de beroemd geworden serie „Voor onze kleinen" verschijnt van 

W. G. van de Hulst een nieuw deeltje onder de titel „Voetstapjes 

in de sneeuw". Bovendien stelt een groot aantal herdrukken in deze 

serie de zeer vele belangstellenden in de gelegenheid de kinderen 

van 6 tot 8 jaar ruim te bedenken. 

Naast deze serie zijn er zeer vele juweeltjes van vertelkunst voor-

handen, waarmee U met Kerstmis en verder iedere dag van het 

jaar de aan Uw zorgen toevertrouwde jeugd kunt verblijden. 

De prijzen zijn uiterst laag. Van 65 cent af zijn alle uitgaven ge-

bonden in prachtige sierbanden. 

We hopen dat ook deze boekenweelde mag bijdragen in de mooie, 

opvoedende, vormende taak die U ten opzichte van onze jongeren 

op U hebt willen nemen. 

Hoogachtend, 	 G. F. C ALLENBACH N.V. 

N ijkerk - Giro 1639 - T elef 241 (K 3494) 

Verkrijgbaar in de boekhandel. 



25 CENT 

1 	 W. G. VAN DE HULST: 

De gedroogde appeltjes 
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. 

16 blz., 5 ill., 3e druk. 

Grootmoeder vertelt haar kleinkinderen een 
verhaal uit de tijd toen zij, zoals haar klein-
kinderen nu, op de Zondagsschool was. Een 
beetje een verdrietig verhaal in het begin, 
maar met een prachtig einde. 
Ze hadden gestolen en beleefden verdriet, 
maar hun naam bleef in het mooie, grote 
boek van meester Lisman. 
Het behoeft nauwelijks gezegd, dat hier weer 
een van die zeldzaam boeiende verhalen van 
Van de Hulst wordt gegeven. 

2 	 BABS KAMMA: 

De witte slang 
Jongens- en Meisjesboek 7-10 jaar. 

16 blz., 4 1H. 

Een aantrekkelijk verhaal, met vele span-
nende voorvallen. Op een der nederzettingen 
van Nieuw-Guinea wordt een dorpshoofd 
met zijn zoontje achtervolgd door een giftige 
witte slang. Zij weten geen andere schuil-
plaats te vinden dan het pas gebouwde 
kerkje, waar juist Kerstfeest wordt gevierd. 
En doordat zij gedwongen zijn de dienst bij 
te wonen, komen zij tot liet inzicht, dat zij 
zich een heel verkeerd oordeel hebben ge-
vormd over de zendeling en zijn werk, waar-
door ook voor hen langzaam maar zeker het 
licht wordt ontstoken in de duisternis waar-
in zijn ronddolen. 

3 	 JOOP NAEREBOUT: 

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

16 blz., 4 ill. 

Het prettige gezin waarvan Edith en Joost 
deel uitmaken, woont in een gezellig land-
huis buiten. Er gaat heel wat veranderen, 
wanneer de familie naar de grote stad gaat 
verhuizen. De kinderen zijn eerst heel erg op-
getogen, maar naast de vele pleizierige din-
gen zijn er ook minder aangename. Vooral 
Edith, die geplaagd wordt door een niet te 
overwinnen angst, ervaart dit. Gelukkig is er 
een juffrouw die haar begrijpt en helpt. Een 
vlot geschreven verhaal vol aangename af-
wisseling. 

4 	Nel Verschoor-van der Vlis: 

Als Jez s roept .... 
Jongens- en Meisjesboek 7-10 jaar. 

16 blz., 4 in. 
Drie schipperskinderen krijgen een uitnodi-
ging van de kostersdochter om het Kerstfeest 
in de Kerk bij te wonen. Met spanning zien 
ze er naar uit, want nooit eerder kwamen ze 
in een kerk en nog nimmer hoorden ze het 
Kerstverhaal. Hun vreugde wordt teleurstel-
ling en bij het oudste meisje zelfs opstandig-
heid als het schip nog vóór Kerstmis moet 
varen en ze dus uit het dorp waar ze liggen 
moet vertrekken. De schippersvrouw, die door 
het verlangen van haar kinderen aan 't den-
ken is gebracht, zorgt voor een bijzondere 
verrassing. Ze heeft alles feestelijk versierd 
en vertelt zij het wat onwennig eerst, zèlf 
het aloude. wondermooie Kerstverhaal. 
Het bleek dat, al was het schippersgezin.  
Jezus vergeten, Hij hen niet was vergeten. 
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5 	GREETH GILHUIS-SMITSKAMP: 

De overwinning 
Jongensboek 9-11 jaar. 24 blz., 6 ill., 2e druk.  

Een rechtgeaarde jongen laat zich niet steeds 
met beloften, die toch niet worden nageko-
men, aan het lijntje houden. Daarom ook kost 
het de levenslustige knaap uit dit verhaal erg 
veel moeite om met Kerstmis het kerstver-
haal te gaan voorlezen aan de ongelukkige 
broer van de man die zijn mooie beloften niet 
nakwam. Gelukkig weet hij zich na veel strijd 
te overwinnen. 

7 	 TJ. KENTER: 

Het Rozenhuisje in het bos 
Jongens- en Meisjesboek 7-10 jaar. 

24 blz., 6 ill. 

Een alleraardigst kinderverhaal, met prettige, 
geestige voorvallen. Bovendien een boekje 
met een goede, opgewekte, christelijke sfeer, 
De voorvallen met Knor-Knor, de drie 
vriendjes en het altijd vrolijke oude vrouw-
tje uit het Rozenhuisje zijn alle spannend 
beschreven. 
Het dikke varken wist uit te breken. Het be-
gon een lange tocht vol avonturen, maar 
het kwam niet terug in zijn hok en zelfs de 
nasporingen van de politie en de burgemees-
ter bleven zonder resultaat. De drie jongens 
weten nog net op het nippertje de snode 
dief te ontmaskeren. 

6 	C, TH. JONGEJAN-DE GROOT: 

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

24 blz., 5 ill. 

Hans bewerkt zijn tuintje, koopt bloemen-
zaad en is erg trots op de resultaten. 
Als er nieuwe buren komen, ziet het er niet 
zo best uit voor Hans' tuin, want de poes van 
de buren is een lastig beest, die zijn tuintje 
omwoelt en bovendien op vogels loert. Toch 
komt er iets goeds uit deze narigheid voort, 
want Hans leert de ongelukkige buurjongen 
kennen in wiens leven hij veel blijdschap kan 
brengen door hem boeken en de kinderbijbel 
te lenen. 

8 	Nel Verschoor-van der Vlis: 

Langs het donkere bos 
Meisjesboek 8-10 jaar. 24 blz., 5 ill., 4e druk. 

Het is een mooie daad van Rietje de Ruif 
warmeer ze, ondanks haar angst, in het don-
kere bos een meisje uit haar hulpeloze toe-
stand redt. 
Wanneer uitkomt dat het meisje met het be-
zeerde been met haar grootvader samenwoont 
in een armelijk schuurtje, besluit Rietje's 
moeder deze twee mensen liefderijk in huis 
op te nemen. 
Een verhaal waarin de practijk der christe-
lijke naastenliefde sterk naar voren komt. 
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9 C. W. BARTLEMA-VAN GINKEL: 

Kila's wraak 
Jongensboek 9-11 jaar. 	32 blz., 6 ill. 

Een vlot, avontuurlijk en vooral spannend 
zendingsverhaal over Kila en zijn broertje. 
Een koppensneller van een vijandelijke stam 
vindt het broertje slapende. Als Kila terug-
komt om hem te halen, is het kereltje ver-
dwenen, voorgoed verdwenen. 
Hij zweert wraak en laat niets na om de 
moordenaar te vinden. En hij vindt hem, 
maar wel op een heel andere manier dan hij 
zich had voorgesteld, want hij blijkt de helper 
te zijn geworden van de zendeling. Hij redt 
Kila's leven en verpleegt hem vele maanden 
achtereen met de uiterste zorg. 
Eerst na lange, innerlijke strijd kan Kila zijn 
vijand vergeven. 

10 	EMMY BLIJ-VAN DER KOOI: 

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

In dit prettige verhaal wordt een alleraar-
digst, origineel gegeven behandeld. 
Het gaat over jongens, die spontaan geld 
bijeenbrengen om voor een ziek kameraadje 
een konijn te kunnen kopen. 
Tengevolge van een onenigheid, later, loopt 
het beestje weg en komt in de kerk terecht, 
waar het met veel moeite door de koster van 
de preekstoel wordt gehaald. 
En door deze gebeurtenis komt er gelukkig 
een einde aan groot kinderverdriet en wordt 
een hernieuwde vriendschap gesloten. 

11 	C. TH. JONGEJAN-DE GROOT: 

Zo'n dom klein meisje 
Meisjesboek 6-8 jaar. 32 blz., 6 ill., 3e druk. 

Jokken is een ernstig kwaad, dat blijkt weer 
uit dit zo uitermate goed vertelde verhaal. 
Joke's tante zal komen en iets aparts voor 
haar meebrengen. Joke is daardoor zo op-
gewonden, dat zij op school niet oplet en ten-
slotte straf oploopt. Nu zal ze moeten school-
blijven. Door jokken mag ze eerder naar huis. 
Thuis gekomen jokt ze nog eens en nog eens, 
maar daaruit komt heel wat narigheid voort. 
Gelukkig komt door haar berouw alles nog 
goed. 

12 	 W. G. VAN DE HULST: 

Jantje van de 
Scholtenhoeve 
Jongensboek 6-10 jaar. 32 blz., 6 ill., 5e druk. 
Op de manier zoals alleen Van de Hulst dit 
kan wordt hier de geschiedenis verteld van 
een rijke boerenfamilie, waarvan de vader en 
moeder door hun vèrgaand egoïsme niet meer 
in staat zijn echt Kerstfeest te vieren. De 
ogen worden hun geopend wanneer hun zoon-
tje, op zoek naar het Kindje in de kribbe, in 
de sneeuw is verdwaald en heel laat wordt 
teruggebracht door een arme vrouw, die de-
zelfde dag door de rijke, onverschillige Schol-
tenboer van het erf werd gejaagd. 
Die nacht leren ze iets van het Kerstwonder 
verstaan en belijden God hun zondige hoog-
moed. 



13 	 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. 
Dit prachtige boekje is wel een bijzonder ju-
weeltje van vertelkunst. 
Twee aardige kinderen, Ria en Jaap, wonen 
in het gezellige kostershuis bij de kerk. Een 
van beiden wordt ziek en dan groeit de span-
ning. Ria bidt voor haar zieke broertje, an-
ders, heel anders dan grote mensen zouden 
doen, maar toch zo goed gemeend en van-
zelfsprekend, dat ook ouderen van dit ver-
haal kunnen leren. Deze mooie geschiedenis 
leeft van de eerste tot de laatste regel. 

14 	 J. L. SCHOOLLAND: 

Hans en Rob 
Jongensboek 7-10 jaar. 	32 blz., 5 ill. 
Hans deelt met Rob, zijn hondje, vrijwel alle 
lief en leed. Ze zijn prettige kameraden, die 
elkaar niet in de steek laten. Hans krijgt als 
beloning voor zijn hoge cijfers op school een 
portemonnaie en later van oom een rijks-
daalder, waar hij voor mag kopen wat hij wil. 
Na overleg valt zijn keus op een pijl en boog. 
Vanzelfsprekend mag hij niet op mensen en 
dieren schieten, maar als de valse kat van de 
buren in zijn nabijheid komt, vergeet hij zijn 
belofte. Hij raakt het dier niet, maar er ko-
men wel heel wat narigheden voort uit zijn 
gedrag. De kennismaking met de oude man 
uit het bos is echter weer een van de goede 
dingen. 

15 	A. van Vliet-Ligthart Schenk: 

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

32 blz., 4 111. 
Hans en Ellie gaan bij hun grootouders in 
het bos logeren. En het wordt een erg gezel-
lige logeerpartij met leuke belevenissen en 
ook erg leerzame. 
Maar ook als ze weer thuis zijn, valt er nog 
genoeg te beleven, al is het wel heel erg on-
aangenaam, dat een rat een der kippen dood-
bijt. Zo komen ze op allerlei manieren in 
aanraking met Gods schepping. 

16 	 ANNE DE VRIES: 

De grote veenbrand 
Jongensboek 8-12 jaar. 32 blz., 6 ill., 4e druk. 
Jaap worstelt met zijn angst en daarvan kan 
hij zich niet vrijmaken, maar toch krijgen 
we respect voor deze knaap als de verrader-
lijke veenbrand zijn vernietigend werk doet. 
Jaap is een jongen van wie allen, die over 
hem lezen, zullen gaan houden. 

17 	 ANNE DE VRIES: 

Mientje, ons moedertje 
Jongens- en Meisjesboek 8-10 jaar. 

32 blz., 8 ill., 4e druk. 
Het hele gezin is op het korenveld. 's Morgens 
helpen Mientje en Hans dapper mee, maar 
's middags mogen ze bramen zoeken en dan 
gaat ook kleine Hanneke mee. Zij worden 
overvallen door zwaar onweer. Mientje had 
in deze moeilijke ogenblikken haar vertrou-
wen op de Here gevestigd en dat maakte het 
haar mogelijk zo flink te zijn. 
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die dag mis. Als haar verkeerde daad uit-
komt, ziet Marjan in hoe men van kwaad 
tot erger komt en haar berouw is dan ook 
oprecht. 

18 	C. M. van den Berg-Akkerman: 

Bennie en het vreemde 
land 
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. 

40 blz., 6 ill. 

Een juweel van een verhaal, waarin het 
christelijke element een vanzelfsprekend deel 
van het verhaal uitmaakt. 
Een gezin zal naar Canada gaan emigreren. 
De vader van de zesjarige Bennie zal vooruit 
reizen om het terrein te verkennen. Als Ben-
nie's grote vriend vertrekt, wil hij de boot 
zien waarop vader de reis onderneemt. 
Hij gaat niet naar school, maar vertrekt per 
autoped naar de haven. De boot ziet hij niet, 
maar wel ontmoet hij een jongen, die Klaas 
heet. 
Als hij later met moeder en de andere kin-
deren ook de reis gaat ondernemen, brengt 
Klaas hem als afscheidsgeschenk het zo fel-
begeerde mesje. 

19 	 J. L. SCHOOLLAND: 

Marjan 
Meisjesboek 7-9 jaar. 	40 blz., 6 ill. 

Marjan krijgt van moeder schoolgeld mee. 
Zij kan de verleiding niet weerstaan en ver-
snoept het geld. Maar dan volgt de ene narig-
heid de andere. Ze komt te laat en alles loopt 

20 	CO VAN DER STEEN-PIJPERS: 

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

Op de morgen voor het schoolreisje zijn op 
bijzonder raadselachtige wijze Barendje's 
kleren verdwenen en niemand kan ze terug-
vinden. Dat ziet er slecht voor hem uit, want 
nu moet hij op deze grote feestdag met een 
te nauwe broek op stap. Barendje voelt zich 
teleurgesteld, maar als ze eenmaal onderweg 
zijn, komt de goede stemming terug en wordt 
het ook voor Barendje een feest waarop hij 
met vreugde kan terugzien. 

21 	Nel Verschoor-van der Vlis: 

Een jongetje in de sneeuw 
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. 

40 blz., 6 ill., 2e druk. 

Paultje komt op een winteravond uit school 
met zijn rapport. Hij weet wel, dat hij regel-
recht naar huis moet gaan, maar hij blijft 
toch met een paar vriendjes sleeën op de 
dijkhelling. Als hij eindelijk naar huis zal 
gaan, is zijn rapport weg. Hij gaat het zoeken, 
maar verdwaalt. Hij komt wel thuis, maar 
voor het zover is, heeft hij heel wat avonturen 
beleefd en heeft hij ook begrepen, dat onge-
hoorzaamheid niet alleen gevaarlijk, maar 
ook zondig is. 
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deze kans! 

Wanneer U nog geen 
abonnee is op de 

NOBEL-REEKS 
word het dan mi! 

De jaargang 1953—'54 belooft wel een zeer 
bijzondere te worden. 
In de eerste plaats zijn de boeken van deze 
jaargang met nog meer zorg gekozen, dan 
anders al het geval is. 
Speciaal voor deze jaargang hebben wij ge-
meend de beste illustrators te moeten aan-
trekken. Zo werden twee van de vier delen 
verzorgd door niemand minder dan Anton 
Pieck. 
Wanneer U abonnee is, kunt TJ gebruik 
maken van de wel zeer bijzondere voor-
delen, welke dit jaar aan het lidmaatschap 
zijn verbonden, o.a. prijzen in de vorm van 
boekenbonnen van 110.— tot 1500.—. 

De jaargang 1953—'54 bestaat uit: 

1. Albe: 
ENGRACIA MARIA ALCARAZ 
Dit boek voert U naar het Spanje van 
zon en zomer. Voor nadere bijzonder- 
heden zie pag. 3 van het omslag. 

2. M. A. M. Renes-Soldingh: 
FEEST IN DE MUSSENSTRAAT 
In het tijdsbestek van één dag trekt een 
heel mensenleven aan ons voorbij. Zie 
pag. 39 van deze catalogus. (Verschijnt 
December 1953). 

3. SPIEGEL VAN STATEN EN 
STEDEN 
F. C. v. Dam en Mr E. Elias verzorgden 
de tekst, Anton Pieck de 32 platen over 
een hele pagina, waarvan 16 in meer 
kleuren, en ± 125 zwart-wit tekeningen 
tussen de tekst. 
Auteurs en illustrator voeren U mee op 
een boeiende reis door Nederland, Bel-
gië, Engeland, Marokko, Zweden en 
Zwitserland. (Verschijnt Maart 1954). 

4. K. van der Geest: 
OP WEG NAAR DE TOEKOMST 
De geschiedenis van een Nederlands ge-
zin, dat zich in Australië een nieuwe 
toekomst tracht te verzekeren. (Ver-
schijnt Juni 1954). 

De prijs bedraagt ƒ5.40 per boek. Als 
abonnee betaalt U slechts ƒ2.70 p. deel. 
Word mi abonnee. U zult er zeker geen 
spijt van hebben. Prospectus op aan-
vraag verkrijgbaar bij de administratie 
van de 

NOBEL-REEKS 
NIJKERK 

KIND EN BIJBEL 
DOOR ANNE DE VRIES 

Gebonden in luxe sierband 
Ieder deeltje is ruim geïllustreerd met aan-
trekkelijke, verduidelijkende plaatjes door 
Tjeerd Bottema. 

22 	 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 leent zich door zijn inhoud wel 
bijzonder voor uitdeling op het Kerstfeest. 
Ontroerend en eenvoudig beschrijft de auteur 
het grote wonder van Gods liefde en genade. 

23 	 ANNE DE VRIES: 

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

32 blz., 16 ill., 3e druk. 
Bij dit moeilijke onderwerp, dat hier toch zo 
vanzelfsprekend eenvoudig is behandeld, gaat 
de auteur uit van de gelijkenis van de Talen-
ten, zoals we die vinden in Matthes 25. 
Er is wel geen betere evangelisatielectuur 
denkbaar dan het evangelie zelf, maar dan 
in een vorm die past bij de leeftijd en de 
ontwikkeling van het kind. 
Hier vindt U zulke verhalen. 
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VOOR ONZE KLEI\ 
brengen. Dan, als slot, een droef-vermakelij- 
ke„ 	vergissing. Ze worden verdacht dieren- 

E N beulen te zijn inplaats van dierenvrienden. 

Gebonden in fleurige sierbanden 

De schrijver heeft een prachtig nieuw deeltje 
aan zijn beroemde serie toegevoegd: 

24 	 W. G. VAN DE HULST: 

Voetstapjes in de sneeuw 
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. 

48 blz., 11 iIl. Nieuw! 

Het kleine meisje, dat door de hulp van de 
bakker haar grootouders zal gaan verrassen, 
maar als het paard van de bakker uitglijdt 
op de gladde weg, te voet de reis onderneemt. 
Ze neemt de weg door de weilanden, en 
daar beleeft ze onvergetelijke ogenblikken. 
Ze kan niet verder en blijft in het verlaten 
land achter. Maar zij heeft een trouwe mak-
ker, die haar vindt en het ergste weet te 
voorkomen. Deze vriend is haar kleine 
hondje. 
Dit juweeltje van vertelkunst is een grote 
aanwinst en het zal worden gelezen en her-
lezen, vele, vele malen, want het is een bij-
zonder fijn boekje. 

25 	 W. G. VAN DE HULST: 

De wilde jagers 
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. 

48 blz., 26 ill., 6e druk. 
Het verhaal van drie kleuters, die vreselijke 
dieren gaan bevechten in het bos, maar een 
gewond katje liefderijk oprapen en naar huis 

26 	 W. G. VAN DE HULST: 

Grote Bertus en 
kleine Bertus 
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. 

48 blz., 17 ill., 6e druk. 
Grote Bertus is het zoontje van de land-
bouwer, kleine Bertus het eendje van Elly 
van de dokter. Grote Bertus zal het wegge-
lopen eendje van Elly vangen. Het gelukt, 
maar als ze samen een gesprek voeren, loopt 
het eendje weer weg. Pas de volgende mor-
gen kan grote Bertus zijn vriendin Elly met 
haar eendje gaan verrassen. 

27 	 W. G. VAN DE HULST: 

Het huisje in de sneeuw 
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. 

48 blz., 14 ill., 12e druk. 
Het huisje ligt 's morgens dik onder de 
sneeuw. Als vader naar zijn werk is gegaan 
mogen de jongens nog een ogenblikje in het 
warme bed van vader en moeder. Ze spelen 
dat ze verdwaald zijn, maar als ze op die dag 
hun vader een kannetje koffie moeten bren-
gen, verdwalen ze echt en beleven ze span-
nende ogenblikken. Ze bidden om uitkomst 
en hun gebed wordt verhoord. 

28 	 W. G. VAN DE HULST: 

Het kerstfeest van twee 
domme kindertjes 
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. 

49 blz., 21 ill., 5e druk. 
Als het Kerstfeest wordt, gaat een meisje uit 
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een kasteel stilletjes op zoek naar haar ster 
en een arm jongetje gaat op zoek naar zijn 
gouden engel. Ze ontmoeten elkaar en zoeken 
samen. Ze verdwalen in het bos, maar wor-
den gelukkig gevonden.... twee domme, uit-
geputte, angstige, verkleumde kinderen. 
Dan viert het arme gezin samen met het 
rijke gezin op het kasteel een gelukkig Kerst-
feest. 

29 	 W. G. VAN DE HULST: 

Het plekje dat niemand 
wist 
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. 

48 blz., 24 ill., 6e druk. 
Dit is de wondere historie van twee kleine 
rakkers en hun schoon geheim. In diep en 
dicht struikgewas vinden ze een kuil. En in 
die geheimzinnige verborgenheid viert de ro-
mantiek van hun klein jongenshart hoogtij. 
Ze spelen, ze zondigen, ze boeten. En.... 't 
plekje dat niemand weet, blijft een geheim. 

30 	 W. G. VAN DE HULST: 

Het wegje in het koren 
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. 

48 blz., 17 ill., 10e druk. 
Twee kleine meisjes en een hondje gaan te 
zamen het verboden wegje in om klaprozen 
te plukken. Een boze boer en een veldwach-
ter pakken één der deugnieten en brengen 
haar thuis; de andere, de eigenlijke schul-
dige, biecht alles op aan grootmoeder en dan 
wordt alles weer goed. 

31 	 W. G. VAN DE HULST: 

Het zwarte poesje 
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. 

48 blz., 19 ill., 3e druk. 
Santje probeert een poesje te redden, maar 
ze loopt een natte voet op, verliest haar 
klomp en kan niet voorkomen dat het poesje 
door het ijs zakt. De dokter denkt: Santje is  

de schuldige, maar later, als de dokter aan 
Santje's bed komt, begrijpt hij de juiste toe-
dracht en worden ze vrienden. Ze krijgt het 
poesje cadeau en een motorritje toe. 

32 	 W. G. VAN DE HULST: 

Van Bob en Bep en 
Brammetje 
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. 

48 blz., 18 ill., lle druk. 
Drie opgewekte kinderen gaan naar hun 
grootmoeder, maar er is heel wat spanning 
voor ze zover zijn, want ze gaan pootje baden 
en vinden hun klompen niet terug. Ze plagen. 
een oude vrouw, vangen een vinkje, worden 
door onweer overvallen, schuilen bij het ge-
plaagde oudje, dat voor hen bidt, keren naar 
huis terug en vinden een verrassing. 

33 	 W. G. VAN DE HULST: 

Van drie domme zusjes 
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. 

48 blz., 13 ill., 8e druk. 
Drie verschrikte zusjes lopen op verboden 
grond en als ze de boswachter zien aanko-
men, nemen ze verschrikt de benen. Bij hun 
vlucht vergeten ze het jongere broertje en 
de lezertjes zullen een zucht van verlichting 
slaken als ze tot de ontdekking komen dat 
alles toch nog goed afloopt. 

34 	 W. G. VAN DE HULST: 

„Zo'n griezelig beest!" 
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. 

48 blz., 20 ill., 7e druk. 
Twee broertjes vangen een kikker en nemen 
het beestje mee naar huis. Hun zieke moe-
der heeft mooi weer nodig en als de kikkers 
naar boven komen, wordt het mooi weer, 
hebben ze gehoord. Dat niet iedereen op zo 
vriendschappelijke voet met deze beestjes 
leeft als zij, ervaren ze door vele avonturen. 
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35 	 W. G. VAN DE HULST Jr: 

Het geheim 
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. 

48 blz., 18 ill., 3e druk. 
Als moeder na een ernstige ziekte beter be-
gint te worden, maken Gijs, Henk en Rietje 
het plan moeder te verrassen met een groot 
krentenbrood. 
Maar als ze er mee van de bakker komen, ge-
beuren er een heleboel avontuurlijke dingen 
en het slot is, dat ze zonder brood thuisko-
men. Dat het toch nog als geschenk kan die-
nen is te danken aan Kees en de dominee. 

36 	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 jurk-
je aankrijgen, maar tot haar grote spijt en 
die van moeder, is het plotseling verdwenen. 
Ko-tje ervaart, ook zonder mooie jurk een 
gelukkig Kerstfeest te kunnen vieren. 
Spelende jongens waren oorzaak van de ver-
dwijning. Ze zorgen er ook voor dat het te-
rugkomt, al gaat dat niet maar zo. 

37 	W. G. VAN DE HULST Jr: 

Wilhelmus 
Jongensboek 6-8 jaar. 48 blz., 16 ill., 2e druk. 
Twee domme, nieuwsgierige jongens loeren 
in een vrachtauto. Ze sluiten de deur niet 
goed en dan wip-wip, springt er een wit ko-
nijntje uit, dat Wilhelmus heet. Het rent 
door de wit-besneeuwde straat en verdwijnt 
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dan in het doktershuis, waar het heel wat 
opschudding verwekt. De jongens zoeken, 
maar weten niets van deze avonturen. Na 
veel spannende wederwaardigheden vinden 
ze het beestje terug en kunnen ze het zieke 
meisje, voor wie het bestemd was, toch nog 
gelukkig maken. 

38 	MAX DE LANGE-PRAAMSMA: 
Van twee ondeugende 
meiskes 
Meisjesboek 9-11 jaar. 48 blz., 10 ill., 2e druk. 
In dit goede meisjesboek worden de beleve-
nissen beschreven van Trudy van Veen, die 
bij tante Doortje logeert en samen met haar 
vacantie-vriendin een tocht naar de grote 
stad onderneemt. Ze hebben veel plezier, 
maar dat verandert wanneer de tegenslagen 
beginnen — ze raken de weg kwijt, er breekt 
een onweer los en tot overmaat van ramp 
krijgen ze een lekke band. 
Thuis leven ze in grote spanning om het weg-
blijven van de meisjes en zelfs de politie 
wordt op de hoogte gebracht. Het is voor 
allen een prettige gewaarwording, wanneer 
de meisjes in het koetsje van de dokter wor-
den thuisgebracht. Een vlot meisjesboek, met 
een goede christelijke sfeer. 

39 	 J. L. SCHOOLLAND: 

Kees en Kareltje 
Jongensboek 7-10 jaar. 	48 blz., 6 ill. 
Een boek waarin het practisch christendom 
naar voren wordt gebracht. 
Er is een groot feest geweest bij de boer 
waar de vader van Kees en Kareltje dag-
loner is en daarin deelt het gezin op prach-
tige wijze mee. Vader komt thuis met een 
oude autoped en een flink varken. Ieder is 
blij en de jongens gaan direct eikels zoeken 
voor hun varken, maar dan loopt alles mis, 
want ze komen op verboden terrein en dat 
bezorgt hun uren van grote spanning met als 
gelukkig besluit een autotochtje. 
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40 	 N. M. SCHOUTEN: 

Mineke durft wel! 
Meisjesboek 8-10 jaar. 	56 blz., 6 ill. 

Mineke van de dominee gedraagt zich vaak 
als een jongen. Ze komt hierdoor nogal eens 
in moeilijkheden. Als het Kerstfeest wordt, 
overwint Mineke haar angst voor de baron, 
met wie ze al eens op minder aangename 
wijze in aanraking kwam en vraagt hem 
haar zieke vriendin naar het Kerstfeest te 
willen rijden. Dat gebeurt, maar niet dan 
nadat de dominee door ongerustheid over 
zijn dochter de Kerstfeestviering in de kerk 
heeft moeten laten wachten. 

41 	 ANS VAN DER SLUIJS: 

Wat Marjon vond 
Meisjesboek 9-12 jaar. 56 blz. .7 ill., 2e druk. 

Marjon is een zonder godsdienst opgevoed 
meisje. Als zij om gezondheidsredenen bij 
twee tantes gaat logeren, komen er veel 
strubbelingen, maar deze logeerpartij wordt 
haar toch ook tot grote zegen omdat zij op 
zolder een oude kinderbijbel vindt. 
Als zij later thuiskomt, kan zij ook daar veel 
goeds bewerken. 

Barendje en de Groene 
Spechten 
Jongensboek 8-12 jaar. 	56 blz., 7 ill. 

Een prettig, fris geschreven verhaal met een 
goede christelijke strekking. 
De jongens hebben met z'n achten een na-
tuurliefhebbersclub opgericht, die ze „De 
Groene Spechten" noemen. Op hun leerzame 
tochten krijgen ze liefde voor de natuur en 
den bovendien allerlei wonderlijke ontdek-
kingen. De twee leden van de club, die elkaar 
niet kunnen uitstaan, worden tenslotte ook 
tot elkander gebracht. 

43 	 ANNE DE VRIES: 

De stroper 
Jongensboek 8-12 jaar. 

56 blz., 25 ill., 7e druk. 

Het is eigenlijk tegen heug en meug, dat de 
jonge held van dit verhaal er met een door de 
wol geverfde stroper op uittrekt om klein of 
groot wild te verschalken. 
Maar hij zou zo graag studeren en het geld 
voor de boeken mankeert hem. Als het zover 
komt, dat er een volwassen hert in een strik 
loopt, kan hij het lijden van het dier niet 
aanzien en bevrijdt het. Hiermede zichzelf 
bevrijdend van de stroper en van zijn afdwa-
lingen. 
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44 	 T. BOKMA: 

Zij was zo blij! 
Meisjesboek 8-10 jaar. 	64 blz., 6 ill. 
Dit boeiend geschreven verhaal vertelt over 
Elsje, een meisje dat als voogdijkind bij boe-
renmensen komt inwonen. 
In 't begin wordt ze niet erg vriendelijk ont-
vangen, maar de harten ontdooien, vooral als 
blijkt dat zij zich niet schuldig maakte aan 
de diefstal waarvan ze werd verdacht. 
Een heerlijk Kerstfeest van de Zondagsschool 
draagt er toe bij, dat zij veel geluk vindt in 
de op de school en de Zondagsschool ver-
worven kennis. 

45 	 NETTY FABER-MEYNEN: 

Het gat in de schutting 
Jongens- en Meisjesboek 9-12 jaar. 

64 blz., 9 ill. 
Een prettig, vlot geschreven verhaal met een 
warme sfeer en een goede opbouwende in-
houd. 
Het geeft de geschiedenis van Aart en Lien-
tje, die in een groot dorp komen wonen, waar 
zij door een ondeugende streek in aanraking 
komen met een der buren: een oude dame. 
Uit deze kennismaking groeit later een grote 
vriendschap met „Oma". Een vriendschap die 
een bijzondere betekenis krijgt wanneer twee 
kleinkinderen van het oude vrouwtje bij Aart 
en Lientje mogen logeren, waardoor ook zij 
in aanraking komen met de blijde boodschap 
van Kerstmis. 

46 	 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 vlot geschreven verhaal domine-
ren. 
Door het sterven van een jonger broertje van 
een van de vrienden komt pas goed uit welk 
een grote waarde het geloof ook in het leven 
van kinderen heeft. 

47 	 G. VAN HEERDE: 

De gebroken ketting 
Jongensboek 9-11 jaar. 	64 blz., 9 ill. 
Werklui zijn bezig een verkeersweg, aan te 
leggen. Jan sluit vriendschap met de machi-
nist van de hijskraan. Wanneer hij op zekere 
dag een gebroken ketting naar de smid moet 
brengen, raakt het ene stuk thuis op onver-
klaarbare wijze weg. Jan durft niet meer naar 
de machinist en deze meent dat Jan de ket-
ting gestolen heeft. Toch komt alles weer 
goed, als Bello, de hond van Jan, door de 
grijper van de hijskraan gewond wordt en 
tenslotte het verloren stuk van de ketting uit 
het hok van Bello te voorschijn komt. 
Een spannend boek met een goede christelijke 
strekking. 

48 	 W. G. VAN DE HULST: 

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

64 blz., 10 ill., 6e druk. 
Van de Hulst vertelt hier op zijn spannende 
manier de lotgevallen van vier vrolijke meis-
jes, die op hun weg naar school allerlei avon-
turen beleven, maar ook in aanraking komen 
met de ernst van het leven. 
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49 	 HEIN KRAY: 

Gevaar in de struiken! 
Jongensboek 10-12 jaar. 	64 blz., 8 ill. 
Het ziet er naar uit, dat Aart, tot zijn onge-
noegen, tijdens de vacantie in Rotterdam zal 
moeten blijven, maar op 't laatste ogenblik 
komt de uitnodiging van oom Franken uit 
Overijsel. Aart gaat uit logeren en beleeft erg 
veel pleizier, maar krijgt toch ook een les die 
hij niet licht zal vergeten. Oom heeft ernstig 
gewaarschuwd tegen het plukken van ver-
giftige bessen, maar Aart plukt ze toch en 
dat heeft heel nare gevolgen voor een van 
zijn jongere nichtjes. Haar ziekte brengt 
grote spanning, die gelukkig verdwijnt wan-
neer ze beter wordt. 

50 	MAX DE LANGE-PRAAMSMA: 

Toen Baudieneke twaalf 
was 
Meisjesboek 9-12 jaar. 

64 blz., 9 ill., 2e druk. 
Baukje Dina, door vader en moeder Baudie-
neke genoemd, heeft het niet gemakkelijk in 
haar leventje. De zorgen thuis drukken haar, 
maar bovendien wordt ze langzaam doof. 
Doktershulp noch operatie kunnen helpen. 
Wie beschrijft haar grote vreugde en dank-
baarheid wanneer zij tijdens het Kerstfeest 
haar gehoor terugkrijgt. Haar gebed, dat zij 

al zo vaak heeft gebeden, werd op wonder-
baarlijke wijze verhoord. De schrijfster ont-
leende dit voorval aan het werkelijke leven. , 

51 	 K. NOREL: 

Houen, jongens! 
Jongens- en Meisjesboek 9-15 jaar. 

64 blz., 7 ill. 

Een ontroerend verhaal, dat Neerlands jeugd 
een onuitwisbaar beeld geeft van de gebeur-
tenissen in de rampnacht van de Februari-
storm. Er komen staaltjes van moed in voor 
en er zijn vele spannende ogenblikken, met 
een ernstige achtergrond. 
Allen in het dorp werken samen om de dijk 
te houden en dat lukt ook gedeeltelijk. Op 
vlotten trachten de bewoners van de „Een-
drachtshoeve" zich te redden, maar de storm 
met zijn enorme kracht eist offers. Houen, 
jongens, het is een enerverend, historisch 
voorval dat wel een zeer duidelijke indruk 
geeft van het geheel. 

52 	M. A. M. RENES-BOLDINGH: 

Het muzikantenhuis 
Jongens- en Meisjesboek 7-11 jaar. 

64 blz., 8 ill. 

Tinus en Tonia komen dagelijks langs een 
huis, dat rondom afgerasterd en erg geheim-
zinnig is. 
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. 
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53 	Nel Verschoor-van der Vlis: 

Een dag vol spanning 
Jongensboek 8-12 jaar, 64 blz., 8 ill., 2e druk. 
Twee jongens beleven een hachelijk avontuur, 
waaraan ze lang herinnering zullen houden. 
Ze gaan zwemmen en als ze terugkomen, 
zijn hun kleren verdwenen. Tijdens het op-
gekomen noodweer wikkelen ze zich in zeil-
doek en vallen in slaap. En dan begint de 
onrust, waar pas een einde aan komt als ze 
door vader en moeder, een agent en een 
hond weer worden gevonden. 

54 	Nel Verschoor-van der Vijs: 

Kerstfeest in het 
witte huis 
Meisjesboek 9-12 jaar. 64 blz., 7 nl., 2e druk. 
Juultje helpt bakker De Jonge tijdens de 
kerstdrukte. Ze komt in het deftige witte 
huis met haar bakkersdoos languit in de 
gang te liggen. Dat wordt aanleiding voor 
haar om binnen te komen, waar ze de ge-
legenheid krijgt een gedeelte van het in dit 
huis onbekende kerstverhaal te vertellen. Ze 
wordt uitgenodigd bij de viering van 't Kerst-
feest en daar krijgt ze gelegenheid na het 
sprookje dat Mevrouw verteld heeft, de ware, 
blijde geschiedenis van het Kerstgebeuren 
verder te vertellen. 

55 	 JOOP DE WITTE: 

Vrienden 
«Jongensboek 9-12 jaar. 	64 blz., 8 ill. 
Een jongensboek vol verrassende, spannende 
gebeurtenissen. Kees en Jan gaan met hun 

kano naar een onbewoond eilandje; als ze 
terug willen, is hun kano verdwenen; dan 
komt de ongerustheid van de jongens en 
thuis. 
Later steelt een jongen uit de klas meesters 
cigarettenpijpje en Jan wordt verdacht. - 
Een auto-ongeluk, een reis in een dichte 
spoorwagen en op 't laatst de kinderpolitie, 
dat zijn de gevolgen van een verkeerde daad. 

56 	 W. G. VAN DE HULST: 

Ergens in de wijde wereld 
«Jongensboek 10-14 jaar. 

80 blz., 10 111., 6e druk. 
Ergens in de wijde wereld is een klein zol-
derraampje. De maan schijnt naar binnen. 
Er zit een kleine jongen op de zolder, half 
uitgekleed. Hij kan door dat schuine raam 
alleen maar naar „boven" kijken, naar de 
verre, stille lucht, die van zilver tintelt. 
Uit de hoge, heilige hemel, over de verre, 
wijde wereld heen, weet God ook wel, wat er 
leeft in het hart van een kleine jongen op 
een donkere zolder. 

57 	 JEANNE MARIE: 

De laatste wagen 
Meisjesboek 7-10 jaar. 	80 blz., 8 ill. 
Vader werkt in een circus en dat betekent 
reizen en trekken voor het gezin, ook voor 
Malia. Als het meisje op een avond ernstig 
ziek is, kunnen ze niet met de karavaan 
meetrekken. 
Dat brengt moeder aan het denken en ver-
gelijken met vroeger toen alles zo anders was 
en zij minder ruw leefden. 
In het ziekenhuis leert Malia bidden en dat 
brengt ook in het leven der ouders grote ver- - 
andering. Vader krijgt werk en een huisje en 
zo keert het geluk wéér in hun leven. 
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JEANNE MARIE: 

Kees Kroon 
Jongensboek 9-12 jaar. 	80 blz., 10 111. 
Kees Kroon en Dirk Veldheim zijn onver-
zoenlijke vijanden. Dirk is een plaaggeest en 
hij laat niet na, waar hij maar kan Kees 
dwars te zitten. Omdat Kees de zoon is van 
een arme weduwe en daardoor nogal vaak in 
de keuken moet helpen, krijgt hij de scheld-
naam van Keukenpiet. Als de jongens van 
school af zijn, komen ze elkaar weer tegen 
als leerling op dezelfde drukkerij. 
De diefstallen die daar plaats hebben wor-
den uiteindelijk aanleiding tot een verzoe-
ning en zelfs tot vriendschap. 

59 	JO KALMIJN-SPIERENBURG: 

Ineke's kerstlied 
Meisjesboek 9-11 jaar. 

80 blz., 14 ill., 2e druk. 
Ineke heeft een mooie stem en zij wordt 
daardoor uitgenodigd enige solo's van kerst-
liederen te zingen. Het mooie van deze daad 
wordt echter, mede onder invloed van een 
vriendin, te niet gedaan door een nieuwe 
jurk. — Door een tocht met de arreslee vat 
Ineke kou, waardoor ze niet kan optreden. 
Deze grote teleurstelling leidt gelukkig tot 
een goed inzicht en een mooie, onverwachte 
opofferende daad van Ineke. 

De reis naar de Rijn van 
Rias en Roei 
Jongensboek 7-10 jaar. 	80 blz., 8 ill. 

Een boeiend, geestig, zeer origineel boek voor 
onze jongens. Twee ondernemende knapen 
vertrekken stilletjes van huis met achterla-
ting van een briefje, dat ze over veertien da-
gen terug zullen zijn van een tocnt langs de 
Rijn. 
Hun tocht gaat echter niet over rozen, want 
al de eerste avond blijven ze steken en zo 
komt er een eind aan hun avonturen. Een 
juweel van een boek met een prachtige chris-
telijke strekking. 

61 	MAX DE LANGE-PRAAMSMA: 

Mientje van Plotske 
Meisjesboek 10-14 jaar. 	80 blz., 9 in. 

De schrijfster van de in heel ons land bekend 
geworden Goud-Elsje-serie 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 harmo-
nicaspeler 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 op-
zoeken. Zij ziet de schrijnende armoede van 
het gezin en dat wordt aanleiding voor haar 
om hierin zoveel mogelijk verbetering te bren-
gen, niet alleen in materieel, maar ook in 
geestelijk opzicht. 
Het is een bijzonder aantrekkelijk, waardevol 
meisjesboek. 
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62 	D. Menkens-van der Spiegel: 

Van Jaap en Joop 
en jannek e 
Jongens-. en Meisjesboek 7-10 jaar. 

80 blz., 8 ill. 

Dit boek geeft een prachtige daad van op-
offeringsgezindheid. Jaap en Joop horen op 
school een spannend zendingsverhaal en be-
sluiten geld bijeen te brengen voor dit werk. 
Met een hondje van Joop's broer, dat leuke 
kunstjes kan vertonen, trekken ze langs de 
huizen. 
Als ze op een boerderij komen, loopt het 
helemaal mis. De boer laat zijn hond los en 
ze moeten rennen om zich in veiligheid te 
stellen. Hun hondje is verdwenen. Het zieke 
meisje, bij wie Moppie terechtkomt, hoopt 
dat niemand hem zal komen halen. 
De eigenaar eist hem echter op en dan valt 
de moeilijke beslissing om het hondje aan het 
zieke meisje af te staan. 

63 	 K. NOREL: 

Pieter onder de Piraten 
Jongensboek 8--14 jaar. 

80 blz., 10 ill., 2e druk. 
De spannende, avonturenrijke geschiedenis 
van Piet, die de armoede thuis wil verbete-
ren door veel geld te gaan verdienen. Op zijn 
tweede reis wordt hij de gevangene van een 
berucht kaperkapitein. Hij besluit bij deze 

in dienst te gaan. Uit zijn ervaringen leert 
hij, dat men nooit het verkeerde moet doen 
om het goede te bereiken. 

64 	M. A. M. RENES-BOLDINGH: 

Het meisje uit de gele auto 
Meisjesboek 7-10 jaar. 	80 blz., 10 ill. 

Een waardevol meisjesboek, waaruit de leze-
ressen leren, dat men ook onder moeilijke, 
zeer moeilijke omstandigheden door liefde en 
gebed kan overwinnen. 
Het is voor Lientje een lange, vaak hopeloze 
strijd voor ze zover is, dat ze na het auto-
ongeluk, waarvan haar ouders het slacht-
offer werden, haar door dit ongeluk verlam-
de benen weer kan gebruiken. Pas als tante 
Guusje trouwt met de dokter die Lientje be-
handelt, breekt er een gelukkiger tijd aan en 
wordt veel van het zware verlies door liefde , 
vergoed. 

65 	 H. SCHOUTEN: 

De scheepsjongen van de 
„Zeeleeuw" 
Jongensboek 10-14 jaar. 	80 blz., 8 ill. 
Voor een knaap wiens vader de zee heeft ge-
kozen, is het moeilijk een goed kleermaker 
te worden. Toch mag hij naar zee en dan be-
ginnen de avonturen als scheepsjongen op de 
„Zeeleeuw". Groot is de verrassing als Jacob 
zijn reeds drie jaar dood gewaande vader ont-
dekt op een uit de Levant terugkerend schip. 
Hij werd door kapers vastgehouden. Nu pas 
breekt er voor vader en zoon een goede tijd 
aan. 
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66 	 P. TERPSTRA: 

Polderkinderen in de 
zomer 
Jongens- en Meisjesboek 9-12 jaar. 

80 blz., 10 ill. 

Een vlot, spannend, goed christelijk boek, 
waarin jongens en meisjes uit de Brekken-
polder bij Lemmer een grote rol spelen, maar 
ook Jan en Lize, de kinderen van de Amster-
damse onderwijzer Zevenboom. 
Er komen een paar fikse knapen in dit ver-
haal voor, die door ongehoorzaamheid lelijk 
in de knoei komen, maar die na veel span-
ning gered kunnen worden en daarna gele-
genheid krijgen hun leven te beteren. 

67 	 GO VERBURG: 

Het water kwam! 	 
Jongens- en Meisjesboek 10-15 jaar. 

80 blz., 10 ill. 

De schrijver van het in vele tienduizenden 
gezinnen bekend geworden boekwerk „Storm 
over Nederland" heeft ook voor de jeugd 
een beklemmende beschrijving gegeven van 
de manier Waarop de storm in ons land 
heeft huisgehouden. Hij vertelt de spannende 
belevenissen van een gezin tijdens de ramp-
dagen en hoe Arend na lange tijd in groot 
gevaar te hebben verkeerd als door een won-
der door een helicoptère wordt gered. 
Aan het slot, wanneer hij in Amersfoort zijn 
ouders terugvindt, zal welhaast niemand zijn 
ogen droog kunnen houden. 

68 	Nel Verschoor-van der Vlis: 

Een avontuur op het water 
Jongensboek 9-13 jaar. 

80 blz. 13 ill., 4e druk. 

Vier jongens gaan er stilletjes met de roei-
boot van een arme, mismaakte visser van-
door. Ze maken de nog overgebleven roeiriem 
weg en pagaaien met de handen terug. 
Als Teun de baldadigheid ontdekt, windt hij 
zich zo op, dat hij de politie er in mengt en 
dan breken er bange uren aan voor de kna-
pen. Ze krijgen een les, die ze niet licht zul-
len vergeten. 
En in het vervolg wordt „Kromme Teun" 
nooit weer het mikpunt van hun minder-
waardige plagerijen. 

69 	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 geheim-
zinnige leven in het negerdorp Orissa wordt 
hier gloedvol beschreven. 
Maar op zekere dag gebeurt er iets buitenge-
woons. Een grote, witte boot, met aan boord 
een blanke en een neger, vaart de rivier-
inham bij het dorp in en zoekt ligplaats. De 
blanke blijkt een „medicijnman" te zijn. 
De dokter krijgt toestemming een hospitaal 
te bouwen, maar later wordt dit door de 
dwaze angst voor de geesten door een der 
patiënten in brand gestoken. 
Dit boek ontwikkelt en verrijkt. Onze jongens 
zullen het „verslinden". 
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70 	C. M. van den Berg-Akkerman: 

De verloren schoen 
Jongensboek 9-11 jaar. 	96 blz., 10 111. 

Enige kwajongens wagen het in de boom-
gaard van een boer appels te gaan stelen, 
maar dat bekomt hun slecht, want de boer 
stuurt zijn hond op hen af. Een van de jon-
gens verliest tijdens zijn vlucht een van zijn 
schoenen en hierdoor komen ze in aanraking 
met de halfverlamde zoon van de boer. Uit 
deze ontmoeting groeit een mooie vriend-
schap, die hen er toe brengt er over na te 
denken, dat een goede gezondheid wel heel 
grote waarde heeft. Ze leren dankbaar te zijn 
voor de levensvreugde, die zomaar in hun be-
reik ligt. 

71 	 W. G. VAN DE HULST: 

Thijs en Thor 
Jongens- en Meisjesboek 8-12 jaar. 

96 blz., 11 ill., 7e druk. 

De vrolijkheid en het geluk in het leven van 
de oude, goedaardige Thijs en zijn trekhond 
Thor veranderen in verdriet als Thijs door 
ziekte niet meer met de kar mee kan. Een le-
ven van weinig eten en veel slaag wordt het 
lot van Thor. Vooral Kobus, de nieuwe kar-
revoerder, gedraagt zich als een bruut en als 
de kleine Geert er niet was geweest, zou het 
er heel slecht hebben uitgezien. Dit prachtige 
verhaal zegt heel fijn, dat het niet alleen de 
plicht is de naaste, maar ook de dieren liefde 
te bewijzen. 
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72 	C. TH. JONGEJAN-DE GROOT: 

Dromelot 
Meisjesboek 9-12 jaar. 	96 blz., 10 ill. 
Een vlot geschreven, allergezelligst verhaal 
waarin Marijke, de dochter van een bloemist, 
de hoofdrol speelt. Zij is een kleine droom-
ster, die in haar fantasie heel wat aardige 
gedachten uitwerkt. Zij en haar onafscheide-
lijke vriendin Tineke zijn een paar meisjes 
over wie men met veel plezier zal lezen. 

73 	 Dr J. ROELINK: 

Het geheim van de grijze 
reismantel 
Jongens- en Meisjesboek 11-14 jaar. 

96 blz., 10 ill., 2e druk. 
Een bijzonder boeiend verhaal uit de tijd van 
de Hugenoten. Moeilijkheden, gevaren en een 
spannende vlucht. 
Het geheim van de reismantel, het is een 
wonder geheim en men legt dit spannende 
boek niet eerder uit handen voor men het 
helemaal heeft ontraadseld. 

74 	 Dr J. ROELINK: 

Gevaarlijke geheimen 
Jongens- en Meisjesboek 10-14 jaar. 

96 blz., 10 ill. 
Een goed geschreven, zeer boeiend verhaal 
uit onze historie. De schrijver vertelt over de 
vele spannende avonturen, die de om de wille 
van het geloof vervolgden beleefden. 
Vooral wanneer het er om gaat de geheimen 
veilig te stellen. Dan moeten er grote risico's 
worden genomen, liever dan dat ze in han-
den vallen van de achtervolgers. Pas na een 
tocht vol gevaren weten ze te ontkomen aan 
het grote gevaar waarmee ze worden be-
dreigd: de brandstapel. 
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75 	 N. M. SCHOUTEN: 

De paarden van de 
Postillon 
Jongensboek 11-14 jaar. 	96 blz., 9 ill. 

Een spannend verhaal uit de tijd van de 
Franse overheersing. Er wordt een paard ge-
vorderd, een dier waaraan allen zeer gehecht 
zijn en deze vordering heeft vele avontuur-
lijke en gedurfde daden ten gevolge. — Een 
fijn jongensboek met een uitstekende climax 
en een prachtige, volkomen logische ontkno-
ping. 

76 	HELGA VAN DE VLASAKKER: 

Hermientje 
Meisjesboek 8-11 jaar. 	96 blz., 10 ill. 

Een vlot verteld, leerzaam verhaal over Her-
mientje, die bij Oma en Opa wordt opgevoed. 
Haar moeder is gestorven en haar vader 
heeft zijn werk in het buitenland. 
— Mede door Hermientje's schuld breekt Oma 
een been en er zijn nog andere gebeurtenis-
sen, die haar leven minder aangenaam ma-
ken. Pas als vader met verlof komt en Her-
mientje vertelt, dat hij gaat trouwen met 
zuster Elly, breekt er voor allen weer een 
gelukkige tijd aan. 

't Logeetje van de dominee 
Meisjesboek 9-12 jaar. 	96 blz., 12 ill. 

Omdat Marietje roodvonk heeft, moet Trees-
je een tijdje gaan logeren. 
Ze zag er erg tegenop, maar alles valt mee. 
Ze leert veel leuke dingen en maakt een brui-
loft mee. Het zijn echter niet alleen pretjes 
die ze beleeft, want er gebeuren ook wel een 
paar minder aangename dingen. 

78 	 W. G. VAN DE HULST: 

Rozemarijntje 
Meisjesboek 8-12 jaar. 94 blz., 11 ill., 9e druk. 

De boeken uit de Rozemarijntje-serie beho-
ren in ons land tot de meestgevraagde, meest-
gelezen verhalen voor meisjes. 
En voor kinderen is er welhaast geen mooier 
geschenk denkbaar. Dit eerste deeltje vertelt 
de vermakelijke geschiedenis van dit levens-
lustige, bijdehante kind tijdens haar ver-
blijf bij een heel erg deftige tante, die geen 
kinderen gewend is. 

79 	 W. G. VAN DE HULST: 

Rozemarijntje naar school 
Meisjesboek 8-12 jaar. 

96 blz., 10 ill., lie druk. 
Het tweede boeiende deeltje van de vier Roze-
marijntje-boeken. Het vertelt over het eerste 
schooljaar van de vrolijke Rozemarijntje en 
over de manier waarop ze de hele klas in de 
war brengt en Ries onder haar bescherming 
neemt. 
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80 	 W. G. VAN DE HULST: 

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

112 blz., 12 ill., 5e druk. 

Ook dit derde deeltje over de met zoveel 
zonnige hartelijkheid toegeruste Rozema-
rijntje 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. 

81 	 W. G. VAN DE HULST: 

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

112 blz., 14 ill., 2e druk. 

Rozemarijntje, het harten-veroverende kind 
van wie haast ieder, die met haar in aan-
raking komt, gaat houden, ontmoet in dit 
boeiende vierde deeltje in de winkel van haar 
oude vriend Rooie Pier de zwarte jongen, in 
wiens leven ze opnieuw geluk weet te bren-
gen. 

Ouwe Bram 
Jongensboek 9-15 jaar. 

112 blz., 12 ill., 13e druk. 
Het door de N.Z.V. bekroonde en door zeer, 
zeer velen in hun jeugd met grote waarde-
ring gelezen verhaal geeft de geschiedenis 
van een zonderling, die op latere leeftijd als 
een eenzelvig mens de eenzaamheid zoekt. De 
baldadige jeugd laat hem echter niet met 
rust en ze maken hem zelfs verdacht van 
diefstal en brandstichting. 

83 	C. TH. JONGEJAN-DE GROOT: 

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. 
Ze is het zonnetje in huis, maar tante An-
nemie blijft stug. Er gebeuren prettige din-
gen, maar ook heel erg nare. De stugheid 
van haar tante verandert pas als ze door een 
brand in huis inziet hoe zij zich te zeer heeft 
gehecht aan de aardse goederen. 

84 	 J. M. NEALE: 

De Egyptische zwervers 
Jongens- en Meisjesboek 10-14 jaar. 

107 blz., 7 ill. 
Een boeiende geschiedenis uit de tiende grote 
Christenvervolging. Opnieuw bewerkt door 
J. van den Berg. 
Een bijzonder spannende vlucht door de 
woestijn, waarbij Basilius en zijn gezin meer 
tegenspoed dan voorspoed ondervinden. Zij 
worden echter gedragen door liefde en hun 
geloof geeft hun kracht om het schijnbaar 
onmogelijke te volbrengen. 
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85 	 GRE VAN TIEL: 

Anneke van de domeneer 
Meisjesboek 8-12 jaar. 	112 blz., 10 ill. 

Anneke van dominee Veerkamp is een pien-
ter meisje, dat tijdens de verhuizing al flink 
meehelpt. Een schipper brengt de verhuisboel 
over naar Heivelde en hierdoor maakt Anne-
ke kennis met diens knechtje, dat slecht be-
handeld wordt. Door toedoen van Anneke 
krijgt de jongen een andere betrekking en zij 
laat hem niet in de steek, ook niet als ieder-
een hem van diefstal verdenkt. Anneke treedt 
ook dan als zijn beschermster op met het 
gevolg dat de jongen een wat rooskleuriger 
toekomst tegemoet kan gaan. 

86 	C. TH. JONGEJAN-DE GROOT: 

Goudhaantje 
Meisjesboek 10-14 jaar. 128 blz., 16 ill., 2e dr. 

Elsjers moeder is jaren geleden gestorven. 
Vader kan niet voldoende zorg aan de op-
voeding besteden en wanneer hij naar Indo-
nesië vertrekt, gaat Elsje naar familie in Den 
Haag. 
Elsje kan heel slecht opschieten met haar 
twee deftige nichtjes, maar zij gaat heel erg 
veel houden van haar zang-lerares, die haar 

leven op vele punten verandert en verrijkt 
door haar in aanraking te brengen met het 
Evangelie. Hierdoor ook kan Elsje beter te-
gen de moeilijkheden op en kan ze een heel 
wat betere houding aannemen tegenover haar 
nichtjes. 

87 	Regina van der Hauw-Velfman: 

Eskimo-boy 
Jongensboek 9-12 jaar. 	128 blz., 12 ill. 

In dit boek wordt het aan avonturen zo rijke 
leven beschreven van Nukki, de eskimojon-
gen. Als hij een grote beer heeft geschoten, 
ontstaat er tussen hem en de tovenaar een 
conflict. Als reactie volvoert hij een gewaagd 
plan, door met de hondenslede een lange 
tocht te maken. Dat loopt maar op het nip-
pertje goed af. Ziek en half bevroren komt 
hij terecht in een nederzetting van Engelse 
landmeters, bij wie hij na zijn herstel veel 
leert en waar hij geestelijk verrijkt vandaan 
komt. 

88 	 G. VAN HEERDE: 

Mociwah, de Tarki 
Jongensboek 12-16 jaar. 	128 blz., 13 ill. 

Een spannend, leerzaam boek over de „Toe-
areg", een wilde troep woestijnbewoners, die 
meermalen bij naburige stammen leden ro-
ven om hen als slaven zware arbeid te laten 
verrichten. 
De „blanke man", zoals de zendeling wordt 
genoemd, oefent grote invloed uit wanneer 
door Franse inmenging hieraan een einde 
wordt gemaakt. 
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89 
	

H. LOURENSE: 

Harm heeft pech! 
Jongensboek 10-14 jaar. 	128 blz., 8 ill. 

Harm, Klaas, Dirk en enkele andere jongens 
spelen hun rol in dit boek. Zij wonen in een 
waterrijke streek, waar de watersport druk 
wordt beoefend. Bij een kano-wedstrijd ver-
wondt Harm zijn duim. Daardoor wint Dirk 
de eerste prijs: een mooie pagaai. Na enige 
tijd is de pagaai verdwenen en Dirk ver-
denkt Herm. De vriendschap wordt minder 
en de jongens ontwijken elkaar. Veel later 
wordt de pagaai tussen het riet gevonden en 
dan komt alles weer in orde. 
Een vlotgeschreven, typisch Hollands verhaal 
met een goede, christelijke sfeer. De jongens 
zullen het met genoegen lezen. 

90 	 P. STOUTHAMER: 

Tom Fox 
Jongensboek 12-15 jaar. 	128 blz., 9 ill. 

Dit spannende jongensboek leert, dat 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. 
De zwerver Tom Fox wordt, hoewel on-
schuldig, van brandstichting beticht. Pas na 
een dappere redding zien de mensen hoe 
Tom Fox in werkelijkheid is en omringen ze 
hem met liefde, iets wat Evert, ondanks de 
praatjes van de mensen, al lang deed. 
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91 	Nel Verschoor-van der Vlis: 

Toen Jop van school kwam 
Meisjesboek 12-15 jaar. 

128 blz., 12 ill., 4e druk. 

Jop is een moedig huishoudstertje in de tijd 
dat moeder elders een rustkuur doet. Hoe 
moedig zij ook is, zij kan toch niet voor-
komen dat er verschillende dingen verkeerd 
gaan. Wanneer één 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 zij bij haar vertrek van school kreeg: 
„Zonder Mij kunt gij niets doen". 
In deze tijd heeft ze de waarheid van deze 
woorden ervaren. 

92 	 ANNE DE VRIES: 

Vader en Jaap 
Jongensboek 8-12 jaar. 	125 blz., 12 111. 

Als vader na een operatie met een klein pen-
sioen naar huis gestuurd wordt, doet de ar-
moede haar intrede in het gezin. Moeder 
moet ondanks haar lichamelijke zwakte uit 
werken gaan. Vader en Jaap gaan dikwijls 
vissen, maar dit brengt niet veel op. Het for-
tuintje met hun bijen geeft slechts tijdelijk 
verlichting. 
De nood en de omstandigheden brengen hen 
er toe verkeerde dingen te gaan doen. Een-
maal loopt het spaak, maar dan vinden zij 
gelukkig de goede weg terug en ervaren, dat 
zij in hun moeilijkheden niet alleen worden 
gelaten. 
Zij vinden met elkaar de goede weg. 
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93 	 W. G. VAN DE HULST: 

Willem Wijcherts 
Jongensboek 10-16 jaar. 

144 blz., 19 ill., 10e druk. 
Een verhaal uit de Spaanse tijd. 
Willem Wijcherts is een dappere Alkmaar-
der jongen, die de Spaanse bezetting met 
tegenzin in zijn vaderstad ziet binnentrek-
ken; een „ketterse" samenkomst intijds waar-
schuwt, zodat de toeleg om Jan Arendsz. ge-
vangen te nemen wordt verijdeld; zich bij 
de Watergeuzen voegt; de gevangenen, onder 
wie zijn eigen vader, uit de kerker redt; de 
victorie van Alkmaar mee beleeft en daarna 
een blijde bruiloft vieren mag. 

94 	 A. WAS-OSINGA: 

De kinderen van het 
Ruige Veld 
Jongens- en Meisjesboek 10-14 jaar. 

160 blz., 9 ill., 2e druk. 
Een zonnig, blijmoedig boek over een gezin, 
waarin ondanks de moeilijkheden, de ge-
meenschapszin en het geluk de boventoon 
voeren. — De liefdevolle verhouding in het 
gezin van de eenzaam wonende boer en vis-
ser Holt bewijst de kinderen, dat het ook 
anders kan dan het in de tegenwoordige we-
reld in zo tal van gezinnen gaat. Door de 
inhoud en door de prettige manier waarop 

dit boek werd geschreven, zal het velen een 
blijde boodschap brengen. Dat het door een 
veel lagere prijs thans,• in tweede druk, voor 
veel ruimere kring beschikbaar komt, zal al-
gemeen worden toegejuicht, want het is een 
bijzonder aantrekkelijk boek. 

95 	 W. G. VAN DE HULST: 

Gerdientje 
Jongens- en Meisjesboek 11-15 jaar. 

184 blz., 26 ill., 9e druk. 
Een spannend, goed Hollands boek, want het 
gaat in Gerdientje's leven in letterlijke en fi-
guurlijke zin stormachtig toe, en wij horen 
van kans op dijkdoorbraak en overstroming. 
Tegenspoed en tegenwerking brengen een ar-
me vrachtrijder er toe in een stormachtige 
nacht er op uit te gaan om een dijk door te 
steken. Zover komt het gelukkig niet en hier-
bij speelt de kleine Gerdientje een heel grote 
rol. 

96 	 W. G. VAN DE HULST: 

jaap Holm en z'n vrinden 
Jongensboek 10-16 jaar. 

205 blz., 20 ill., 15e druk. 
Echte jongensavonturen.! Vele grappige, hu-
moristische trekjes waardoor het leven van 
echte jongens wordt gekarakteriseerd, geven 
dit verhaal een bijzondere aantrekkelijkheid. 
Iedere jongen zal het met gloeiende wangen 
lezen en het is niet minder waardevol voor 
meisjes. Want ook zij zullen dit ongeëvenaard 
mooie boek met vreugde lezen. 
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ankt  
oci 

in alles. 
1 rh 

Reproductie in zwart. 
Uitgev. in meer kleuren. 
Formaat 8 X 9% cm. 

Door deze serie gekleurde Bijbel-
se prentjes krijgt U de beschik-
king over prachtig uitdelings-
materiaal. 
De afbeeldingen zijn door hun 
frisse kleuren een lust voor 't 
oog en U zult er vele, zeer vele 
kinderen heel erg blij mee kun-
nen maken. 
20 gekleurde Bijbelse prentjes 
met onderschrift. 

NIEUWE BIJBELSE PRENTJES 

in kleur 
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 (Matth. 3 : 12b). 
6. Elia bij de weduwe te Zarfath (I Kon. 11 : 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). 

Prijs per pakje van 20 st. 10.90 
s(b 	4k 	ob) 

	sw 	sa, 

De prijs per geperforeerd vel van 32 kaartjes 
bedraagt 3'0.50; 

bij 10 vellen gelijk f0.45 per vel; 
bij 25 of meer vellen gelijk f 0.40 per vel. 

Uitgevoerd in 4 kleuren. 

3a 

BEL0NIIIC5AA11,TJES 
GEWAARDEERD DOOR 

LEERMEESTER EN LEERLING 

De sierkunstenaar Jac. Nuiver 
ontwierp ze in 12 verschillende 
motieven. Ze werden met uiter-
ste zorg uitgevoerd in vierkleu-
rendruk op stevig papier van 
prima kwaliteit. Ten einde de 
onderwijzers op eenvoudige wijze 
een overzicht van de 32 verschil-
lende teksten te geven, werden 
ze in geperforeerde vellen uitge-
geven. 
Een vel bevat 32 kaartjes in 12 
verschillende motieven. . 
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'Veel gevraagd 
UITDELINGSMATERIAAL 

Het behoeft voor U geen vraag te zijn welk materiaal U zult kiezen voor uit-
deling. Op deze pagina's vindt U het mooist denkbare materiaal, dat op dit 
gebied wordt vervaardigd. Prachtige, gekleurde platen en plaatjes, die ook in 
het buitenland tot grote voldoening worden gebruikt. 
Voor Dagscholen, Zondagsscholen, Kinderkerken, Jeugdbijeenkomsten en voor 
Evangelisatie-doeleinden in de ruimste zin is hier prachtig keus. 

Prijs per pakje van 24 st. f 1.25 Gekleurde „Jones"-platen 

In meer kleuren uitgevoerd, met onderschrift. Formaat 
121/2  X 171/2  cm. 

ONDERWERPEN: 

1. De geschenken v. h. Oosten voor het Kind. - 2. Het ge-
loof valt 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 prin-
ses. - 7. Ik was blind, maar nu zie ik. - 8. De wonderbare 
ontsnapping van Petrus. - 9. Komt allen tot Mij. - 10. De 
herders en het Kind. - 11. Petrus gevangen. - 12. De 
macht van Jozef. - 13. De steniging van Stefanus. - 14. 
De genezing van de kreupele. - 15. De samaritaanse 
vrouw. - 16. Maria bij het graf. - 17. Elia en Elisa gaan 
over de Jordaan. - 18. Het gebed van Daniël. - 19. Zie 
het Lam Gods. - 20. Elia bidt om regen. - 21. Abraham 
en Izaak op de berg. - 22. Paulus voor Agrippa. - 23. Fi-
lippus doopt de moorse kamerling. - 24. Jezus, het kind 
en de grote mensen. 

Verkleinde reproductie in zwart. 
Ware grootte 121/2 X  17 1/2  cm. 
Uitgevoerd in meer kleuren. 

 

Prijs per stel f 3.40 Grote gekleurde Bijbelse platen 

 

8 Bijbelse taferelen, uitgevoerd in meer kleuren. Groot for-
maat: 17 X 221/2  cm. Iedere plaat is opgeplakt op mooi 
fotocarton van 25 x 35 cm. Voorzien van onderschrift. 
Deze sprekende platen in meer kleuren kunnen o.a. uit-
stekend dienst doen als wandversiering voor Dagscholen, 
Zondagsscholen, Jeugd- en Verenigingslokalen. Als extra 
beloning voor de kinderen vormen ze mooie, waardevolle 
geschenken, die zonder twijfel aan de wand thuis een ere-
plaats zullen krijgen. Hierdoor ook zijn ze voor Evangeli-
satiedoeleinden van grote, blij..;ende betekenis. 
Uitsluitend leverbaar in stellen van acht platen. 

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. 

Verkleinde reproductie in zwart. 
Ware grootte 17 X 221/2  cm. in 
meer kleuren. Op mooi, donker 
fotocarton van 25 X 35 cm. 
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DE BEKENDE SERIE GEKLEURDE 

vuil de -44t(st-prentekt 

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

Het mooist denkbare uitdelingsmateriaal: 
96 gekleurde platen, behandelende 24 Bij-
belse Geschiedenissen. 
Uitsluitend per compleet stel verkrijgbaar. 

PRIJS PER STEL f 2.75 
Verkleinde reproductie 
van één der 96 in meer kleuren uitgevoerde 
Van de Hulst-prenten. 

,tho 	 3..b? 	.340 	 ir 	ion 	ie 	!ie 	Se.s 	3r 	3V 

PLATEN r Ij BEL:E KUNST 
De platen 

zijn niet genummerd, 
doch hebben de 

volgende onderschriften: 

Bij bestelling 
is het voldoende op te geven: 

„Platen Bijbelse Kunst", 
met vermelding van het 

hier gegeven nummer 

1. Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt. 2. De in-
tocht in Jeruzalem. 3. Het laatste avondmaal. 4. Gethsé-
mané. 5. Het berouw van Petrus. 6. Jezus voor Pilatus. 7. 
Zie, de mens! 8. De vrouwen bij het graf. 9. De Emmaus-
gangers. 10. De aankomst der herders. 11. Simeon in de 
tempel. 12. De lofzang van Simeon. 13. De wijzen uit het 
Oosten. 14. De vlucht naar Egypte. 15. Laat de kinderen 
tot Mij komen. 16. Het verloren schaap. 17. Jezus weent 
over de stad. 18. Jezus slapende in het schip tijdens de 
storm. 19. De barmhartige Samaritaan. 20. 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 /0.10; 50 ex. á /0.09; 
100 ex. á /0.08; 250 ex. à /0.07. 

Formaat 32 x 25 cm. 



titie 
heiti 

evid5 OtOrt, 
lang verwacht, 

ie rrkillioenen e.ens 
zatigen zal, 

ont geboren in 
zgla ethleherns 

der hepsei 

* In drie kleuren uitgevoerd 

cPrij.d• 
per env. van 12 kaartjes 171/2  ct. 

bij 25 enveloppen per env. 15 ct. 

bij 50 enveloppen per env. 14 ct. 

bij 100 enveloppen per env. 13 ct. 

1...."t",bik?..01r-S!!lerëj 

'rnt`tO.t,-:•O 

Cen v.tt.tc intocht tat onzC 
een toevlucht v000 22 b222111 

V1 noot«, nct lecO. i.l bth..11.1t het lot. 
£(1I1 hult, v.c.w.:chunch 

12. vhxne,  11111i2 	22 :1M) 
4.t.1 

hij 	Zij» kttStIne, .10,1 
Van 102u22.0 en 2t 1,200 
11).Q Z4i aks 24" if1Jwuns». 

loot 

Bede voor 't eten 
Dankzegging na het eten 
Hervormingslied 
Avondzang 
Achter Jezus 't kruis te dragen 
Welke is uw eenige troost 
De twaalf geloofsartikelen 
De zeven kruiswoorden 
Gebed des Heeren 
De zaligsprekingen 

A 
B 
C 
D 
E 

F 

K 

ONZE SERIE 

Zondagsschoolkaartjes 
bestaande uit de series A en B met in elke serie 

12 kaartjes. 	 Formaat 6 X 8 cm. 

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. 

r 	3a 	Sa 	Sa 	Sa 	Sa 	 ia 	 Sa Sa 	lth> Sr 	Sa 

gulden regelti 

Gedrukt in frisse kleuren op mooi carton. Zeer ge-

schikt voor uitdeling. 
U kunt de kaarten desgewenst gesorteerd ontvan-

gen. Bij bestelling is het voldoende op te geven: 

„Gulden regels", met vermelding van letter der ge-

wenste soort. 

Formaat 12 x 161/2  cm. 

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

I_ 	 I 

FRIESE GULDEN REGELS: Straks rilst de moarn. 

By de krás-peal. Triomf-song. Jountiid. 

Prijzen als voren. 
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Ophet Kerstfeest 	 nitgereiktiaani 

Namens de Zond-441~1%0ot 

Kerstmis 19_.._.,  

.1 I te .19e bomde .(je 
ere? o3 Avihriennond' 

OPDRACHT-BLAADJE B 

epdrachthlacidje4J 

OPDRACHT-BLAADJE A 

op het keitstfcesr uttGencikt 

aan 

    

namens Oe zonacsschoot 

 

    

    

    

kE12S-111118 19 

 

OPDRACHT-BLAADJE C 

,.Q 

*-- 
Op het Kerstfeest uitgereikt aap: 

DE PRIJZEN ZIJN ZEER LAAG: 

100 	ex. 	. . 	1.1.- 

250 	ex. 	. . 	ƒ2.25 

500 	ex. . 	ƒ4.- 
1000 ex. . 	1'7.50 

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

lijk vermelden of U ontwerp A, B 

of C wenst te ontvangen? 

DE 10 GEBODEN 

PRIJS BIJ 
	

DEZE KAART WERD FRAAI UITGEVOERD OP 

10 ex. . 	à 5 ct. 	KEURIG CARTON. 

25 ex. 	á 4 ct. 

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

100 ex. . . á 3 ct. 	DE LEERLINGEN. 
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EPS 
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 Timothes door zijn 
moeder onderwezen". Uitgevoerd in kleurendruk 
op mooi stevig papier, 
Formaat 301/2  X 221/2  cm. 
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 cm. 
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. à 15 cent. 
Desgewenst wordt tegen vergoeding door ons 
ieder gewenst inschrift ingedrukt. 

)0opizacirt 

naar een ontwerp van Jac. Nuiver. 
Een blijvende herinnering aan een der 
hoogtepunten in het leven. 

Een Doopkaart, die smaakvol is uitgevoerd op 4 pa-
gina's crême carton in driekleurendruk. 
Deze kaart biedt gelegenheid de naam, de geboorte-
datum, de doopdag en de plaats in te vullen. 
Bovendien is er ruimte gereserveerd voor de naam 
van vader en moeder, de handtekening van de pre-
dikant en de Dooptekst. 

11 
	Prijs per ex. ƒ0.15; bij 50 ex. f0.10 per ex.; bij 100 ex. ƒ0.09 per ex.; bij 259 ex. ƒ0.08 per ex. 
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	 )Prijs per pakje van 10 stuks 1 1 .~ 

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. 

Algemeen: 	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 worden 
Maar Gode zij dank 

Paaskaart: 	Geloofd zij de God en Vader 

10 KAARTEN 
NAAR ONTWERPEN VAN 

JAC. NUIVER 
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. 
Vanzelfsprekend zijn ze door 
een ieder als prentbriefkaart te 
bezigen. 

KERSTLIEDEREN 
SERIE I: 
1. Hoe zal ik II ontvangen. 
2. Stille nacht, heil'ge nacht! 
3. Komt allen te zamen, komt, verheugd van harte. 
4. 0 Kindeke klein, o Kindeke teer. 
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. 

PRIJS: 	 Om het instuderen te vereenvoudigen hebben we de liederen laten har, 

	

50 ex, /1.50; 	moniseren.  

	

100 ex, /2.60; 	De prijs van de muziek van elke serie is: 1 ex. á 15 cent; 10 ex. á 12% 

	

250 ex. /5.75. 	cent; 25 of meer ex. t. 10 cent. 

KAART VAN PALESTINA 

PRIJS f 4.20 BEWERKT DOOR J. VAN DE PUTTE. 	Derde verbeterde druk. 
Deze wandkaart heeft een grootte van 148 X  116 cm. Uitsluitend nog 
verkrijgbaar in 2 losse vellen. 

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 cm. 

DE PRIJS BEDRAAGT: 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. 

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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erend- en ci,00rleeóL5oekekk, 

Bijbel voor de jeugd 
Een gezinsboek bij uitstek! 

M. A. M. RENES-BOLDINGH: 
DE WEG VAN HET LICHT 

Bijbel voor de jeugd van 10 jaar en ouder. 
Groot formaat. Zeer royaal geïllustreerd door 
Gunhild Kristensen. 	 Geb. ,ƒ 6.90. 
Bij 25 ex. en meer /6.25 per ex. Voor leden 
van de N.Z.V. /5.90. Bij 25 ex. en meer /5.25 
per ex. 
Geheel herziene, belangrijk uitgebreide derde 
druk. 
Als afscheidsgeschenk van Zondagsschool en 
Dagschool een boek van onschatbare waarde. 

GREETH GILHUIS-SMITSKAMP: 

,,Nu moet je eens 
luisteren ...." 
Voorleesboek voor kleuters van 4-7 jaar. 
Groot formaat. Met vele illustraties in kleur 
van Rie Reinderhoff. 	 Geb. /3.90. 

WILLY VANDERSTEEN: 

De avonturen van Judi 
Deel I: De Zondvloed 
Een Bijbels Prentenboek voor de jeugd. 300 
tekeningen in kleuren. 	 Geb. f2.95. 

SARA E. GOSSELINK: 

's Konings Herberg 
Vertaald door Ds J. Streefland. 

Geb. /2.90. 
Een prachtige Kerstnovelle, waarin het 
Kerstwonder op bijzonder lezenswaar-
dige wijze wordt weergegeven. 

W. G. VAN DE HULST: 

Om het kind 
3e druk. 	 Geb. /4.50. 
Band en stofomslag verzorgd door Van 
de Hulst Jr. 
„Telkens ontwaren we in deze schetsen 
de hunkering van het kind en zijn ge-
voeligheid om gekoesterd te worden in 
het meeleven van de opvoeder. — Echte 
vertellingen, vol eenvoudige kunst." 

De Graaf schapper. 

W. G. VAN DE HULST: 
Stille Dingen 
5e druk. 	 Geb. /4.50. 
Twaalf vertellingen, zoals alleen Van 
de Hulst die geven kan. Wie vertellen 
moet kan hier terecht. En wie moet 
voorlezen, kan hier ruime keus maken. 

M. A. M. RENES-BOLDINGH: 
Het Licht wint 
Kerstvertelboek. 	 Geb. /3.50. 
„Wie op het Kerstfeest de kinderen een 
mooie geschiedenis wil vertellen, zo'n 
vertelling waar ze met fonkelende ogen 
in opgaan, moet naar deze bundel grij- 
pen." 	 De Rotterdammer. 

RIE VAN ROSSUM: 
Klein Glória 
Kerstverhalen. 	 Geb. /4.90. 
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etted&oetzek, 

Uitstekend verzorgde boekwerken in heel lin-
nen banden en gevat in fleurige, frisse stof-
omslagen. Geschenken die bij iedere voorko-
mende gelegenheid bij Uw opgroeiende kinde-
ren van harte welkom zijn. 
Prettige verhalen vol ware levensvreugde. 
Boeken waarvan de inhoud in alle opzichten 
verantwoord is. 

K. VAN DER GEEST: 

Brand op de bloeiende 
heide 
Jongensboek 11-15 jaar. Ruim geïllustreerd. 

/3.90. 
„Het gebeurt niet elke week, jongelui, dat je 
zo'n mooi en spannend boek in handen krijgt 
en daarom ga ik jullie op het hart drukken 
deze titel en schrijver niet te vergeten," zegt 
het Radio-Jeugdjournaal van de N.C.R.V. 
„Er zijn tegenwoordig weinig jongensboeken, 
die zo kloek en knap zijn uitgevoerd als dit," 
schrijft het Nieuwsblad voor Friesland. 

K. VAN DER GEEST: 

De schrik der Wadden 
Jongensboek 12-15 jaar. Met vlotte illustra- 
ties. 	 /4.50. 
„Ook dit boek bewijst, dat gezonde lectuur 
voor onze jongelui heus wel gegeven kan wor-
den. Van harte aanbevolen!" schrijft Her-
vormd Gemeenteleven uit Zeist. 
En door de N.C.R.V.-microfoon werd gezegd: 
„Geloof maar van mij, het is een, wat jullie 
noemen, knotsfijn boek." 

GREETH GILHUIS-SMITSKAMP: 

Pit 
Meisjesboek 15-18 jaar. 2e druk. Illustraties 
van H. en J. Bottema. 	 /3.75. 
De auteur Jan H. de Groot schreef bij de ver-
schijning o.a.: 
,Onze Pit is een zeldzaam aardige meid, die 
een dagboek bijhoudt en daarin op een vlotte 
en dikwijls geestige wijze verslag doet van de 
gebeurtenissen in en om het ouderlijk huis. 
Er wordt gekibbeld en geplaagd, er komen 
verlovingen en bruiloften en ook tegenslagen. 
Pit is een pittig boek en allerprettigste lec-
tuur, waar zelfs grote mensen hun genoegen 
aan zullen beleven." 

G. TEN HAAGE BLANK: 

Stormvloed 
Voor de leeftijd van 12 jaar af. Illustra- 
ties van Jan Lutz. 	Geb. /3.90. 
Dit boek betekent een blijvende her-
innering aan een gebeuren, waarbij ons 
gehele volk was betrokken. 
Voor nadere bijzonderheden zie pag. 2 
van het omslag. 

C. TH. JONGEJAN-DE GROOT: 

De tweeling van 
,,Helmzicht" 
Jongensboek 10-14 jaar. 2e druk. Geestige 
tekeningen van Jan Lutz. 	 /3.90. 
De N.C.R.V. zei in haar uitzending „Jeugd-
land": 
„Alweer zo'n bekende naam in de jeugdlec-
tuur. — Van haar vlotte jongensboek prijkt 
ook al een tweede druk in de etalages. Zeg, 
jongens, hebben jullie dat niet gelezen? Nee 
maar, dan heb je gewoon wat gemist, want 
dat noem ik nu nog eens een fijn jongens-
boek. En dat zijn jullie, nadat je het gelezen 
hebt, allemaal met me eens." 
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C. TH. JONGEJAN-DE GROOT: 

Een veelbewogen zomer 
Jongens- en Meisjesboek 12-15 jaar. Illustra- 
ties van Jan Lutz. 	 /4.90. 

„Een vrolijk en avontuurlijk boek voor jon-
gens en meisjes. Wij bevelen dit mooie boek 
van harte aan, omdat alle gebeurtenissen en 
verhoudingen in het gezin zó levensecht en 
zuiver worden beschreven, dat het een wel-
daad is een dergelijk fris jeugdboek in han-
den te krijgen," schrijft het blad De Her-
vormde Kerk. 

C. TH. JONGEJAN-DE GROOT: 

Greetje Margriet 
Meisjesboek 10-14 jaar. Illustraties van Rie 
Reinderhoff. 2e druk. 	 /4.50. 

„Greetje-Margriet" is een aardig boek met 
een goede sfeer en een sympathiek hoofdper-
soontje. Tussen de oppervlakkige, nietszeg-
gende meisjesboeken, die in onze etalages uit-
gestald liggen, is toch dit frisse boek een ver-
ademing — ook om zijn echt Christelijke 
geest," schrijft het Dagblad Trouw. 

C. TH. JONGEJAN-DE GROOT. 

Inge 
Meisjesboek 14-17 jaar. Illustraties van Jo- 
hanna Bottema. 3e druk. 	 /3.90. 

„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 allerhan-
de levensmoeilijkheden springt de levens-
vreugde toch gedurig naar voren," oordeelt de 
's-Gravenhaagse Kerkbode. 

LENIE KRUIKEMEIER: 

Een jaar op je leven 
Meisjesroman 17-22 jaar. Illustraties van 
Hans Borrebach. 2e druk. 	 /4.90. 

„Een boek, dat veel geklaag over de heden-
daagse jeugd logenstraft. Een boek ook, dat 
de problemen niet uit de weg gaat, maar er 
ook niet in verdrinkt," schreef de Nieuwe 
Haagse Courant. 
„Deze vlotte en boeiend geschreven Christe-
lijke meisjesroman wens ik in handen van alle 
jonge M.V.-sters," zegt Bouwen en Bewaren. 

MAX DE LANGE-PRAAMSMA: 

Annewieke 
Meisjesboek 13-16 jaar. Illustraties 
van Rie Reinderhoff. 	 /4.90. 

Een nieuw meisjesverhaal van een der 
meest gevierde Nederlandse schrijfsters. 
Op de haar welbekende, prettige, zon-
nige wijze geeft Mevrouw De Lange de 
geschiedenis van Annewieke, die met 
het hele gezin en een nichtje uit 
Amsterdam haar vacantie gaat door-
brengen op een Veluwse boerderij. En 
daar komen heel wat belevenissen uit 
voort. Het gezonde, opgewekte gezins-
leven brengt in dit allergezelligste ver-
haal een aangename, weldoende sfeer. 
— Het wordt de zeer vele Goud-Elsje 
lezeressen van harte ter lezing aanbe-
volen. 



DE GOUD-ELSJE SERIE 
veroverde reeds tienduizenden meisjesharten. 

En nog zeer vele meisjes zullen hun vreugde 
niet op kunnen wanneer zij worden verrast 
met een of meer delen uit deze serie. 

Boeken vol goedheid en zonnige blijdschap. 

MAX DE LANGE-PRAAMSMA: 

Goud-Elsje 
8e druk. /3.90. 

Goud-Elsje verlooft zich 
6e druk. /3.90. 

Goud-Elsje draagt een dubbele naam 
5e druk. 13.90. 

Nog is het lente voor Goud-Eisje 
4e druk. f3.90. 

Goud-Elsje na de grote storm 
4e druk. /4.90. 

Kies één of meer delen van deze boeken. 
Nog beter is, te beginnen bij het eerste deel, 
Uw opgroeiende dochter ieder jaar tenmin-
ste één der vervolgen te geven. 

MAX DE LANGE PRAAMSMA: 

Mieke van de Rozenlaan 
Meisjesboek 12-14 jaar. Illustraties van Rie 
Reinderhoff. 2e druk. 	 /4.90. 

„Dit is nu een voorbeeld van een uitstekend 
meisjesboek. Alles wat er in gebeurt is maar 
heel eenvoudig; geen overdreven gebeurtenis-
sen, nee, niets van dat alles, maar zo bijzon-
der aardig geschreven, dat het een pleizier is 
om het te lezen. Alles echt en in de goede 
sfeer geschreven," zei men in het Radio-
Jeugdjournaal van de N.C.R.V. 

K. MOREL: 

Oranje Boven 
(uit de tijd van Jan de Win) 

Jongensboek 14-17 jaar. Illustraties van 
G. D. Hoogendoorn. 	 /3.50. 
„Een prachtboek voor onze jongens, maar 
ook de ouderen zullen het met genoegen lezen. 
Ontspanningslectuur' van het beste soort. 
Geef dit boek als geschenk en U geeft wat 
goeds," luidt het advies van de heer Wilde-
man in Onze Kinderen in Gezin en School. 

FR. OUWERKERK-BAKKER: 

Marion 
Meisjesboek 14-18 jaar. 	 /4.50. 
„Naar zulk soort boeken is altijd veel vraag, 
want jongedames van deze leeftijd zijn meest-
al erg leeslustig. Ze kunnen in dit gezellig ge-
schreven verhaal hun hart ophalen." 

Geref. Kerkb. v. Rotterdam. 
„Een .allergezelligst, levendig verteld meis-
jesboek, dat nu eens geen zoetsappig meisje 
tekent. — Een meisje met fouten, maar met 
fouten die echt menselijk zijn," schrijft de 
Christenvrouw. 

HELEEN VAN RAMSHORST: 

Als je maar durft! 
Meisjesroman 14-18 jaar. Illustraties van Nans 
van Leeuwen. 	 /4.50. 
„De schrijfster van dit meisjesboek verdient een 
pluim. Allereerst om haar origineel verhaal. —
Leerlingen van de H.B.S. maken onder leiding 
van een leraar de gewaagde afspraak, dat ieder 
zal proberen in de grote vacantie gedurende 
veertien dagen zijn eigen brood te verdienen. 
De jongelui moeten een flinke dosis moed op-
brengen om hun opgaaf tot een goed einde te 
brengen. Maar ze slagen en worden zo gepre-
pareerd voor het grote leven. — Het boek is 
vlot geschreven. 'k Las het achter elkaar uit. 
Dit is in dit genre lectuur van het beste soort!" 

Herv. Gemeenteleven. 
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Dr J. ROELINK: 

De samenzwering van 
Leiden 
Jongensboek 12 jaar en ouder. Illustraties van 
Jan Lutz. 	 /3.50. 
„Een boek dat onze jongens en zij niet alleen, 
met plezier zullen lezen. Spanning en avon-
tuur zijn hier in voldoende mate aanwezig. 
De jongelui doorleven dit alles tegen een his-
torische achtergrond of beter in een histo-
risch milieu. Wat het verder aantrekkelijk 
maakt, is, dat het historisch gegeven niet al- 
gemeen bekend is." 	De Rotterdammer. 

P. TERPSTRA: 

Storm op het IJselmeer 
Jongensboek 9-15 jaar. Illustraties van Hans 
Borrebach. 	 /4.90. 
„Hier hebben we een fijn jongensboek vol 
avonturen. Het grote avontuur is de storm op 
het IJselmeer en de tocht die de jongens mo-
gen meemaken met de reddingboot." 

Kerkbl. v. Geref. Kerken van Den Haag. 
„Deze schooljongen beleeft veel en wat hij mee-
maakt, wordt beschreven in een frisse, directe 
stijl, precies geschikt voor de lezers voor wie 
dit boek geschreven is," zo luidt het oordeel 
van het Friesch Dagblad. 

NEL VERSCHOOR-VAN DER VLIS: 

Het boek van Inge Brands 
Roman voor meisjes van 17 jaar en ouder. 

/4.50. 
„Inge Brands wil 'een boek schrijven. En om 
dat boek laat ze alles in de steek: haar ouders, 
haar zusje en alle mensen, die bij haar om 
hulp of raad aankloppen. Ook Gerard Abels 
geeft ze niets en als hij dood is weet ze: Ik 
heb nog nooit iets voor een ander gedaan. 
Het is een grote-meisjesboek, zoals we er 
meer kennen van Nel Verschoor, vlot geschre-
ven en dat onze meisjes iets geeft," oordeelt 
De Christenvrouw. 

NEL VERSCHOOR-VAN DER VLIS: 

Tegenwind 
Meisjesboek 15 jaar en ouder. 	/3.90. 
„Een boeiend verhaal uit de bezettingstijd, 
dat eerst als feuilleton in ons blad gestaan 
heeft en toen algemeen zeer werd gewaar-
deerd. Het gezin Van Raalte en in 't bij-
zonder de beide dochters Jop en Gerdientje 
werden in hun belevenissen met spanning 
gevolgd." 	 Bouwen en Bewaren. 

Drie onvergetelijke boeken 
voor de jeugd! 
ANNE DE VRIES: 

REIS DOOR DE NACHT 
1. DE DUISTERNIS IN 

2. DE STORM STEEKT OP 

3. OCHTENDGLOREN 
Illustraties van Tj. Bottema. 

Prijs per deel /5.50. 
Voor lezers en lezeressen van 10 tot 80 jaar! 
Anne de Vries schreef voor de Nederlandse 
jeugd in drie op elkaar volgende boeken over 
het wel bijzonder spannende ondergrondse 
werk. Voor de jeugd van nu is het meeste wat 
gebeurde onbekend en wat toen is geschied, 
is waard voor altijd te blijven voortleven. 
We leven mee met een sympathiek gezin, een 
gezellig huis vol mensen: een flinke vader, een 
lieve moeder, een vijf-tal kinderen en een 
geestige tuinman. We volgen dit gezin op zijn 
reis door de nacht van de bezetting — een 
onvergetelijke, zeer spannende reis! 
Anne de Vries is hier op zijn best! 
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ALBE: 

Engracia Maria Alcaraz 
Met illustraties van Anton Pieck. Geb. /5.40. 
Een roman die zich afspeelt in het zonnige 
Spanje. 
De schrijver geeft de boeiende levensgeschie-
denis van de mooie, jonge Engracia Maria. 
Hij vertelt over haar land met zijn grote te-
genstellingen, zijn geheimen, en zijn warm 
bruisend leven. Zie pag. 3 van het omslag. 

REIN BROUWER: 

De Zegen 	Geb. /5.90. 
„Prachtig zijn z'n karaktertekeningen. Het 
lezen van dit boek is een genot," schrijft de 
Nw. Prov. Groninger Courant. 

J. D. BROWN: 

Dominee in Dixie 	Geb. /5.40. 
Hier wordt het leven van een Amerikaans 
predikant weergegeven, een wijs man, die een 
avontuurlijk leven heeft in verhouding tot de 
predikanten in ons land. Hij begint zijn werk 
in een kroeg en schroomt niet hierbij twee 
ruiterpistolen als bondgenoten te kiezen. 

DE BOEKEN VAN COR BRUIJN: 

Arjen 
Illustraties van Anton Pieck. 	Geb. /6.50. 
Een sterk boek over sterke mensen: de Ter-
schellingers, enerzijds gebonden aan hun 
grond, maar anderzijds getrokken door hun 
lust naar avontuur van de jutter en de zee-
vaarder. 

Beert, mijn zoon, 
waar ben je? 

Geb. /4.90. 
Dr Ritter zei voor de AVRO-microfoon o.a. 
van deze roman: 
„Wij genieten in dit nieuwe boek van Cor 
Bruijn wederom van zijn krachtige proza en 
van zijn beeldend vermogen." 

Vlucht naar het eiland 
Geb. /7.90. 

Zojuist is verschenen een nieuwe roman 
van Cor Bruijn. Een boek om in één 
ruk uit te lezen. Boeiend van begin tot 
eind. 
Een roman die zonder enige reserve is 
te vergelijken met de even sterke ro-
mans „Sil" en „Arjen". We vinden de 
auteur in dit boek, dat voor een groot 
deel op Terschelling speelt, terug in 
zijn krachtige, boeiende verhaaltrant, 
waarmee hij met zijn beide voorgaande 
Terschellinger-romans zoveel naam 
maakte. Het is zeer de moeite waard 
dit boek direct te bestellen. 

Muziekmeester Adriaan 
3e druk. 	 Geb. /5.90. 
Een Zaanse roman over een begaafde jongen 
van geringe afkomst, die zich met noeste vlijt 
tot een verdienstelijk musicus weet op te wer-
ken. 
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Strijd om den Eenhoorn 
4e druk. Met illustraties van Anton Pieck. 

Geb. ƒ8.90. 
Een boeiende beschrijving van de strijd, welke 
door de Zaanse molenaars werd gevoerd tegen 
de opkomst van het nieuwe — de stoom-
machine en de fabrieken. 

Simon en Johannes 
Geb. /5.40. 

„De inhoud getrouw navertellen is overbodig; 
ik wil er slechts op wijzen, dat Cor Bruijn ons 
opnieuw toont een boeiend verteller te zijn!" 

Nederl. Bibliografie. 

Wendelmoet 	Geb. /4.50. 
De geschiedenis van een merkwaardige vrouw, 
wier huwelijk gebroken wordt door de vriend 
van haar man. 

MIA BRUYN-OUWEHAND: 

Het stenen hart 	Geb. /4.90. 
In het middelpunt van deze boeiende roman 
staat een vrouwenfiguur, die onbeheerst blijkt, 
wanneer zij eigen hartstochten terugvindt in 
haar zoon. 

LILLIAN BUDD: 

Sneeuw in April 	Geb. /5.40. 
De ontroerende geschiedenis van een moedige 
vrouw en een gezin, dat ondanks zo vele te-
genwerkende factoren, steeds weer de zege-
nende en bezielende invloed ondergaat van 
een hoogstaande moeder. 

MARIE VAN DESSEL-POOT: 

Het eiland in de verte 
Met karakteristieke zwart-wit tekeningen van 
Bantzinger. 	 Geb. /5.40. 

„..De schrijfster is er in geslaagd ons te 
doen medeleven met het ongeluk van een 
kind, dat, met hart en ziel aan de zee ver-
knocht, gedwongen wordt zich een leven te 
kiezen dat niet zijn natuurlijke leven is.... 
Een boek dat de moeite waard is." 

Jan Greshoff in Het Vaderland. 

„Roman van stilte en innerlijkheid." 
Marie Schmitz in de Nw. Rott. Crt. 

„Dit boek is de vrucht van een fijne en ver-
fijnde geest...." 

J. G. Kolkman v. d. N.C.R.V.-micr. 
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JAN FABRICIUS IN SAMENWERKING 
MET ANNE DE VRIES: 

De ring van de profeet 
Geb. f5.40. 

Een spannend verhaal, waarin, de levensge-
schiedenis wordt verteld van een energieke 
jonge kerel, die het slachtoffer wordt van een 
samenloop van dramatische gebeurtenissen, 
waardoor hij onschuldig wordt verdacht van 
moord. 

K. VAN DER GEEST: 

Janneke 
Geb. /5.40. 

Zeer terecht wordt deze roman menigmaal 
vergeleken met „Bartje" van Anne de Vries. 
De auteur beschrijft een meisje, dat door 
haar intelligente opmerkingsgave zo menig-
maal het leven der volwassenen weet te ont-
maskeren. 

P. A. DE GROOT: 

Dokter in het oerwoud 
Geïllustreerd met vele suggestieve 
foto's. Groot formaat. 	Geb. /8.90. 

Een brok boeiende, romantische werke-
lijkheid. 
Het is een opwindend gebeuren, deze 
dokter te vergezellen op zijn avontuur-
lijke en bovendien leerzame tochten in 
de rimboe. 
Dagelijks opnieuw heeft hij te vechten 
tegen de vooroordelen en oeroude ge-
bruiken van een primitief volk, dat on-
danks dat toch zeer interessant is voor 
degene, die door middel van dit boek 
kennis met hen maakt. 
Zie ook pag. 4 van het omslag. 

JOH. HIDDING: 

Heuvings haardstee 
Met illustraties van Anton Pieck. Geb. /4.90. 
Roman uit het oude Drente. 

W. G. VAN DE HULST: 

Het vertellen 
3e druk. 	 Geb. /3.75. 
Uit dit boekje kan ieder, die er prijs op stelt 
goed te vertellen, leren wat vertellen is. De 
verteller bij uitnemendheid leert hier hoe het 
moet en hoe het niet moet. 



MARIA DE LANNOY: 

Clara Maria 
Geb. ƒ5.40. 

"Schoon is de taal van dit boek. Zuiver en 
mooi," schrijft Ons Plattelandsleven. 
De geschiedenis van de jonge Clara Maria, de 
toekomstige heerseres van het familiegoed, 
die blind wordt, is ontroerend, maar ook vol 
goedheid en blijdschap. 

HERMAN DE MAN: 

Wonderlijke ontmoetingen 
Geb. ƒ1.90. 

Een zuivere Herman de Man. Men proeft teem 
uit ieder woord, uit iedere zinswending. 

JANT NIENHUIS: 

Pioniers 
Geb. ƒ4.90. 

De bevolking van een klein land stak de han-
den uit de mouwen en dempte een zee. Met 
moed en volharding en ook met hoop in het 
hart voor een eigen bedrijf, werd er in de 
polders gewerkt. 

K. NOREL: 

Mannen van Sliedrecht 
Geb. f4.90. 

Norel heeft het werk van de overleien schrij-
ver Herman de Man voltooid. Een sterk boek 
over kerels die Neerlands vlag hooghouden in 
alle delen van de wereld. 

K. NOREL: 

Vrouwvolk aan boord 
Geb. ƒ5.40. 

Roman over een harde, stoere Groninger, die 
samen met zijn gezin een belangrijk aandeel 
had in de aan spanningen zo rijke ontwikke-
ling van de kustvaart. 

K. NOREL: 

Te land en te water 
Geb. /7.90. 

Een echt Hollands boek met zes en twintig 
luchtige en ernstige verhalen voor oud en 
jong. 

FENAND VAN DEN OEVER: 

Laat mij maar zwerven 
Geb. f4.90. 

„Een heerlijk boek. Over de haringvangst, 
over het zeemansleven, de koopvaardij en de 
wilde vaart. De stijl is vaak ruw en bonkig 
als de zeeman zelf, maar met even zo'n gou-
den hart vol eerbiedig geloof," zo schrijft De 
Vriend des Huizes. 

FENAND VAN DEN OEVER: 

„Lest Best" 
2e druk. 	 Geb. f4.50. 
Roman over de binnenscheepvaart, waarin de 
au'eur al even bekend is als in het zeemans-
leven, waarover hij eveneens een paar prach-
tige, echt Hollandse boeken schreef. 

FENAND VAN DEN OEVER: 

„Moeder, leer me nog eens 
lopen!" 	

Geb. f5.40. 
„Een boek over de zee en de mens. -- Een 
brok levensgeschiedenis, waarin de harde rea-
liteit naar voren komt. De vlotte stijl en de 
toenemende climax laten U niet met rust voor 
U het uit hebt." 	Hervormd Gooi. 

J. W. OOMS: 

Lidia en de zigeuners 
Geb. ƒ5.40. 

Het boeiende vervolg op de met zeer veel 
waardering ontvangen roman uit de Alblas-
serwaard: ,Lidia en de Erven Neuteboom". 
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M. A. M. RENES-BOLDINGH: 

Feest in de Mussenstraat 
Verlucht met vele zwart-wit tekeningen. 
Verschijnt December 1953. 	Geb. /5.40. 
Een familieroman, waarin het mysterie van 
een zo op het oog heel gewoon gezin na veer-
tig jaar wordt ontsluierd. Een boeiende, knap 
geschreven roman. 

WOUTER VAN RIESEN: 

„Dokterom" 
Geb. ƒ5.40. 

Het leven van de bekende Friese dokter en 
dichter Eeltsje Halbertsma. Een gegeven, dat 
de schrijver stof bood voor deze waardevolle 
roman 

DIGNATE ROBBERTZ: 

Govert 
Geb. /5.40. 

„In de verbeten strijd tussen twee polder-
boeren wordt de arme mens Govert met 
warm menselijk gevoel uitgebeeld. Een goed 
boek, dat we graag aanbevelen." 

De Christenvrouw. 

RIE VAN ROSSUM: 

De gestolen roos 
Geb. /5.40. 

In deze vlot geschreven roman wordt het hu-
welijksleven uitgebeeld van twee jonge men-
sen, die met al de vragen van de moderne 
„huwelijkstrouw" in aanraking komen. 

RIE VAN ROSSUM: 

De jongen met de toverfluit 
Geb. /1.50. 

Zou er wel één auteur zijn wiens kinderboe-
ken grotere bekendheid genieten dan die van 
Van de Hulst? Dit boek geeft de levensge-
schiedenis van deze begenadigde verteller. 

P. STOUTHAMER: 

Het Land achter de landen 
Geb ./4.90. 

„Het verhaal over deze jonge Zeeuw laat zich 
prettig lezen. De schrijver weet ons van begin 
tot eind te boeien. Wij bevelen dit boek gaar- 
ne aan." 	 Ons Platteland. 

L. H STRONKHORST: 

Kinderen der mensen 
Geb. /5.90. 

„Om het vele mooie en goede en treffende 
een aan te bevelen verhaal, dat boeiend is ge-
schreven." 

Herv. Kerkbode v. d. Alblasserwaard. 

GO VERBURG: 

Storm over Nederland 
Met 16 pagina's foto's uit de Rampgebieden. 
7e druk. 	 Geb. /4.90. 
Voor nadere inhoudsbeschrijving zie pag. 3 
van het omslag van deze catalogus. 

ANNE DE VRIES: 

Bartje 
Pocket-editie. 	 Geb. /3.50. 
Voor ieder, die nog geen bezitter is van 
Neerlands wel meest gelezen en meest 
besproken roman, is deze thans in een 
handig formaat en tegen zeer redelijke 
prijs beschikbaar. 

Ook de hierna genoemde boeken van Anne de 
Vries zijn alle het bezitten overwaard. 

Bartje zoekt het geluk 
	

Geb. /5.50. 
Hilde 	 Geb. /4.90. 

Wij leven maar eens 	Geb. /5.40. 

En nergens op de wereld 
	

Geb. /2.25. 



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. 

Geb. /2.75. 
Een goed verantwoorde voorlichting voor jon-
gens, 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 13-18 jaar en 
ouder. 	 Geb. /2.75. 
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-ringli"  
Gevat in stofomslag. 3e druk. 	Geb. /5.90. 
„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. 

geclichte 
ELISABETH CHEIXAOU: 

Het Maanschip 	
Gebr. /2.50. 

De gedichten van deze kunstenares behoren 
tot de meest bezielde, direct aansprekende 
uitingen van de poëzie in deze tijd. 

ELISABETH CHEIXAOU: 

Witte Donderdag 
3e druk. 	 Gebr. /2.90. 

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." 

MIA VAN OOSTVEEN: 

Dit is 't verhaal van 
Mensenhart 
2e druk. Groot formaat. 	Prijs /2.75. 
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. 

Geb. /3.75. 
Als fijn, waardevol geschenk is deze bundel 
altijd en bij iedereen welkom. 

JACQUELINE E. VAN DER WAALS: 

Iris 
4e druk. 	 Gebr. /2.90. 

Nieuwe verzen 
7e druk. 	 Gebr. /3.50. 

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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Stichtelijke M. E. OUWEHAND: 

"Itgaven Het groeiende Kruis 

H.W.S.: 
Nieuw Bijbels Dagboekje 
16e druk. 	 Geb. /3.50. 
Omvang 380 blz. Gedrukt op mooi, houtvrij 
papier, in zwart linnen band met goud-opdruk. 
Een al zeer vele jaren in zeer ruime kring 
om zijn eenvoud en waardevolle inhoud ge-
waardeerd Dagboek. 

AAGE FALK HANSEN: 
De krantenman 

Geb. /3.50. 
In Denemarken bereikte dit boekje een zeer 
grote oplaag. Het verscheen dit voorjaar in 
vijf verschillende talen, terwijl er een film 
van werd gemaakt, die in het buitenland al 
evenzeer de aandacht trok. Het boek geeft de 
openhartige bekentenissen van een eenvoudi-
ge, maar slagvaardige krantenman. 

Ds J. H. C. KAMSTEEG: 
Als de wegen moeilijk zijn 
Gevat in stofomslag. 	 Geb. /3.90. 
Dit boekje heeft, zoals de schrijver zelf zegt, 
maar één verlangen — mensen, wier wegen 
moeilijk zijn helpen! 

Meer dan honderd kerke-
lijke dwaasheden 

Geb. /5.90. 
„Dit is een machtig boek. Dit is subliem. 
Toe, kijk eens of er nog ergens een paar rijks-
daalders zijn om dit boek te kopen. 
U hebt er heus geen spijt van, want het 
maakt U geestelijk rijk. — Wat is het heerlijk 
dat er in deze tijd zulke boeken verschijnen." 

Herv. Apeldoorn, 

M. E. OUWEHAND: 
Weerzien van Heiligen 

Geb. /5.90. 
De schrijver brengt U hier bekende figuren 
uit het Nieuwe Testament in een reunie bij-
een in onze tijd. 
Bijbelse figuren, die hun mening geven over 
hedendaagse mensen, toestanden en levens-
gewoonten. 
Zo raak, zo scherp, zo fris, dat men moet 
luisteren. 

JHR H. DE RANITZ: 
De moed om ongelukkig 
te zijn 
2e druk. 	 Geb. /4.90. 
„Dit is een troostboek voor zieken en lijden-
den. En daarom vooral ook zo'n goed troost-
boek, omdat het allerlei quasi-troostwoorden 
kapotslaat." 	Herv. Raad v. Kerk en Gezin. 

Dr A. J. RASKER: 
Gezondheid, gebed, 
genezing 

Geb. /3.25. 
In dit boek vinden we een waardevolle be-
spreking van de vele vragen rondom de ge-
nezing door gebed en de opwekkingsbewegin-
gen, die de laatste tijd in het middelpunt van 
de belangstelling staan. 

Geb. /3.50. 
„Dit is een prettige verrassing. Wie geen 
humor heeft, blij ve er van af, want hij zal 
zich slechts ergeren als hij bemerkt, dat niets 
zo „heilig" is als hij gedacht heeft. Wie op 
zoek is naar de zon in de grauwe hemel van 
Nederland — hope en leven." 

Woord en Dienst. 
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Dr A. A. VAN RULER: 

Heb moed voor de 
wereld 

Geb. /5.90. 

Zes en dertig morgenwij dingen over 
het boek Zacharia. 
Deze geestelijk verfrissende bundel is 
beslist niet alleen bestemd voor chris-
tenen. Het wereldwijde in de profetie 
en vooral de onbreekbare moed, welke 
zij juist voor de wereld bij ons wekt, 
zullen ook voor hen, die niet meer ver-
trouwd zijn met Kerk en christendom, 
een nieuwe toegang tot de Bijbel kun-
nen openen. 

Dr A. A. VAN RULER: 

Verhuld bestaan 
Geb. /1.90. 

„Dit is nu Prof. Van Ruler zoals wij hem 
graag lezen. 
Deze bundel overdenkingen is groot en diep 
van inhoud en tegelijk groots van taal en 
zinsbouw." 	 In de Waagschaal. 

Ds W. A. VERSTEEG: 

Gebeden voor elke dag 
Ggbr. /0.75. 

Een boekje dat vooral degenen, die hebben 
voor te gaan in gebed, kan helpen. 
Het is niet de bedoeling deze gebeden „steeds 
lezend" te bidden, maar veeleer om de rich-
ting van de gedachten aan te geven. 

Ds H. A. VISSER: 

Dingen waar je mee zit 
Geb. /5.90. 

Hier worden de vragen, die heel sterk 
leven onder de opgroeiende jeugd, aan 
de orde gesteld. Vragen van practische, 
geestelijke en ook van lichamelijke 
aard. 
Vragen over verborgen zonden, liefde 
en geloof. 

Uitvoeriger beschrijving vindt U op de 
omslag van deze catalogus. 

Ds H. A. VISSER: 

Perspectief 
Dagboek. 	 Geb. /5.90. 
„Dit dagboek is bestemd voor het kerkelijk 
gezin, waar meisjes en jongens in de puber-
teitsleeftijd rondom de kapel zitten. Ik heb 
bewondering voor de vindingrijkheid van Ds 
Visser." 	 Hervormd Amsterdam. 

Dr A. DE WILLIGEN: 

Onze zieken 
Geb. /4.90. 

„Ik zou dit boek graag in handen zien van al 
degenen, die zielszorg te verrichten hebben 
aan een ziekbed. 
Het is tactvol en liefdevol samengesteld." 

De Rotterdammer. 

Ds H. H. W. ZEGERIUS; 

Soldaat van Christus 
Lekenspel voor de Paastijd. 	Gebr. /0.75. 
Recht van opvoering na afname van minstens 
10 ex. 
Voor tweede opvoering is een recht van /5.—
verschuldigd. 
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‘Eheeloyi‹sche uitgareit., 

Altijd Zondag 
2 delen. 	 Prijs per deel /7.50. 
Handboek voor het catechetisch onderricht, 
door Ds C. Aalders, Ds B. van Ginkel en Dr 
P. ten Have. 
Behalve voor predikanten is dit een waarde-
vol boekwerk voor hen, die net. belijdenis heb-
ben gedaan en nu graag wat meer van de 
leer der kerk willen weten. 

Dr W. AALDERS: 

Cultuur en Sacrament 
Geb. /3.90. 

Over vraagstukken van Kerk en Cultuur in 
de crisis, 

KARL BARTH: 

De Zondag 
Geb. /2.25. 

De Zondagsviering, zoals die door Barth in 
zijn Dogmatiek wordt beschreven. Een goed 
vertaald, waardevol boekje. 

KARL BARTH: 

Gezond zijn en ziek zijn 
Geb. /2.25. 

Een van de meest sprekende gedeelten uit 
een der delen van Barths Dogmatiek. Onmis-
baar voor ieder, die met het probleem ziekte-
gezondheid op meer dan oppervlakkige wijze 
in aanraking komt. 

KARL BARTH: 

Het Gebed 
Geb. /2.25. 

Ook dit gedeelte over het gebed, uit Barths 
Dogmatiek, is overwaard dat zeer velen het 
in deze goede vertaling lezen. 

KARL BARTH: 

Hoofdsom der heilige leer 
Geb. /4.50. 

Een vertaling van de belangwekkende lezin-
gen, die Barth te Bonn hield over de Apos-
tolische Geloofsbelijdenis. 

Dr J. W. BEEREKAMP: 

De jeugddienst 
zijn geschiedenis, principe en opzet. 

Geb. /6.50. 
Een samenvatting en beschrijving van het ge-
hele probleem van de Jeugddienst. 

Dr J. H. VAN DEN BERG: 

Psychologie en 
theologische anthropologie 
2e druk. 	 Gebr. /1.50. 
Met deze sterk de aandacht trekkende rede 
aanvaardde Prof. Van den Berg zijn ambt als 
bijzonder hoogleraar in de pastorale psycho-
logie en psychopathologie aan de Rij ksuni-
versiteit te Utrecht. 

Dr J. H. VAN DEN BERG: 

Psychologie van het 
ziekbed 
2e uitgebreide druk. 	 Gebr. /1.90. 
Een uitgave, die voor het pastorale werk van 
bijzondere betekenis genoemd mag worden en 
bovendien van groot belang is voor de om-
gang van arts, predikant en zieke. 

Dr H. BERKHOF: 

Christus en de machten 
Geb. /2.90. 

Een voor ieder leesbaar boek, waarin de be-
kende schrijver van zo menig waardevol ge-
schrift aan de hand van Paulus' brieven tot 
bezinning dringt over de houding van de 
mens in de wereld van thans. 

Crisis der 
Middenorthodoxie 
3e druk. 	 Geb. /2.50. 
Dit aller belangstelling vragende boek maak-
te in ons land reeds grote opgang. Het behan-
delt een van de meest brandende vraagstuk-
ken van deze tijd en het toont wel heel duide-
lijk de noodtoestand in onze kerk. 

Gods ene Kerk en 
onze vele Kerken 

Gebr. /1.75. 
Dr Berkhof constateert, dat gespreks-
groepen hier en daar hun best doen, 
maar weinig vorderen op weg naar de 
eenheid, omdat het niets mag kosten. 
De ernst ontbreekt. De schrijver wil 
deze beschuldigingen niet onbewezen 
laten: daarom slaat hij de Bijbel op en 
laat het bestek van de Kerk zien. 
Daarbij kan het echter niet blijven: al 
te veel is in Nederland de theologie 
vrijblijvend beoefend. 
„Gesprek" is alleen als bekering 
vruchtbaar. 
En derhalve komt de schrijver hier met 
radicale, practische en ook opzienba-
rende voorstellen! 
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Dr H. BERKHOF: 

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

Geb. f6.90. 

„Het is op het ogenblik de beste kerkgeschie-
denis in korte vorm. Geen wonder dat de 
herdrukken snel op elkaar volgen," schrijft 
het Kerkb.blad van Amsterdam. 

Dr F. BLOEMHOF: 

Het vraagstuk der bewuste 
geboortebeperking 

Geb. f7.50. 
Dit hoogst belangrijke boekwerk behelst een 
onderzoek naar het standpunt van de pro-
testants-christelijke ethiek inzake het toepas-
sen van geboortebeperking in verband met de 
veranderde maatschappelijke omstandigheden. 
Het behandelt in grote lijnen het bevolkings-
vraagstuk en als hieruit voortvloeiend fasci-
nerend onderdeel hiervan wordt de geboorte-
beperking aan de orde gesteld.,  

Dr M. H. BOLKESTEIN: 

Het Heilig Avondmaal 
Geb. /1.10. 

Zeer begrijpelijke uiteenzetting over het 
Avondmaal aan de hand van het Avond-
maalsformulier. 

Dr A. BRAAKMAN: 

Met de Christenheid van 
alle eeuwen 

Geb. /2.25. 
Op klare, duidelijke wijze wordt hier de Apos-
tolische Geloofsbelijdenis behandeld. 

JOHANNES CALVIJN: 

De Artikelen 
van de Faculteit der Heilige Godgeleerdheid 
te Parijs. 	 Gebr. /2.25. 
Bondige uiteenzetting van de verschillen tus-
sen Rooms-Katholicisme en Reformatie. 

Dr W. F. DANKBAAR: 

De tegenwoordigheid van 
Christus in het Avondmaal 

Geb. /1.90. 
Voor belijdenis-catechisanten een waardevol 
boekje. 

Dr R. B. EVENHUIS en Dr G. C. VAN 
NIFTRIK: 

Maria ten hemel-opneming 
Gebr. /0.90. 

H. H. FARMER: 

Dienaar des Woords 
Geb. 

Een boek waarin de juiste verkondiging van 
het Woord wordt nagegaan. 

Dr ARMAND FIOLET O.F.M.: 

Een Kerk in onrust om 
haar belijdenis 
2e druk. 	 Geb. /7.50. 
Een hoogst merkwaardig proefschrift, waar-
in pater Fiolet gedocumenteerd en zeer ob-
jectief een studie geeft over het ontstaan van 
de richtingenstrij d in de Ned. Herv. Kerk. 

Prof. Dr JOH. DE GROOT (f) en 
Prof. Dr A. R. HULST: 

Macht en Wil 
Geb. /15.—. 

Een voor de theoloog en voor de ontwikkelde 
leek wel zeer belangwekkend studiewerk, dat 
zich wel bijzonder leent om cadeau te doen 
aan de predikant, b.v. bij het beëindigen van 
het catechetisch onderwijs. 
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Dr TH. L. HAITJEMA: 

Nederlands Hervormd 
Kerkrecht 

Geb. /15.—. 

Predikanten, theologische studenten, ouder-
lingen en allen die meer dan oppervlakkig 
zijn geïnteresseerd bij het kerkelijke leven, 
zijn met de aanschaf van deze uitgave zeer 
gebaat. Het boek geeft antwoord op practisch 
alle vragen t.o.v. het tegenwoordig geldend 
kerkrecht en de orde in de kerk. 

Dr J. C. HOEKENDIJK: 

Getemperd ongeduld 
Gebr. /1.25. 

Over het „Apostolaat" van de hedendaagse 
kerk. 

Dr J. KOOPMANS: 

Kleine Postille 
2e druk. 	 Geb. /3.75. 

Een klein meesterwerk, waarin naar oud-
reformatorische voorbeelden een jaarcyclus 
van predikteksten kort wordt behandeld. 

Dr G. VAN DER LEEUW: 

Sacramentstheologie 
Geb. /8.50. 

Wat wijlen Prof. Van der Leeuw in dit boek 
heeft gegeven, vraagt belangstelling van die 
lezerskring, welke zich met de liturgie in de 
Kerk wil bezighouden. De schrijver geeft hier 
o.a. rekenschap van hetgeen de liturgische 
beweging bezielt. 

Dr K. H. MISKOTTE: 

De kern van de zaak 
Geb. /2.90. 

Dr Miskotte zet uiteen waar het precies om 
gaat, door te laten zien wat eigenlijk de be-
tekenis is van de Nieuwe Kerkorde. 

Dr K. H. MISKOTTE: 

In de gecroonde 
Allemansgading 

Geb. /7.50. 
Een keur uit het verspreide werk van Dr Mis-
kotte, zo rijk en zo veelzijdig, dat inderdaad 
alle man er iets van zijn gading in vindt. 

Dr G. C. VAN NIFTRIK: 

Een Beroerder Israëls 
2e druk. 	 Geb. /6.90. 

Enkele hoofdgedachten in de theologie van 
Karl. Barth. Begrijpelijk en boeiend geschre-
ven. 

Dr G. C. VAN NIFTRIK: 

Kleine Dogmatiek 
Vierde, totaal herziene, belangrijk uitgebreide 
druk. 	 Geb. /9.90. 
„Zo'n boek behoort eigenlijk in elk Hervormd 
gezin aanwezig te zijn. Wanneer het er wer-
kelijk is, ben ik er van overtuigd dat men er 
naar grijpen zal ook." 	Herv. Utrecht. 

Dr G. C. VAN NIFTRIK: 

De boodschap van 
Sartre 

Geb. /8.90. 

De opzet van dit voor de mens van 
deze tijd zo uitermate belangrijk boek-
werk is zo, dat het leesbaar is voor 
iedereen. 
De schrijver bewijst ouderen en jonge-
ren een grote dienst met deze uitgave, 
waarin hij in kort bestek samenvat 
waarover het in het existentialistische 
denken gaat. Hij wil door middel van 
dit boek de zeer vele belangstellenden 
inlichten over een verschijnsel, dat 
beter en meer dan enig ander ons in 
staat stelt de moderne mens, die wij 
zelf ook in meerdere of mindere mate 
zijn, te leren kennen. 
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Dr G. C. VAN NIFTRIK: 

Zie, de Mens! 
Beschrijving en verklaring van de Anthropo- 
logie van Karl Barth. 	 Geb. /9.90. 
Voor allen, die op de hoogte willen komen 
van de belangrijke onderwerpen die in deze 
tijd aan de orde zijn, is dit boek van grote 
betekenis. — Hier vindt U in begrijpelijke, 
heldere stijl terug wat Barth in zijn Dogma-
tiek schreef over het existentialisme, het hu-
welijk, de zonde, de mens als ziel en lichaam, 
de mens in zijn tijd, enz. enz. 

Pro regno pro sanctuario 
Geb. /40.—. 

Dr A. J. RASKER: 

Christelijke Politiek 
Geb. /3.90. 

Dr M. VAN RHIJN: 

Gedachten en gestalten 
uit de Evangeliën 
Deel I, 2e druk. 	 Geb. /4.90. 
Deel II 
	 Geb. /5.90. 

Bekende en minder bekende gedeelten uit de 
Evangeliën worden hier op boeiende wijze be-
sproken en toegelicht. Boeken voor Bijbel-
studie! 

Dr A. A. VAN RULER: 

Bijzonder en algemeen 
ambt 

Gebr. /3.50. 

De auteur wijst hier de verschillende aspec-
ten aan welke het vraagstuk van de ambten 
vertoont. En hiermede dringt hij door tot de 
kernvragen in de huidige discussies om het 
ambt. 

Dr A. A. VAN RULER: 

Het Onze Vader 
Geb. /2.50. 

De door zeer velen gewaardeerde overdenkin-
gen, welke indertijd als morgenwijdingen wer-
den uitgesproken. Met dezelfde aandacht 
waarmee ze werden beluisterd, zullen ze ook 
worden gelezen! 

Dr A. A. VAN RULER: 

De belijdende Kerk in de 
nieuwe kerkorde 

Gebr. /1.50. 

Dr A. A. VAN RULER: 

De vervulling van de Wet 
Geb. /15.—. 

Dogmatische studie over de verhouding van 
openbaring en existentie. 

Dr P. A. VAN STEMPVOORT: 

Eenheid en Schisma 
Geb. /6.90. 

Belangrijk boek voor het Nieuw-Testamen-
tische detail-onderzoek. Duidelijke uiteenzet-
ting van het probleem van de Oecumene. 

Dr P. A. VAN STEMPVOORT: 

De allegorie in Gal. 4 : 21-31 
als hermeneutisch 
probleem 	

Gebr. /1.25. 

Dr W. A. VISSER 'T HOOFT: 

Droefenis en grootheid 
der Kerk 

Geb. /1.—. 

Dr H. DE VOS: 

Nieuwe Testament 
en Mythe 

Gebr. /3.50 

Dit nieuwe, verhelderende geschrift zal 
door theologen en niet-theologen met 
vreugde worden begroet, omdat het de 
zo druk besproken opvattingen weer-
geeft van Bultmann over de ontmytho-
logisering van het Nieuwe Testament. 
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Dr H. DE VOS: 

Het Christelijk Geloof 
Geb. /8.90. 

Wie een goede „lekendogmatiek" wenst, kan 
hier terecht, al zullen ook vakmensen dit boek 
met vrucht kunnen bestuderen. 

Dr H. DE VOS: 

Inleiding tot de Ethiek 
Geb. /7.90. 

Dit boek is zo eenvoudig mogelijk gehouden 
en voorziet in de grote behoefte die er be-
staat aan een inleiding tot de zedekunde. 
Voor studenten, theologische en andere, voor 
studerenden en in 't algemeen voor ieder die 
zich rekenschap wil geven van de principiële 
vragen die het feit van de zedelijkheid op-
roept, een uitermate waardevol boekwerk. 

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. 
Geb. /15.90. Intekenprijs /14.50. 

Dr E. L. SMELIK: 

De weg van het Woord 
Het Evangelie naar Johannes. Geb. 
/8.90. Intekenprijs /7.90. 

Dr E. L. SMELIK: 

De wegen der Kerk 
2e druk. De Brieven aan Timotheiis. 
De Brief aan Titus. De Brief aan Filé-
mon. Geb. /5.90. Intekenprijs /5.25. 

Dr P. A. VAN STEMPVOORT: 

Oud en nieuw 
De Brief aan de Galatiërs. Geb. /7.50. 
Intekenprijs ƒ6.50. 

Dr G. J. STREEDER: 

De Gemeente in 
Christus Jezus 
De Brief aan de Philippenzen. Geb. 
/3.75. Intekenprijs /3.25. 

Dr H. DE VOS: 
Inleiding tot de 
Wijsbegeerte 

Geb. f9.90.. 
Een beknopte, eenvoudige, wetenschappelijk 
verantwoorde inleiding tot de wijsbegeerte. 
Onmisbaar voor beginners en studerenden. 

Toelichtingen op de Heidel-
bergse Catechismus 
Van deze korte, bondige verklaring zijn nog:  
voorhanden de volgende deeltjes: 

Dr 0. Noordmans: 
HET KONINKRIJK DER HEMELEN 

Geb. /3.90. 
De bewerking van Zondag VI1—XXII. 

Dr S. F. H. J. Berkelbach v. d. Sprenkel: 

HET GEBED 
Geb. j3.50. 

De bewerking van Zondag XLV—LII. 

CATECHISATIEBOEKJES 

CATECHISMUS of Onderwijzing in de Chris-
telijke leer, die in de Nederl. GereYorm. 
Kerken en Scholen geleerd wordt. Met 
teksten

" 
. 	. 	 /0.21 

25 ex. /4.75; .100 ex. /16.80. 

A. HELLENBROEK: (Dusgenaamd Groot 
Hellenbroek) Voorbeeld der goddelijke 
waarheden voor eenvoudigen .. /0.371/2  
25 ex. /8.75; 100 ex. f3025. 

Idem Idem, (Dusgenaamd Klein Hellen- 
breek) 	 /0.25. 
25 ex. /5.80; 100 ex. /18.40. 

Ds K. G. JANSMA: BIJBELS ALLERLEI 
voor school en catechisatie. Gebr. /0.40. 
Op de catechisaties van jongeren en ook 
nog wel van ouderen blijkt nogal eens, dat 
de kennis van de Bijbel uiterst gering is. 
Ongetwijfeld voorziet dit werkje, dat meer 
een leer- en repetitieboekje dan leesboekje 
is, in een behoefte. 

KORT BEGRIP DER CHRISTELIJKE RE-
LIGIE, met de voornaamste bewijzen der 
Heilige Schrift en een aanhangsel over de 
Wet des Heren .. 	 /020 
25 ex. /4.50; 100 ex. /17.50. 

Ds P. J. VAN MELLE: KORTE SCHETS DER 
CHRISTELIJKE GELOOFSLEER, 
4e druk 	 /1.30 

Dr P. A. VAN STEMPVOORT: NAAR HET 
HEILIG AVONDMAAL, 9e druk 0.60. 
Aangevuld met de belangrijkste punten uit 
de nieuwe kerkorde. 

47 



t- 

Vraagt: 

Onze volledige catalogus 

en/of 

aparte catalogus 

„FLANEL OP FLANEL" 

en 

„PLAATWERK" 

U ontvangt dan een indruk van 
de mogelijkheden voor gods-
dienstige opvoeding van het kind 
op Zondagsschool, school, club, 
catechisatie e.d. 

1 

BINNENKORT 

VERSCHIJNT: 

1 	 Kerstdiorama 
in 6 kleuren, 3 decors, formaat 11 X 14 x 4 cm. 
Bij méérdere exemplaren (voor uitdeling) slechts 
f 0.24 per stuk. 

2 	 Zondagsschoolkalender 
4 reproducties in 6 kleuren van de prachtige Shaw-
platen (naar schilderijen van Harold Copping, Har-
dy e.a.). 

1. Jezus zegent de kinderen. 	3. Ruth en Boaz. 

2. De storm op zee. 	 4. Hagar en Ismaël. 

Bij méérdere exemplaren ƒ0.65 per stuk. 

3 	 Uitdeelplaatjet 
MOZES. 

Serie van 20 verschillende plaatjes over het leven 
van Mozes. In kleuren, per serie f0.30. 
Album apart f 0.15. 
Album en plaatjes samen besteld ƒ0.40. 

JOZEF. 

Het leven van Jozef is zó kleurrijk en afwisselend, 
dat we hiervan 32 platen konden ontwerpen. In 
kleurendruk, per 32 stuks f 0.40. 
Album apart ƒ0.20. 
Album en plaatjes samen besteld 3'0.55. 

Formaat van de plaatjes 7 X 11 cm. 

N+V  

NEDERLANDSCHE ZONDAGSSCHOOL VEREENIGING 
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Gebonden f5.90 

Gebonden f4.90 

(1 ).4C1,,k \I ik 

Ds H. A. Visser 

Dingen waar je mee zit 
De dingen en de vragen waar de rijpere jeugd mee zit, ook 
de moeilijkste, worden hier zonder omwegen besproken. 
Op zijn frisse, originele manier geeft de Amsterdamse jeugd-
predikant als het ware in een persoonlijk gesprek zijn visie 
op de problemen, die het sterkst onder de tegenwoordige 
jeugd leven. 

De volgende onderwerpen worden behandeld: Onze dominee 
is zo taai — Kon ik maar eens met iemand praten — Schuld 
en boete — Is geloof vrouwenwerk? — Ik zou wel willen ge-
loven als ik 't maar kon — Ik kan niet bidden -- Mag ik wel 
naar 't Avondmaal? — Ik heb geen zin in m'n werk — Gods 
wil en onze wensen — Vader en moeder zijn zo burgerlijk —
En teich draait ze — Hebben wij een opdracht? — Liefde 
zonder vrees — Je bent nooit alleen. 

Een uiterst suggestief boek over de grootste natuurramp die 
land en volk sinds mensenheugenis trof. 

Go Verburg 

Storm over Nederland 

Dit boek voert U door de getroffen gebieden en laat U nader 
kennis maken met hen, voor wie ook U met liefde Uw offer 
bracht. 
Het blijft niet uitsluitend stilstaan bij de ravage, de puin-
hopen en het verdronken land, maar het maakt zich in het 
laatste hoofdstuk op treffende wijze vertolker van de moed 
voor de toekomst die weer leeft in veler hart, overeenkomstig 
het devies van de Zeeuwen dat iedere Nederlander bezielt: 
Luctor et emergo - Ik worstel en kom boven. 

Albe 

Engracia Maria Alcaraz 
Een van leven bruisende roman over Spanje, het geboorte-
land van de mooie, jonge Engracia Maria. 
De schrijver, die over een uitzonderlijk talent beschikt, ver-
telt U háár levensgeschiedenis. 
Dit boek brengt U in de sfeer van het zonnige, warme zui-
den; van een land met grote tegenstellingen, vol geheimen 
en hartstochten. 
Engracia Maria, een naam als een welluidende melodie —
een naam vol schone beloften. 

Gebonden 15.40 



Een prachtig boek 
vol romantische 

werkelijkheid 

P. A. DE GROOT 

Dokter lu het oerwoud 

„De schrijver, geneesheer-directeur van het Prinses Juliana Zendings-  Gebonden ƒ8.90 
hospitaal te Kabel — een klein plekje opengehakt in Suriname's uitgestrekte 
oerwoud — geeft in dit op voorname wijze uitgegeven en fraai geïllustreer- 
de werk een boeiende beschrijving van zijn belevenissen. Hij beschikt 
over een uitstekende pen en over een flinke dosis humor." 

Zondagsbl. De Rotterdammer 

„Ik zou willen, dat heel onze gemeente dit boek ging lezen. Dit is beter 
dan tientallen zwoele moderne romans, die ons laten zitten met een leegte 
en een armoede, welke dagenlang neerdrukken en ellendig stemmen. Laat 
ieder dit prachtige boek lezen. Hij verrijkt er zijn eigen geestelijk leven 
mede." 

Geref. Kerkbl. v. Rotterdam, H'berg 

„Als U van vreemde landen en volken houdt, tenminste van lectuur uit de 
eerste hand daarover, moet ge niet verzuimen dit prachtige boek te lezen. 
Het is van groot formaat, keurig gedrukt, en met schitterende foto's ver-
sierd. Lees dit boek. Het is veel mooier dan ik U kan beschrijven." 

„Om Sions Wil" 

„U zult dit boek geboeid lezen. En aan het eind zult U het met een gevoel 
van blijdschap en eerbied dicht doen." 

Herv. Amsterdam 

Jong en oud 

zal van dit boek 

kunnen genieten 
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