Een prachtig nieuw voorleesboek voor kleuters

Wie leest er eens voor?!

door Nel Verschoor-van der Vlis. Met zeer
vele platen van W. G. v. d. Hulst Jr. In meer
kleuren uitgevoerd.
Geb. /8.90.
De bekende schrijfster van dit mooie nieuwe
voorleesboek herdacht dezer dagen het heuglijke feit, dat vijfentwintig jaar geleden haar
eerste boek verscheen. Sindsdien zijn er vele

gevolgd: kinderboeken, schoolboekjes, vertellingen, meisjesromans.... maar liefst vijfenveertig in totaal!
Uit het respectabele aantal herdrukken valt
op te maken hoe populair ze zijn en hoezeer
ze worden gewaardeerd.
En nu geeft de schrijfster de ouders een voorleesboek voor hun kleuters in handen, waaraan ze veel plezier zullen beleven. We zouden
dit wel het mooiste geschenk willen noemen
waarmee de schrijfster haar vele jonge lezertjes in de feestvreugde laat delen. Want het
is een bijzonder gezellig boek vol prachtige
vertellingen en versjes, opgevrolijkt met vele
plaatjes in kleur van W. G. van de Hulst Jr.
Boeiende verhalen, waar de kleuters met gespannen aandacht naar zullen luisteren.
Plaatjes die hun fantasie prikkelen.
Een uitstekend boek voor moeders en vaders
om hun kinderen van 4-7 jaar voor het slapengaan uit voor te lezen.
Inhoud: Een vader en een moeder en tien
kinderen - Midden in de winter - Toen
Antoinetje uit logeren ging - Een raar
geval - Een eend met zeven pulletjes Wat is dat voor een karretje? - Daar is Petertje weer - Allemaal domme dingen - 0, waar
is Petertje? - Mijn vader is een man - Toen
Joosje uit school kwam - Zo'n dom Barendje - Op de zolder - Toen de bloemen gingen praten - Het verhaal van een
autostep.
W. G. VAN DE HULST Jr.:

Ere zij God
Het wonder van het Kerstfeest in woord en
Prijs gebr. /1.90.
beeld.
Met dit mooi in kleuren uitgevoerde boekje
wordt voldaan aan de veelvuldige vraag naar
een uitgave, waarin uitsluitend het kerstgebeuren wordt verteld. De geschiedenis van
het blijde gebeuren wordt hier direct gegeven en door middel van een groot aantal
sprekende tekeningen aanschouwelijk voorgesteld.
Deze uitgave leent zich door zijn bijzonder
karakter zeer om er bij wijze van kerstgroet
familie, vrienden en kennissen in binnen- en
buitenland mee te verrassen.

het beste en het
Geef uw kinderen
mooiste boek, dat -verkrijgbaar is!
Deze catalogus biedt U een ongekend grote keus van dergelijke boeken!
Het is een bijzonder genoegen U hierbij de nieuwe catalogus te kunnen aanbieden.
U treft hierin titels aan van boekwerken op vrijwel elk gebied: Romans, Gedichten, Vertel- en
Voorleesboeken, Jeugdboeken, Theologische, Stichtelijke en uitgaven die velerlei andere terreinen
bestrijken.
Het grootste deel van deze catalogus wordt echter gewijd aan het goede kinderboek. — Ruim 130
titels vormen te zamen een tot in de perfectie uitgevoerde collectie kinderboeken, die zich in 't
bijzonder lenen voor uitdeling op het Kerstfeest.
Besturen en leerkrachten van Zondagsscholen en Dagscholen en verder de vele verenigingen en
organisaties die betrokken zijn bij het jeugd- en evangelisatiewerk, vinden hier wat zij nodig
hebben.
Voor iedere beurs en voor iedere leeftijd is hier ruime keus!
DE PRIJZEN
Wij allen weten hoezeer de prijzen voortdurend in stijgende lijn gaan. Het zal U verheugen dat
U voor het goede kinderboek dit jaar niet dieper in de buidel behoeft te tasten. Profiteert U van
deze gelukkige omstandigheid door een nog groter aantal kinderen gelukkig te maken met een der
vele boeiende, fris en fleurig uitgevoerde boeken. In verhouding tot vrijwel alle andere verschijnende uitgaven zijn de kerstboeken wel uitermate laag in prijs.
Van 25 cent af reeds een rijk geillustreerd kinderboek. Van 70 cent af een in stevige, meerkleurige
sierband gebonden boek!
W. G. VAN DE HULST, ANNE D VRIES EN ANDEREN
De collectie kinderboeken is dit jaar aangevuld met niet minder dan 54 nieuwe uitgaven en herdrukken.
In de succesvolle serie „Voor Onze Kleinen" van W. G. van de Hulst verschijnt thans een nieuw
deeltje onder de titel „De bengels in het bos".
Anne de Vries schreef een nieuw deel voor zijn spannende serie Indianenverhalen „Kinderen van
het Oerwoud" onder de titel „Panokko en de wildernis".
De drie zeer bekend geworden boeken van deze auteur, t.w. „De duisternis in", „De storm steekt
op" en „Ochtendgloren" onder de serie-titel „Reis door de nacht", waarin hij de jeugd van Nederland-op bijzonder boeiende wijze de geschiedenis van het verzet tijdens de oorlog vertelt, zijn thans
eveneens tegen een geringe prijs voor uitdeling beschikbaar.
Verder brachten vele andere schrijvers van naam de collectie op hoog peil, terwijl tekenaars en
ontwerpers de boeken dat speciale fleurige cachet gaven, waardoor kinderen zozeer worden bekoord.
Zo is het beslist niets te veel gezegd wanneer we vaststellen dat de collectie kinderboeken naar
inhoud en uitvoering aan de hoogste eisen voldoet die wij allen voor onze kinderen mogen stellen.
Wij bevelen ze dan ook gaarne in Uw warme belangstelling aan.
Verkrijgbaar bij de boekhandel.

G. F. CALLENBACH N.V.
TELEFOON 241 (03494) - GIRO 823581
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25 CENT)
1

C. W. BARTLEMA-VAN GINKEL:

Een beter Kerstfeest
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar.
16 blz., 4 ill.
Froukje en Harm moeten vlak voor Kerstmis
boodschappen gaan doen en dan ontmoeten
zij de woonwagenbewoner Eldert en zijn
hond Spits. Ze beleven daarbij schrik op
schrik. Froukje verstuikt haar voet en de
boodschappen worden gestolen. Maar het gelukkige einde van dit verhaal is een Kerstfeest ook voor de woonwagenbewoners en dat
dit met weinig hulpmiddelen kan worden
gevierd blijkt hier weer eens prachtig.

2

C. TH. JONGEJAN-DE GROOT:

Nieuwe vrienden
Jongtnsboek 7-10 jaar.

16 blz., 4 ill.

Jopie is voor geen klein geruchtje vervaard.
In de grote stad waar hij woont haalt hij
met zijn kameraden heel wat kattekwaad uit
en eens wordt hij betrapt bij het ingooien
van ruiten. Hij moet mee naar het politiebureau en leeft in spanning of hij naar de
gevangenis zal moeten.
Gelukkig voor hem komt het niet zover. Hij
mag zijn vrije tijd gaan doorbrengen op een
kinderboerderij en dan wordt alles heel anders in zijn leven. Zijn nieuwe vrienden
brengen hem met het goede in aanraking.
Ook thuis wordt alles beter. Zijn moeder, die
weduwe is en bovendien ziekelijk, geeft hem
tegenwoordig vaak een vriendelijk woord en
zelfs met zijn zuster kan hij beter opschieten.
Toch begaat Jopie nog een héél grote fout
als Juf jarig is.

W. G. VAN DE HULST:

Een held
Jongensboek 7-10 jaar.
16 blz., 4 ill., 9e druk.
De jongens die op weg naar school een vleermuis vangen voelen zich hele helden. Om te
voorkomen dat ze te laat op school komen
sluiten ze het diertje op. Hun plannen zijn
minder fraai en daarom overwint Wim zijn
angst en bevrijdt het.
Dat hij hierdoor de minachting van zijn
vrienden op de hals haalt is begrijpelijk,
maar later zien ze allen in hoe laf en zondig
zij waren en erkennen dat alleen Wim een
held genoemd mag worden.
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BABS KAMMA:

De witte slang
Jongens- en Meisjesboek 7-10 jaar.
16 blz., 4 ill.
Een dorpshoofd van een der nederzettingen
op Nieuw-Guinea weet zich samen met zijn
zoon aan groot gevaar te onttrekken door
een kerk binnen te vluchten, waar juist
Kerstfeest wordt gevierd. Dit wordt voor hen
aanleiding om hun oordeel over de zendeling
en zijn werk te wijzigen en daardoor vinden
zij het licht in de duisternis waarin zij ronddoolden.
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35 CENT)

25 CENT)
N. M. OOSTLANDER:

5

En het kwam goed
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar.
16 blz., 12 111.
Kees begaat wel een heel verkeerde daad
wanneer hij tekeningen uit het schrift van
Harry scheurt. Eigenlijk is hij blij, als hij
door een bijbelse vertelling van de juffrouw
de moed heeft zijn kwaad te bekennen. Later
komt ook alles tussen hem en Harry weer
in orde.
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A. v. VLIET-LIGTHART SCHENK:

Pieterbaas
Jongens- en Meisjesboek 6-9 jaar.
16 blz., 4 Hl.
Pieterbaas is een leuke negerpop met gouden
ringen in de oren.
Elsje krijgt deze mooie pop als verjaarsgeschenk van haar broer Karel.
Op een kwade dag verliest Elsje haar grote
vriend, die dan terechtkomt bij een ziek
meisje.
Wat er dan allemaal gebeurt? Een heleboel
gezellige en verrassende dingen. En het is
vooral erg grappig als Elsje ineens twee
Pieterbazen in haar bezit krijgt. Maar het
allermooiste is, dat het zieke meisje, dat
Pieterbaas moest afstaan, deze toch weer
terugkrijgt.
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GREETH GILHUIS-SMITSKAMP:

Het karretje van Dirk Olie
Jongensboek 7-9 jaar.

24 blz., 4 ill., 3e druk.
Wanneer jongens zich vervelen, komen ze
soms tot dwaze streken.
Bij Koen en Kors moet het karretje van Dirk
Olie het ontgelden. Hun avontuur loopt helemaal niet goed af en uit angst verbergen ze
zich in de kerk. De dominee vindt hen daar
en alles komt uit.
Dan moeten zij de moeilijke gang maken
naar Dirk Olie om hem vergeving te vragen.
Maar zij begrijpen, dat ze daarmee niet klaar
zijn en ook de Here hun schuld moeten belijden.
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JEANNE MARIE:

Van twee poppen en een
stout meisje
24 blz., 4 ill.
Meisjesboek 6--8 jaar.
Een alleraardigst verhaaltje over Ria die
altijd met haar poppen speelt. Als de kinderen
op school broertjes en zusjes krijgen, verlangt zij daar ook heel erg naar en laat haar
poppen in de steek. Wanneer zij op een goede
dag zelf een zusje krijgt, kan ze haar geluk
bijna niet op.
Maar als het zusje wat groter is, ziet de poes
kans een deel van de melk voor het kindje
op te drinken. Ria denkt deze onachtzaamheid voor moeder verborgen te kunnen houden door water bij de melk te gieten. En
zelfs als moeder de melkboer ervan verdenkt
de melk te verdunnen, zwijgt ze nog. Eerst
's avonds als ze haar gebedje doet bekent ze
alles.

Gelukkig werd Dickie al eerder verlost. Als
de meisjes ook nog vrede hebben gesloten met
de familie Knap, eindigt dit alleraardigste
verhaal. Het heeft een goede, praktischchristelijke strekking.

35 CENT)
K. NOREL:
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Het bruidspaar
Jongens- en Meisjesboek 7-9 jaar.
24 blz., 4 ill.
Een levendig verhaal dat met spanning wordt
verteld. Het gaat over Marjan en Dries die
buren worden. Dries is het zoontje van een
vliegenier, die voor het eerst in de kerk komt
tijdens een trouwpartij. Bij Marjan thuis
hoort hij voor het eerst de Kerstgeschiedenis.
Deze maakt diepe indruk op hem en het
spreekt vanzelf dat hij zijn ouders laat delen
in zijn nieuw verworven kennis. Dat deze
kinderen samen heel wat aardige gebeurtenissen meemaken is welhaast vanzelfsprekend. Evenals de vele andere boeken van
deze bekende auteur is dit een opgewekt,
spannend verhaal.
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CO VAN DER STEEN-PIJPERS:

't Was maar een grapje
Jongens- en Meisjesboek 6-9 jaar.
24 blz., 4 ill.
Joosje en Josje zijn twee zusjes die vaak met
hun buurjongetje spelen. Het zijn grappenmakers die meisjes, want als ze verstoppertje
doen, sluiten ze hun vriendje op in een tuinhuisje en vergeten hem rustig. Pas 's avonds
als het donker is denkt Joosje aan het opgesloten buurjongetje. Ze sluipt uit bed,
maar de sleutel van het huisje is verdwenen
en ze hoort niets. Dan slaat de schrik haar
om het hart en holt ze huilend naar vader
en moeder.

4

11

ANNE DE VRIES:

Het kleine negermeiSje
Jongens- en Meisjesboek 6-10 jaar.
24 blz., 4 ill., 2e druk.
Pieng-pieng is een lief klein negermeisje
met grote, donkere ogen en zwarte krulletjes
en een grappig dik buikje. Ze heeft een
vriendje met wie ze ruzie krijgt over een
papegaai en ze heeft een broer, Dagoe, die
op school gaat en haar iedere dag vertelt
wat hij op school hoorde over de Here Jezus.
Pieng-pieng, dat aardige kleine meisje, over
wie Anne de Vries zo prachtig vertelt, wil
ook graag een papegaai hebben en ze gaat
het grote bos in waar de slang woont en de
tijger. En als de duisternis valt, is zij nog in
het bos tot grote ongerustheid van haar
moeder.
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ANNE DE VRIES:

Jopie wil het winnen
Jongens- en Meisjesboek 8-10 jaar.
24 blz. 4 ill.
Jopie is gewend haar zin te krijgen. Ze is
een verwend dwingerig meisje. Op zekere dag
zet tante Truus haar tijdens een tochtje uit
de auto. En als moeder en tante haar later
met geweld in de auto moeten brengen, denken de mensen dat zij Jopie ontvoeren. Op
het politiebureau blijkt dat ze geen kinderdieven zijn, maar dat Jopie de schuld is van
alles. Deze gebeurtenis brengt gelukkig een
verandering ten goede.

5

45 CENT)
13 C. W. BARTLEMA-VAN GINKEL:

Kilo's wraak
32 blz., 6 ill.
Jongensboek 9-11 jaar.
Door alle beoordelaars werd dit spannende
jongensboek warm aanbevolen. Het geeft de
geschiedenis van Kila, die wraak zweert aan
de moordenaar van zijn broertje. Zijn vijand
redt hem het leven en als hulp van de zendeling verpleegt Kila hem vele maanden. Zij
het na een moeilijke innerlijke strijd, komt
Kila toch zover dat hij zijn grootste vijand
kan vergeven.
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W. G. VAN DE HULST:

Het gat in de heg
Jongens- en Meisjesboek 8-11 jaar.
32 blz., 6 ill., 10e druk.
Vijf schoolkinderen nemen altijd de kortste
weg en die is door het gat in een heg. Van
hun belofte een arm kreupel meisje trouw te
begeleiden komt na enige tijd niet veel meer
terecht, waardoor het meisje een ongeluk
overkomt.
Beloven en doen zijn twee heel verschillende
zaken en dat wordt door de meester-verteller
op ontroerende wijze uitgebeeld in dit prachtige kinderboek.
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W. G. VAN DE HULST:

Jantje van de Seholtenhoeve
Jongensboek 6-10 jaar.
32 blz., 6 ill., 6e druk.
De Scholtenboer is hoogmoedig en daarom
wordt op de rijke Scholtenhoeve het Kerstfeest met veel pracht en praal gevierd.
Jantje, het zoontje van de boer, begreep het
verhaal van het kindje in de kribbe niet goed
en is in de sneeuw op zoek gegaan om het te

vinden. Een oude vrouw vindt het verdwaalde jongetje en verzorgt hem. Als de ongeruste ouders hun kind eindelijk vinden, ontdekt de boer dat de vrouw, die hij van zijn
erf joeg, zijn kind redde. In die Kerstnacht
komen de boer en zijn vrouw ertoe hun grote
zonde in te zien en belijden God hun kwaad.
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W. G. VAN DE HULST:

Van een klein meisje en een
grote klok
Jongens- en Méisjeboek 6-8 jaar.
32 blz., 7 ill., lie druk.
Dit juweeltje van vertelkunst is wel een van
de meest gewaardeerde verhalen voor kinderen van de aangegeven leeftijd.
Ria en Jaap zijn prettige kinderen. Hun belevenissen in de kosterswoning bij de kerk
zijn spannend en aantrekkelijk verteld.
Prachtig vooral wordt beschreven hoe tijdens
de ziekte van Jaapje de kleine Ria voor zijn
genezing bidt.
Alles leeft als een stuk lieve poëzie.
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C. TH. JONGEJAN-DE GROOT:

Manke Harmke
Jongensboek 9-12 jaar.
32 blz., 5 ill., derde, geheel herziene druk.
De schrijfster gaf van dit voor de oorlog zozeer gewaardeerde kinderboek thans een geheel nieuwe bewerking. Het werd een pakkend verhaal, dat een gezonde christelijke
geest ademt.
De onderwijzer op school merkte eens op, dat
wij altijd wel iets voor anderen kunnen doen.
Dat maakt diepe indruk op manke Harmke
en wanneer hij onder moeilijke omstandigheden, ondanks zijn grote angst, iemand
helpt, heeft dit voor hem tenslotte nare gevolgen, want hij wordt ernstig ziek.
De wijze waarop dit eenvoudige gegeven werd
uitgewerkt is zo suggestief, dat het voor
menig kind als een prachtig voorbeeld zal
dienen.

45 CENT)
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C. TH. JONGEJAN-DE GROOT:

A. v. VLIET-UGTHART SCHENK:

Van een blauwe en een
rode strik
Jongens- en Meisjesboek 7-10 jaar.
32 blz., 5 ill.

0, foei Liesje
Meisjesboek 6-8 jaar. 32 blz., 5 ill., 2e druk.
Liesje kan heel slecht eten en als ze bij
grootmoeder logeert om wat aan te sterken,
doet zij heel verkeerde dingen. Grootmoeder
gaat op een morgen weg en dan geeft Liesje
een groot gedeelte van haar eten aan de
poes en de hond.
Dat dit bedrog uitkomt is een spannende geschiedenis op zichzelf.
Het voornaamste is, dat Liesje het verkeerde
van haar handelwijze inziet en met grootmoeders hulp de weg vindt om haar opzettelijke domheid te belijden.
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N. M. SCHOUTEN:

Een gezellig verhaal waarin het verdwaalde
sikje van Loesje een grote rol speelt. Het
beestje komt bij het zoontje van de boswachter, die er moeilijk afstand van kan
doen. Gelukkig krijgt hij op zijn verjaardag
ook een sikje en Loesje geeft hem een mooie
rode strik voor het beestje. Loesje kreeg op
haar verjaardag van de juffrouw een mooie
blauwe strik.
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ANNE DE VRIES:

Bertus en Bruno
Jongensboek 6-8 jaar. 32 blz., 19 ill., 6e druk.
Beperkte voorraad.

Dorus Trommelgraag

Een prachtig verhaal over Bertus en zijn
trouwe hond Bruno.

Jongens- en Meisjesboek 7-9 jaar.
32 blz., 5 ill.
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Men noemt Doortje zo in de omgang meestal
Dorus en misschien is dat wel heel juist, want
zij heeft nogal eens jongensmanieren. Zo
houdt zij ook veel van trommelen en met
haar buurjongen Pieter oefent zij zoveel ze
kan. Haar trommelzucht brengt haar vaak
in moeilijkheden. Vergeetachtigheid en gebrek aan plichtsbetrachting zijn er het gevolg van. Als ze op kleine Joop moet passen,
komen er zelfs een heleboel onverwachte
moeilijkheden achter elkaar.

6

ANNE DE VRIES:

De grote veenbrand
Jongensboek 8-12 jaar. 32 blz., 6 ill., 4e druk.
Beperkte voorraad.
Jaap durft alles en is volgens Knelis een
waaghals. En over deze Jaap en over de grote
veenbrand schreef de bekende auteur een
eenvoudig, onopgesmukt, maar spannend verhaal.

55 CENT)
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C. M. v. 01. BERG-AKKERMAN:

Het blijde telegram
Jongens- en Meisjesboek 7-9 jaar.
40 blz., 5 ill.
Corrie en Koosje zijn eraan gewend dat hun
vader op zee is. Als hij thuiskomt, betekent
dat een groot feest. Groot is echter de teleurstelling van moeder en kinderen wanneer vaders schip vertraging heeft en hij met
Kerstmis niet thuis kan zijn. Ze hadden er
allen vast op gerekend. Moeder gaat naar
Antwerpen, waar vader vertoeft, en Corrie
en Koosje moeten de kerstdagen bij oma
doorbrengen.
Uitbundig is echter hun vreugde als er een
telegram wordt bezorgd, waarin de komst
van vader en moeder wordt gemeld.
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A. VAN HULZEN:

Het huisje op wielen
Jongensboek 8-10 jaar.

40 blz., 5 ill.

Op de avond voor Kerstmis ziet Jan een
woonwagen voorbijtrekken. De vrouw en haar
zoontje die aan de deur iets komen vragen,
jaagt hij weg. Maar als vader 's avonds de
kerstgeschiedenis heeft verteld, laat zijn daad
hem niet met rust. Zozeer spreekt zijn geweten, dat hij stilletjes uit bed gaat, zich
aankleedt en een gulden, een autootje en
chocolade brengt bij de mensen van de woonwagen, die in hun laan staat.
Vader en moeder ontdekken zijn nachtelijk
uitstapje en zorgen ervoor dat deze arme
mensen voedsel en dekking krijgen.
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JEANNE MARIE:

Jopie's Kerstfeest
J. A. DROPPERS:

Wat dokter Slamet vertelt
Jongens- en Meisjesboek 9-12 jaar.
40 blz., 6 ill.
De verhalen van de Javaanse dokter Slamet,
die bij de familie Vermeer logeert, maken zo'n
diepe indruk op Jan, dat in hem 't verlangen
ontwaakt om zich later ook aan de zending
te wijden. Zoals blijkt uit hetgeen de dokter
vertelt horen de mensen daar meestal voor
't eerst over de Grote Heelmeester, als ze in
het ziekenhuis worden opgenomen.
Dit prachtige verhaal spreekt van een overtuiging die er niet als een vernis op ligt,
maar de kern ervan uitmaakt.

Jongens- en Meisjesboek 8-10 jaar.
40 blz., 5 ill.
Een prettig verteld verhaal met een uitstekende strekking.
Jolanda= Molenveld wil met Kerstmis graag
iets aan een ander geven in navolging van
een meisje uit een verhaal dat zij hoorde.
Maar aan wie?
Nadat moeder en zij inkopen hebben gedaan
voor Kerstmis, mist Jolanda een rol en een
pakje. In de drukte vinden ze het verlorene
niet terug. Dat Jopie ze heeft weggenomen
weten ze niet, maar daar komen ze de volgende dag achter als Jopie bij hen thuis
Kerstfeest viert. Gelukkig komt de gelegenheid voor Jopie, die in moeilijkheden verkeert, om zijn leven te beteren.
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55 CENT)
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C. TH. JONGEJAN-DE GROOT:

Het lege stalletje

De gulden, die in het
laantje lag
Meisjesboek 7-9 jaar.

Jongens- en Meisjesboek 8-10 jaar.
40 blz., 5 ill.
Dit spannende verhaal vertelt op welke wijze
de grote vriendschap ontstaat tussen de vele
vrolijke kinderen uit dit boek en Pedro, de
uit zijn land gevluchte Italiaan die schoorsteenveger is. Als dank voor hun vriendschap
geeft hij de kinderen een kerststalletje, dat
echter een heel andere bestemming krijgt.
Bij zijn vertrek naar zijn mooie land krijgt
hij een waardevol afscheidsgeschenk.

ANNE DE VRIES:

MARGA:

Annie en Noortje
Meisjesboek 9-12 jaar. 40 blz., 5 ill., 2e druk.
Moeder gaat om gezondheidsredenen met
haar dochtertje in Friesland wonen. Het
meisje wordt als „nieuwelinge" op school
nogal geplaagd en daardoor te meer mist zij
haar Amsterdamse vriendinnetjes. Langzaam
burgert ze in, maar men blijft haar plagen
met haar „rare jurkje" en dat doet haar
groot verdriet.
Wanneer haar moeder overlijdt, wordt haar
jurkje zwart geverfd. Dat vertedert de harten en dan pas wordt zij volledig in de kring
van vriendinnen opgenomen.
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40 blz., 5 ill.

Waar woonde vroeger de gulden die Opa in
het laántje vindt? Hij kan er niet achter
komen en daarom geeft hij zijn vondst bij
de politie aan.
Beppie zou het kunnen vertellen, maar zij
zwijgt. Ze wilde hem verstoppen en toen
verloor ze hem. Pas veel later komt alles uit
en tot besluit krijgt de gulden die zoveel
narigheid bezorgde, een prachtige bestemming voor de zendingscollecte.

30
28

J. L. SCHOOLLAND:

Met z'n vieren
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar.
40 blz., 12 ill., 3e druk.
Een derde druk van een algemeen gewaardeerd boekje. Het geeft vier verhalen van
Anne de Vries: „Moeders knechtje", „Twee
jongens en een bal", „Drie broertjes in een
kar" en „IJs".
Het is niet nodig uitvoerig de inhoud weer
te geven, want ieder die de wijze van vertellen van deze auteur kent, weet hier iets
goeds te vinden. Door hun boeiende inhoud
zullen deze verhalen door alle kinderen met
grote vreugde worden gelezen.

9

70 CENT)

55 CENT)

n luxe sierbanden gebonden boeken

31

ANNE DE VRIES:

Overal veilig
Dit boek bevat een aantal boeiende verhalen
waaruit de kinderen leren, dat ons leven niet
overal veilig kan zijn in deze tijd van snelverkeer, maar wèl, evenals in vroeger tijden,
ons eeuwig geluk. — Wanneer wij Jezus gevonden hebben, kunnen wij ons veilig voelen.

P. ZIJDERVELD:

neb een goede middag
Jongensboek 7-9 jaar.

ANNE DE VRIES:

Toen Jezus geboren werd

Jongensboek 8-12 jaar. 40 blz., 8 ill., 2e druk.

32

33

40 blz., 5 ill.

Dit uitstekend geschreven verhaal vertelt de
spannende geschiedenis die Jaap, Kees en
Jan beleven. Op een vrije middag trekken
ze de duinen in om bramen te zoeken, maar
inplaats daarvan proberen ze druiven te
stelen en dat loopt helemaal mis, want de
tuinman betrapt hen en dat brengt hen in
grote moeilijkheden. Jaap wilde aan de diefstal niet meedoen, niet omdat hij zo'n heilig
boontje is, maar omdat hij stelen nu eenmaal verkeerd vindt.
De les die de jongens krijgen, zullen ze hun
hele leven niet vergeten.

Jongens- en Meisjesboek 6-9 jaar.
32 blz., 18 ill., 5e druk.
Er is geen betere evangelisatielectuur dan het
evangelie zelf. De stijl van de bijbel is voor
een peuter van zeven jaar te zwaar, de
woordkeus te moeilijk. Maar wel kan men de
bijbelse verhalen voor hem navertellen in
zijn eenvoudige kleutertaal en het is verwonderlijk te merken, hoe juist deze verhalen zich daarvoor lenen.
Zo wordt in dit boekje het grote Kerstgebeuren verteld op een wijze, die de kinderen
direct aanspreekt.

34

ANNE DE VRIES:

Als. Jezus wederkomt
Jongens- en Meisjesboek 6-9 jaar.
32 blz., 16 ill., 4e druk.
In dit mooie boekje wordt het wonder van
de wederkomst van Christus op begrijpelijke,
kinderlijke wijze uiteengezet.
De vele prachtige illustraties maken dit verhaal nog duidelijker.
Enkele zinnen uit de vele waarderende beoordelingen:
„Anne de Vries schrijft (5(5k voor kinderen
zo, dat zij woord voor woord in zich kunnen
en zullen opnemen. Moeder kan er uit voorlezen en de kleinen zelf zullen luisteren en
er zelf naar grijpen."

80 CENT)
SERIE

Voor Onze Kleinen
door W. G. VAN DE HULST
Gebonden in frisse sierbanden
Ieder boekje is bestemd voor jongens en
meisjes van 6 tot 8 jaar.
Omvang per titel 48 bladzijden, voorzien van
vele illustraties.
„De schijnbaar losse gemakkelijkheid waarmee deze kinderboeken zijn geschreven, is
een kenmerk van hun echtheid; maar het
vereist een buitengewoon meesterschap om
één zo'n klein verhaaltje van 48 bladzijden
in elkaar te zetten, zó, dat alle voorwaarden
voor een goede „roman" vervuld zijn. Om te
beginnen is er altijd een inleiding, een handeling, die voortschrijdt tot een climax, en
er is altijd een prachtig slot, dat aansluit bij
de inleiding. Er is altijd een conflict, dat
logisch ontstaat, en logisch wordt opgelost,"
schreef Marijke indertijd in het schoolblad
„Onze Vacatures" over de Serie Voor Onze
Kleinen.
De boeken van Van de Hulst zijn subliem!
Alleen in Nederland al werden er miljoenen
exemplaren van verkocht.

10

Als belangrijke aanwinst voor de Serie
Voor Onze Kleinen verschijnt dit najaar
als nieuw deeltje:

35

W. G. VAN DE HULST:

De bengels in het bos
NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

Voor het huis van grootvader, buiten de heg,
begint het kromme laantje van het bos. Als
je dat kromme laantje bent doorgegaan, begint de gevaarlijke wereld. Carla en Rie, die
bij hun grootouders logeren, mogen nooit het
kromme laantje door. Nooit!
Maar de kinderen gaan toch en ze zien daar
de jongens van de molenaar die achter een
varkentje aanjagen.
Hoe de domme meisjes brand stichten en
hoe grootvader nog op het juiste ogenblik
een ramp kan voorkomen, wordt erg spannend
verteld. Eerst 's avonds bekennen de meisjes
hun verkeerde daad, waarvan de jongens
van de molenaar worden verdacht. Maar de
volgende dag is het feest voor allemaal.

36

W. G. VAN DE HULST:

„Allemaal katjes!"
lle druk.
Het vermakelijke verhaal van de poesjes die
bij de oude dokter op visite gaan en daar
allerlei streken uithalen. De eigenaresjes
worden ervan verdacht dat zij de verwoesting
hebben aangericht. Maar in de nacht gebeuren er dingen in het doktershuis, waardoor de ware daders worden ontdekt.

11
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80 CENT)
37

W. G. VAN DE HULST:

Anneke en de sik
8e druk.
De avonturen van Anneke en haar sik zijn
spannend en heel erg geestig. Anneke zoekt
haar sik, grootvader zoekt Anneke. Grootmoeder gaat op zoek naar grootvader. Het
gaat regenen en Anneke verdwaalt. Sik wordt
in een zak thuisgebracht. Anneke komt met
behulp van de turfboer thuis, die haar liet
schuilen onder zijn kar.

38

W. G. VAN DE HULST:

Annelies
3e druk.
Annelies gaat met haar vriend Peter van de
boer op de melkwagen mee naar het land
en daar ravotten ze naar hartelust. Ze denken natuurlijk niet aan de tijd en wanneer
de melkwagen al lang weer naar huis is, zijn
Annelies en Peter aan 't spelevaren in de
boot van. Bolle Berend. Annelies valt in 't
water en onder de modder komen ze bij het
huisje van.... Bolle Berend.
Deze brengt hen thuis, waardoor er een einde
komt aan de grote ongerustheid van hun
ouders.

39

W. G. VAN DE HULST:

Bruun, de beer!
lle druk.
Rietje is heel erg gelukkig met haar beer

„Bruun". Kees en Ko nemen haar het beertje
af en het raakt weg.
Prachtig getekend is de grote spijt van de
jongens over het verdriet dat Rietje tijdens
haar ziekte heeft om het gemis van haar
Bruun. Het beertje wordt gevonden op een
plaats waar niemand hem zou zoeken, maar
daarmee is niet alleen Rietje heel erg blij,
maar ook Kees en Ko, die hem met moeite
veroverden.

40

W. G. VAN DE HULST:

Fik
14e druk.
De boeiende geschiedenis van een kleine jongen en zijn trouwe hond.
De schrijver laat het hondje zelf vertellen
en uit hetgeen Fik opmerkt, blijkt dat de
mensen er niet altijd goed afkomen bij hem.
En daarvoor heeft Fik zijn reden, want om
een voorbeeld te noemen: als Jan en Fik
zich beiden vuil gemaakt hebben, wordt de
kleine jongen later geliefkoosd, maar Fik
krijgt een klap. Hij krijgt er trouwens heel
wat om redenen waar zijn hondeverstand niet
bij kan.

41

W. G. VAN DE HULST:

Het Kerstfeest van twee
domme kindertjes
6e druk.
Als het Kerstfeest wordt, gaat een meisje uit
een kasteel stilletjes op zoek naar haar ster
en een arm jongetje gaat stilletjes op zoek
naar zijn gouden engel. Ze ontmoeten elkaar
en zoeken samen. Ze verdwalen, maar worden gelukkig gevonden — twee domme, uitgeputte, angstige, verkleumde kinderen.
Tot besluit vieren het schatrijke meisje en
het heel arme jongetje samen met hun ouders
een gelukkig Kerstfeest in het mooie kasteel.

Serie V.O.K. Gebonden boeken

80 CENT)
42

W. G. VAN DE HULST:

Van de boze koster!
13e druk.
De boze koster is zijn bril kwijtgeraakt en is
daarom heel boos op Wim, Henk, Miep en
Janneman, die zijn ijzeren potje hebben weggehaald en een biggetje uit de weide hebben
gelaten.
Wanneer Janneman echter de bril terugvindt, wijkt de boosheid van de koster en in
vrolijke optocht gaan de kinderen mee naar
zijn huis om getrakteerd te worden.

43

W. G. VAN DE HULST:

Van drie domme zusjes
9e druk.
We leven met spanning mee met de drie verschrikte zusjes, die, als ze op verboden grond
lopen en de boswachter zien aankomen, zich
zo snel uit de voeten maken, dat ze hun
jonger broertje glad vergeten.
Menig kind zal bij het bevredigend gelukkig
einde een zucht van voldoening en verademing niet terughouden.

44

W. G. VAN DE HULST:

Voetstapjes in de sneeuw
3e druk.
Dit juweeltje van vertelkunst geeft de
boeiende geschiedenis van een klein meisje
dat met de hulp van de bakker haar groot-

12

ouders zal gaan verrassen. Het paard van
de bakker glijdt uit en nu onderneemt ze te
voet de tocht. De kortste weg gaat door de
weilanden en als ze een eind door de sneeuw
heeft gewaad, beleeft ze onvergetelijke ogenblikken. Ze kan niet verder en blijft in het
verlaten land liggen. Maar ze heeft een
trouwe vriend, haar kleine hondje, die haar
opspoort en daardoor het ergste weet te
voorkomen.

45 -

W. G. VAN DE HULST:

„Zo'n griezelig beest!"
8e druk.
Kikkers komen boven als het mooi weer
wordt, hebben de jongens gehoord en daarom vangen ze zo'n beestje en nemen het
mee, want hun zieke moeder heeft mooi
weer nodig.
De avonturen die de broertjes beleven, zijn
werkelijk heel vrolijk, zelfs als blijkt dat de
juffrouw op school bang is voor het diertje.
Op geestige wijze komt uit, dat niet iedereen op dezelfde vriendschappelijke voet met
kikkers leeft.

46

W. G. VAN DE HULST:

Het plekje dat niemand wist
7e druk.
Het boeiende verhaal van twee rakkers en
hun in diep struikgewas verborgen geheim.
Ze spelen, zondigen en boeten. En het plekje
dat niemand weet, blijft een geheim, maar
natuurlijk niet voor degenen die dit prachtige
boek lezen.

13
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80 CENT)
47

W. G. VAN DE HULST:

De wilde jagers
7e druk.
Drie kleuters gaan als wilde jagers het bos
in om vreselijke dieren te bevechten, maar
een gewond katje rapen ze liefderijk op en
dragen het naar huis.
Maar dan komt er een droef-vermakelijke
vergissing. Ze worden verdacht dierenbeulen
te zijn in plaats van dierenvrienden. Maar
gelukkig treedt de dokter als reddende engel
op en krijgen ze een autoritje als triomftocht.

48

W. G. VAN DE HULST:

49

W. G. VAN DE HULST:

Het wegje in het koren
lle druk.
Twee kleine meisjes en een hondje gaan het
verboden wegje in om klaprozen te plukken.
Een boze boer en een veldwachter pakken
één der deugnieten. Zij wisten echter niets
van de verkleedpartij. De eigenlijke schuldige
biecht alles op aan haar grootmoeder en
dan kan het weer goed komen.

50

W. G. VAN DE HULST:

Het huisje in de sneeuw
13e druk.
Er is een dik pak sneeuw gevallen en een
paar jongens spelen in bed, dat ze zijn verdwaald. Als ze hun vader een kannetje koffie
moeten brengen, verdwalen ze echt en beleven ze spannende ogenblikken. Hun kinderlijk gebed wordt verhoord en ze vinden
opnieuw de weg in de uitgestrekte witte
wereld.

Grote Bertus en kleine Bertus

51

7e druk.

Van Bob en Bep en Brammetje

Grote Bertus is het levenslustige zoontje van
een landbouwer en kleine Bertus het ongehoorzame eendje van Elly van de dokter.
Grote Bertus vangt het eendje voor Elly,
maar terwijl ze staan te praten, loopt het
weer weg. Ze zoeken overal, maar eerst de
volgende morgen kan grote Bertus zijn
vriendinnetje met haar kostbaar eigendom
gaan verrassen.

12e druk.
Drie opgewekte kinderen gaan op weg naar
hun grootmoeder, maar ze beleven onderweg
zoveel spannende avonturen, dat ze het doel
van hun tocht niet bereiken. Ze gaan pootje
baden, verliezen hun klompen, plagen een
oude vrouw, vangen een vinkje, worden door
onweer overvallen, schuilen bij het geplaagde
oudje, dat voor hen bidt, keren naar huis
terug en vinden een verrassing.

W. G. VAN DE HULST:

GEBONDEN BOEKEN

80 CENT)
52

W. G. VAN DE HULST Jr.:

54

W. G. VAN DE HULST Jr.:

Tippeltje
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar.
48 blz., 20 ill., 4e druk.
Voorraad beperkt.

Ko-tje en het Kerstfeest

55

Jongens- en Meisjesboek ,7-9 jaar.
48 blz., 11 ill., 3e druk.

Wilhelmus

Het is een wonderlijk geval met het jurkje
van Ko-tje. Ze zal het op het Kerstfeest
dragen, maar het is verdwenen. Haar verdriet hierover is vanzelfsprekend heel groot,
maar zij ervaart op wondermooie wijze dat
het mogelijk is ook zonder mooie jurk een
gelukkig Kerstfeest te vieren.
Spelende jongens waren oorzaak van de verdwijning, ze zorgden ook dat het jurkje
terugkwam, maar toen was het Kerstfeest
al voorbij.

53

W. G. VAN DE HULST Jr.:

Ik ben een oude juffrouw
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar.
48 blz., 14 ill., 2e druk.
Wanneer tante Neeltje de drukke straat
moet oversteken om zieke Beppie een bezoek
te brengen, gaat haar poes Cornelia er van
door. Deze vlucht wordt het begin van een
aantal avonturen die de kinderen met gespannen aandacht zullen volgen.

14

W. G. VAN DE HULST Jr.:

Jongensboek 6-8 jaar. 48 blz., 16 in., 2e druk.
Voorraad beperkt.

56

K. NOREL:

Hertevoet en Zilveroog
Jongensboek 9-12 jaar.

48 blz., 6 111.

In dit spannende boek over een Indianenfamilie ontmoeten we Hertevoet, de zoon
van Buffelnek en Zilveroog. Tijdens de jacht
wordt de zieke moeder van Hertevoet op bevel van de medicijnman overgebracht naar
de spelonk vanwaar geen mens ooit weerkeert.
Tegen het bevel van de machtige medicijnman in gaat hij naar de spelonk, waar hij
zijn moeder stervende vindt. Een hond van
de blanken speurt hen op en inplaats dat de
blanken moeder Zilveroog aan de zwarte
Draak offeren zoals Hertevoet denkt, wordt
ze liefderijk verzorgd. Behalve herstel van
gezondheid vindt ze ook een ander geluk,
doordat ze hoort van de grote Medicijnmeester.

15
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80 CENT
A. J. PLEYSIER:

57

Jan Verduin
Jongens- en Meisjesboek 8-12 jaar.
48 blz., '7 ill.
Jan Verduin en Henk Bolijn zijn levenslustige knapen die zo van alles beleven. Ze
bouwen een hut en maken oude Toon aan
het schrikken. Wanneer ze in hun hut zitten, horen ze een hond klaaglijk huilen. Ze
vinden het dier met één poot in een strik.
Juist als ze het beestje hebben bevrijd, verschijnt de boswachter, die hen verdenkt,
maar toch hun verhaal gelooft.
Oude Toon blijkt de stroper te zijn. Als
tijdens een hevig onweer het bos in brand
staat en stroper Toon het leven van Ineke
redt, vinden de jongens een middel om Toon
uit de gevangenis te houden door het geld
voor zijn bekeuring uit hun spaarpot te
betalen. Voor Toon betekent deze gebeurtenis het begin van een nieuw leven.

58

J. L. SCHOOLLAND:

Dappere Dries
Jongensboek 8-12 jaar.

Boer Sant dreigt hem met een knuppel en
de jongens nemen de benen.
Dries gaat toch weer het gevaarlijke laantje
in om het diertje te zoeken. Dat loopt niet
goed af, want de boer grijpt hem en Dries
weet zich met veel moeite los te rukken.
Dries komt opgewonden en vuil thuis, maar
de spanning wordt vergoed doordat de poes
die jongen heeft, zich over het eekhoorntje
ontfermt.
Op prachtige wijze sluit Dries later vrede
met de boer.

90 CENT)
59

C. M. v. d. BERG-AKKERMAN:

Evelientje en Marjoleintje
Meisjesboek 6-8 jaar.

60

Een heel vlot verteld verhaal, waar jongens
bijzonder van zullen genieten.
Het stille, verlaten laantje bij boer Sant
speelt er een grote rol in, want als Dries,
samen met Lodewijk en Piet, door dit laantje willen gaan, ontdekt Dries een jonge
eekhoorn die hulp nodig heeft.

FRANCINA:

Nelly, zul je dapper zijn?
Meisjesboek 7-9 jaar.

48 blz., '7

56 blz., 7 ill.

Voorraad beperkt.

56 blz., 7 ill.

Nelly Harmsen is helemaal niet dapper als
haar moeder naar een rusthuis moet en zij
gedurende die tijd bij oma moet wonen.
Tijdens de vakantie mag haar vriendin komen logeren, maar dan gebeuren er nare
dingen. Gelukkig zijn er ook feestelijke voorvallen. Een der mooiste is wel als Nelly haar
moeder mag opzoeken en als dan blijkt dat
deze goed opknapt.

GEBONDEN BOEKEN

90 CENT)
DE BARENDJE-SERIE
door CO VAN DER STEEN-PIJPERS

De boeken uit de Barendje-serie zijn alle afzonderlijk te lezen, maar jongens en meisjes
die reeds één of meer deeltjes over de
avonturen en belevenissen van Barendje bezitten, zullen wel in 't bijzonder verrast worden wanneer zij ook de andere deeltjes in
hun bezit krijgen.
Het zijn alle frisse, opgewekte verhalen.
Barendje werd reeds voor velen een fijne
kameraad.
Dit jaar werd de serie uitgebreid met twee
nieuwe deeltjes. Thans zijn dus zeven van
deze levendige verhalen over Barendje verkrijgbaar. Eén titel werd opgenomen bij de
boeken van f1.—.

61

CO VAN DER STEEN-PIJPERS:

Barendje en het Hongaartje
Jongensboek 7-9 jaar.•

56 blz., 16 111.

In de kerk wordt afgekondigd, dat er 25
16

Hongaarse kinderen in het dorp komen.
Barendje is. enthousiast en begrijpt niet dat
zijn ouders nog moeten piekeren of ze er één
van in huis zullen nemen. Sigmund Kiss, een
jongen van acht jaar, komt bij hen. Barendje
doet zijn best het de jongen naar de zin te
maken. Dat lukt niet altijd.
Volgens Sigmund luistert God niet naar arme
mensen, maar moeder weet hem van gedachten te veranderen.
Soms laat Barendje de jongen links liggen
en daaruit komt veel narigheid voort.
Maar tenslotte nemen de van gezondheid
blozende kinderen na een gelukkige tijd afscheid van het dorp.

62

CO VAN DER STEEN-PIJPERS:

Barendje gaat naar zee
Jongensboek 7-9 jaar.

56 blz., 15 ill.

De avonturen van Barendje zijn vele. Hij
trekt er nog steeds op uit met „De Groene
Spechten". Hij is van plan in de paasvakantie
alvast geld te verdienen om in de zomer te
kunnen kamperen, maar dat loopt mis. Zijn
ouders gaan naar zee in de grote vakantie.
Bertus mag ook mee, maar die breekt een
been. Gelukkig is hij tijdig hersteld.
Barendje raakt door een wild avontuur met
een hond de eerste dag al verdwaald. En zo
zijn er nog vele avonturen.
Dit verhaal over de vlotte vriend Barendje
is weer in een gezellige levendige toon geschreven. De jongens zullen ervan genieten.

17
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90 CENT)
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CO VAN DER STEEN-PIJPERS:

Barendje en Annemieke
Jongens- en Meisjesboek 7-9 jaar.
56 blz., 8 ill., 2e druk.
Barendje krijgt nieuwe buren. Zal er een
vriendje komen? Nee, maar wel een meisje
met wie hij heel goed bevriend raakt. Ze beleven heel wat avonturen samen, maar door
allerlei oorzaken wordt het voor Barendje
wel heel erg moeilijk de vriendschap vol te
houden.

64

CO VAN DER STEEN-PIJPERS:

65

CO VAN DER STEEN-PIJPERS:

Barendje maakt een
schoolreisje
Jongensboek 7-9 jaar. 56 blz., 6 ill., 2e druk.
De spanning vooraf is erg groot en dat zal
wel bij alle kinderen zijn. Maar nog groter
is de teleurstelling wanneer 's morgens blijkt
dat Barendjes kleren zoek zijn. Waar ze ook
zoeken, het blijft een onopgelost raadsel. Ten
laatste moet hij in een te nauwe broek op
stap. Hij is daar boos en verdrietig om, maar
de goede stemming komt en het wordt toch
een heerlijk blij feest.
N.B. Van deze uitgave is nog een aantal ingenaaide exemplaren verkrijgbaar á ƒ0.55.
Bij bestelling s.v.p. duidelijk opgeven wanneer deze editie verlangd wordt.

66

CO VAN DER STEEN-PIJPERS:

Barendje en de groene
spechten

Barendje's Kerstfeest

_

Jongensboek 8-12 jaar. 56 blz., 7 ill., 2e druk.

Jongensboek 7-9 jaar.

56 blz., 7 ill.

In dit spannende boek maken we kennis met
de club van natuurliefhebbers, waarvan
Barendje lid is. Op hun leerzame tochten
ontdekken ze de wonderen van de natuur.
Het is te begrijpen dat vriend Barendje hiervan geniet.
Ook vertelt dit mooie verhaal hoe twee leden
van „De Groene Spechten" elkaar steeds
dwars zitten, maar ten slotte tot elkaar worden gebracht.

In dit deel beleven we weer vele avonturen
met dit aardige kameraadje.
Wanneer ze op school hun eigen bank mogen
versieren voor het komende Kerstfeest, gaat
het voor Barendje helemaal mis. Als hij
thuiskomt van een tocht door het bos, wordt
hij ziek en kan het Kerstfeest op school niet
mee vieren. — Een grote tegenvaller, maar
de onderwijzer en de kinderen vergeten hun
vriendje niet!

GEBONDEN BOEKEN

90 CENT)

100 CENT)
69

67

GREETH GILHUIS-SMITSKAMP:

Lummechien
Meisjesboek 7-11 jaar.

56 blz., 6 ill.

Voor de hele familie is het een heel grote
overgang als ze van Rolde naar Amsterdam
verhuizen. En vooral Lummechien ondervindt vele moeilijkheden, ook op school.
Maar uit dit mooie verhaal blijkt wel heel
duidelijk de waarheid van het spreekwoord:
als de nood het hoogst is, is de redding nabij.

68

J. L. SCHOOLLAND:

W. G. VAN DE HULST:

Hans in 't bos
Meisjesboek 7-10 jaar. 64 blz., 10 ill., 7e druk.
Dit kostelijke verhaal vertelt over vier vrolijke
meisjes, die op hun weg naar school allerlei
avonturen beleven. Hun grote vriendschap
voor Hans kan zich in daden omzetten als
hij erg ziek wordt. Dan komen er enkele
ernstige momenten in het bestaan van deze
kinderen.
Met de personen uit dit mooie boek herademen we als Hans herstelt.

Van Fieneke en Marjolijn
70

(Deel I: Zomer)
Meisjesboek 7-9 jaar.

56 blz., 7 ill.

Fieneke van dokter Van Dam is vriendinnetje
geworden met Marjolijn, het dochtertje van
kunstschilder Terborg, die zijn woonwagen
tijdelijk in hun dorp heeft geplaatst.
Op zekere dag zijn beide meisjes spoorloos
verdwenen. De ouders zijn wanhopig. Gelukkig lost de koster het raadsel op.
Ze zaten namelijk in de kerk opgesloten. De
oorzaak van hun angst is een nare hond,
maar voor hij hen lastig viel, gebeurden er
nog andere dingen. Ze vonden geld in de
kerk en kochten daarvoor ijs en toen ze voor
de hond vluchtten, renden ze opnieuw de
kerk binnen. Ook later kruist de hond weer
hun pad.

18

W. G. VAN DE HULST:

Het karretje
Jongensboek 8-12 jaar.
64 blz., 12 ill., 5e druk.
Dit mooie, ontroerende verhaal vertelt over
het karretje, door een nachtwaker gemaakt
voor zijn kleinzoontje; over Kareltje, die
geen sterke vader heeft en die toch sterk
bleek te zijn; over een vreemde match, waaraan opa deelnam en waardoor de jongens
tot het inzicht komen, dat men beter onrecht kan lijden dan doen.

19
GEBONDEN BOEKEN,

100 CENT)
71

W. G. VAN DE HULST Jr.:

Grote spanning heerst er in het gezin als
Robbie ernstig ziek is. Ze bidden God om
herstel en hun gebed wordt verhoord en dan
heerst er weer vreugde. Deze wordt nog verhoogd wanneer ze een groter huis kunnen
betrekken, dat door een meelevend, al ouder
echtpaar ter beschikking wordt gesteld.

73

MAX DE LANGE-PRAAMSMA:

Tussen het gele riet

Chrisje

Jongens- en Meisjesboek 9-13 jaar.
64 blz., 8 ill., 2e druk.

Jongens- en Meisjesboek 7-9 jaar.
64 blz., 8 ill.

Dit door jongens en meisjes zozeer gewaardeerde verhaal gaat over Kees, de zoon van
de sluiswachter, die op de middag voor
Kerstmis de sluis moet openen voor het
woonschip van een kunstschilder, wiens zieke
dochtertje naar de stad moet om doktershulp te krijgen. De volgende dag ziet Kees
het schip, dat in het riet is vastgelopen en
hij past op het zieke meisje, terwijl de vader
een dokter haalt. Later vieren ze samen
Kerstfeest en de volgende zomer krijgt Kees
een mooie herinnering aan dit bijzondere
Kerstfeest.
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JEANNE MARIE:

Van Robbie en Ineke
Jongens- en Meisjesboek 7-10 jaar.
64 blz., 8 ill.
Er heerst grote blijdschap in het gezin als
er een broertje geboren is. De vreugde van
Ineke kent haast geen grenzen. Robbie
groeit op en hij is een aardig kereltje die de
gehele familie amuseert inet zijn ondernemende guitenstreken.

Een vlot boek over Chrisje, die maar weinig
vreugde in zijn leventje kent. Hij heeft geen
vader meer, moeder werkt hele dagen en
grootmoeder doet de huishouding.
Groot wordt voor Chrisje de verleiding als
hij bij een prikkaarten-actie van iemand een
gulden ontvangt inplaats van een kwartje.
Moet hij het geld afdragen of zal hij het
zelf houden? Eerst na lange strijd overwint
het goede in hem.

74

K. NOREL:

Jan en Janneke in Canada
Jongens- en Meisjesboek 8-10 jaar.
64 blz., 9 ill., 2e druk.
Een spannend en een leerzaam verhaal,
waarvan de bekende schrijver Norel het
speciale recept kent. — Een familie maakt
een lange reis naar het nieuwe vaderland,
waar ze heel wat beleven: een sneeuwstorm,
de redding van vader met behulp van een
boer en zijn hond en vele andere spannende
gebeurtenissen.
De ervaringen die Jan en Janneke opdoen
tijdens een tochtje te paard, zal velen de
adem doen inhouden.

GEBONDEN BOEKEN

100 CENT)
75

M. A. M. RENES-BOLDINGH:

77

Ineke's grote geheim
Meisjesboek 7-9 jaar.

64 blz., 8

Een boekje uit duizend, zo spannend en echt
kinderlijk. Doordat bij tante Riek een baby
geboren wordt, komt bij Ineke het grote
verlangen zelf ook een broertje of zusje te
krij gen.
Wanneer een ouder meisje haar een kinderwagen met een baby toevertrouwt, loopt
Ineke met de baby naar huis als verrassing
voor moeders verjaardag. Alles loopt natuurlijk heel anders af dan Ineke graag
wilde.

76

N. M. SCHOUTEN:

De meisjes van Sparrelaan 33
Meisjesboek 8-12 jaar.

64 blz., 7 ill.
Mies de Waard beleeft een belangrijke dag
als de heer en mevrouw Van Doorne en hun
dochtertje, met verlof uit Indonesië, als
pensiongasten aankomen. Ze is nieuwsgierig
hoe dat meisje Ina zal zijn en gelukkig valt
dat erg mee en gaan ze samen heel wat
avonturen beleven, waarvan de redding van
een klein jongetje wel de grootste indruk
maakt. Later maken ze zwerftochten door
de duinen en naar de broedkolonies van de
vogels.
20

Aan deze gelukkige tijd dreigt een einde te
komen wanneer vader en moeder Van Doorne
naar Indonesië zullen terugkeren en Ina
naar een school in Rotterdam moet. Maar
gelukkig kan alles zo worden geregeld, dat
Ina in de Sparrelaan kan blijven, waardoor hun mooie vriendschap kan blijven
voortduren.
LENIE STAFLEU-KRUIKEMEIER:

Het huis „De Vreugde"
Jongensboek 8-12 jaar.

64 blz., 8 ill.

Een gezellig spannend verhaal met een
origineel gegeven. Karaktervormend en in
een goed-christelijke geest geschreven.
Het feit dat de tweelingbroertjes Jelle en
Frits als twee druppels water op elkaar
lijken, leidt soms tot vermakelijke vergissingen.
Eenmaal heeft hun gelijkenis echter bijzonder onaangename gevolgen. Jelle neemt één
keer de taak van Frits over als verkeersbrigadier. Jelle gaat te vroeg weg, waardoor
er een ongeluk gebeurt. Frits neemt de
schuld op zich. Hoe alles uitkomt is een
boeiende geschiedenis op zichzelf.

78

CO VAN DER STEEN-PIJPERS:

Barendje gaat kamperen
Jongensboek 9-14 jaar.

64 blz., 9 ill.

Dit is één van de zeven vlotte boeken over
Barendje en zijn belevenissen. In dit deeltje
wordt verteld op welke wijze Barendje een
onvergetelijke kampeertijd meemaakt.
De voorraad van dit deeltje is beperkt, waardoor vroeg bestellen voorwaarde is.

21
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81 NEL VERSCHOOR-VAN DER VLIS:

Guus van Gouwe Gerrit

100 CENT)

Meisjesboek 9-13 jaar. 64 blz., 8 ill., 2e druk.
79

P. TERPSTRA:

Polderkinderen in de herfst
Jongens- en Meisjesboek 9-12 jaar.
64 blz., 8 ill.
Eerst tijdens een storm, wanneer een aantal
jongens gezamenlijk een dijk beschermen,
wordt de verhouding met de uit Amerika
teruggekeerde jongen, die veel opschept, zoals deze behoort te zijn.

Gouwe Gerrit speelt op het ijs straatversjes
en Kerstliederen door elkaar. Als hij op een
dag niet verschijnt, gaan vier vriendinnen
naar zijn huisje, waar ze heel spannende
ogenblikken beleven doordat Gerrit een van
hen opsluit.
De harmonikaspeler komt in het ziekenhuis
terecht en Guus, zijn dochtertje, viert hierdoor Kerstfeest in de pastorie. Voor het
meisje en voor haar onverschillige vader betekent deze gebeurtenis het begin van een
heel wat beter leven.

110 CENT)

80 NEL VERSCHOOR-VAN DER VLIS:

Een dag vol spanning
Jongensboek 8-12 jaar. 64 blz., 8 ill., 3e druk.
De twee jongens uit dit spannende verhaal
beleven een hachelijk avontuur, waaraan ze
lang herinnering houden. Ze gaan zwemmen en als ze terugkomen, zijn hun kleren
verdwenen. Tijdens het opgekomen noodweer wikkelen ze zich in zeildoek en vallen
in slaap. Dan begint de onrust voor de ouders,
waar pas een einde aan komt als ze door
vader en moeder, in gezelschap van een
agent en een hond, worden gevonden.
De herdruk van dit prachtige jongensboek
zal door de velen die het reeds eerder voor
uitdeling bestemden, zeer *orden toegejuicnt.

82

HELEEN:

Ruth van Laar
Meisjesboek 8-12 jaar. 80 blz., 8 ill., 2e druk.
Ieder die dit ontroerende boek leest begrijpt
welk een belangrijke plaats het liefhebben
van de naaste in het leven inneemt.
Dit boek vertelt het verhaal van Ruth, die
tijdens de oorlog in het gezin Van Laar werd
opgenomen. Ze ontdekt dat haar vader en
moeder niet haar „echte" ouders zijn en dat
ze geen echte broers heeft. Geen wonder dat
hierdoor allerlei vragen en moeilijkheden op
haar afkomen, waarvoor gelukkig een oplossing is.

GEBONDEN BOEKEN
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MAX DE LANGE-PRAAMSMA:

0, die Jolientje

110 CENT
83

W. G. VAN DE HULST:

Om twee schitteroogjes
Jongensboek 10-13 jaar.
80 blz., 14 ill., lle druk.
De bekende auteur van dit spannende boek
is niet alleen een groot kindervriend maar
eveneens een groot dierenvriend.
Dat hij het martelen 'van dieren voor welk
doel ook als zonde ziet is begrijpelijk. Dit
boek geeft op dit punt een goede les, die
door ieder begrepen zal worden omdat zij is
verwerkt in een geschiedenis die de wangen
doet gloeien en de harten sneller doet kloppen.

84

JEANNE MARIE:

Kees Kroon
Jongensboek 9-12 jaar.
80 blz., 10 ill.
Hoe Kees Kroon en Dirk Veldheim eerst na
vele jaren tot begrip en zelfs tot vriendschap komen, wordt hier in een boeiend verhaal beschreven. Op school kunnen ze niet
met elkaar opschieten en later als ze beiden
op dezelfde drukkerij werken wordt het al
niet veel beter, tot op het ogenblik dat er
allerlei diefstallen plaatsvinden. Dan pas
vinden ze elkaar.
22

Meisjesboek 9-11 jaar.
80 blz., 8 ill.
Jolientje mag tijdens de ziekte van haar
moeder bij haar grootouders logeren. Het
wordt een prettige tijd, vooral wanneer er
een dik pak sneeuw valt en ze met de slee
de lange tocht naar school kan maken. Na
schooltijd gaat Jolientje naar de etalage van
een winkel kijken of de pop, die zij zo graag
wil hebben, er nog staat. Haar verlangen en
haar eigenzinnigheid bezorgen haar grootouders grote onrust. Hoewel zij hem niet verdient geeft grootvader haar de pop om haar
telkens aan haar eigenzinnigheid te helpen
herinneren.

86

K. NOREL:

Vakantie in Palestina
Jongens- en Meisjesboek 10-14 jaar.
80 blz., 9 ill.
Vader is in dienst bij de K.L.M. en daardoor
wordt het Henk en Lien Voornveld mogelijk
per vliegtuig naar Beiroet te reizen, waar ze
bij Ada en Henk Grootjans logeren. Op een
regenachtige dag vertrekken ze van Schiphol, en hun reis is ondanks het slechte weer
zeer interessant.
De familie Grootjans woont in een echt
oosters huis en dat op zichzelf is al reusachtig, maar wanneer ze de omgeving verkennen en zelfs een autotocht door Palestina
maken, kent hun vreugde bijna geen grenzen.
In het Heilige Land bezoeken ze plaatsen
die ze alleen van naam kennen, zoals de
Libanon, het meer van Galilea, Kana, Nazareth, Tyrus en Sidon en andere bekende
streken. Het is geen wonder dat ze deze bijzonder mooie reis wel nimmer zullen vergeten.

23
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110 CENT)
87

K. NOREL:

Aaltje zoekt de herders
Jongens- en Meisjesboek 9-11 jaar.
80 blz., 10 ill.
Aaltje en Wim varen met hun ouders van
Delfzijl naar de Middellandse Zee. Als de
„Albatros" voor anker ligt in de buurt van
een Arabische stad waaromheen herders hun
schapen hoeden, gaat Aaltje op zoek naar
de herders en verdwaalt. Eerst als ze in de
hut van een herder wordt teruggevonden
keert de rust weer in het schippersgezin.

88

K. NOREL:

Schipbreuk op Malta
Jongens- en Meisjesboek 9-11 jaar.
80 blz., 8 ill.
Dit verhaal geeft een overvloed van boeiende
gebeurtenissen in het leven van een varende
familie. Tijdens een storm loopt hun schip op
een rif en breekt in tweeën.
In de lange tijd die ze hierdoor op Malta
doorbrengen, beleven ze heel wat en ze zoeken zelfs een spoor van Paulus, die hier op
welhaast dezelfde manier terechtkwam.

89

1. L. SCHOOLLAND:

In het land van de bleke ossen
Meisjesboek 7-11 jaar.
80 blz., 8 ill.
Flora, haar broer en hun ouders wonen in
de omgeving van Florence. Oorspronkelijk
komen ze uit Zwitserland. Moeder vertelt
graag over de tijden van vroeger. Wanneer
de moeder van Flora onwel wordt en het

meisje een ijsco voor haar wil kopen, verdwaalt ze en daaruit komen voor haar nare
gebeurtenissen voort.
Tot besluit van dit mooie verhaal mag Flora
met vader mee naar Rome. Ze mag bij grootmoeder logeren en die laat haar de stad
zien. Een interessante tocht waardoor niet
alleen Flora maar ook de lezeressen van dit
verhaal vele waardevolle indrukken opdoen.

90 NEL VERSCHOOR-VAN DER VLIS:

Met Brombeer naar de bergen
Jongens- en Meisjesboek 10-14 jaar.
80 blz., 8 ill.
Brombeer is de oude trouwe auto die nooit
dienst weigert, maar dat eerst wel doet op
de morgen als ze na een tijd van prettige
voorbereidingen naar Zwitserland zullen vertrekken, waar vader een gedeelte van een
Zwitsers huis heeft gehuurd.
Het wordt een onvergetelijke tocht en als ze
eenmaal in het huisje dat als een sprookje
in het mooie landschap ligt zijn aangekomen, vliegen de dagen voorbij. De spanning
ontbreekt niet.
Tijdens een bergtocht geraken ze in de mist,
maar al met al is het een buitengewoon
prettige, gezellige vakantie, waar de trouwe
Brombeer niet weinig toe heeft bijgedragen.

91 NEL VERSCHOOR-VAN DER VLIS:

Ik heb nóóit wat!!
Meisjesboek 10-13 jaar.
80 blz., 8 Hl.
Noortje Roos verveelt zich in haar vakantie.
Haar vriendinnen gaan logeren, maar zij
moet thuisblijven. Zij heeft nóóit wat. De
afgunst sluipt haar hart binnen, maar als ze
gaat bessen plukken en allerlei mensen ontmoet wier leven aan de buitenkant zo mooi
lijkt, maar in -werkelijkheid niet is, kan ze
zich na korte tijd al nauwelijks meer voorstellen dat het nog maar zo kort geleden is
dat zij za afgunstig en jaloers was.

GEBONDEN BOEKEN

110 CENT)
92

120 CENT)
94

C. M. v. d. BERG-AKKERMAN:

ANNE DE VRIES:

Dagoe de kleine bosneger

De verloren schoen

Jongens- en Meisjesboek 9-12 jaar.
80 blz., 10 ill., 2e druk.

Jongensboek 9-11 jaar.

Lezers en beoordelaars noemden dit boekje
met recht een juweel van vertelkunst. Kinderen, maar ook vele ouderen zullen dit
boeiende verhaal met gespannen aandacht
lezen. Het gaat over een moedige bosnegerjongen, die het aandurft om de angst en het
bijgeloof van zijn dorp te trotseren door, een
hulpeloos Indianenkind van een wisse dood
te redden. Hij durfde, omdat hij op school
het verhaal hoorde van de Barmhartige
Samaritaan. De dorpsgemeenschap stoot hem
uit, maar hij vindt bij zijn onderwijzer een
liefderijk onderkomen.

De jongens stelen appels bij een boer en dat
loopt helemaal niet goed af, maar toch....
door deze daad komen ze in kennis met de
halfverlamde zoon van de boer en dat wordt
het begin van een mooie vriendschap. De
rakkers begrijpen hoe dankbaar ze moeten
zijn voor hun gezondheid en de levensvreugde die dagelijks onder hun bereik ligt.

93

Er op of er onder

DICK VAN WAGENINGEN:

Zon in het oerwoud
Jongensboek 8-12 jaar.

80 blz., 9 ill.
Dit boeiende verhaal speelt in Afrika en het
geeft de geschiedenis van Boma, de jongste
zoon van het dorpshoofd. Heel het gevaarvolle vaak geheimzinnige leven in het negerdorp Orissa wordt hier gloedvol beschreven.
Vanzelfsprekend maakt de ontmoeting met
de blanke medicijnman diepe indruk op de
bewoners, maar het opgebouwde hospitaal
moet door dwaze angst toch weer worden
afgebroken.

24

95

96 blz., 10 ill.

W. G. VAN DE HULST:

Jongens- en Meisjesboek 10-15 jaar.
96 blz., 18 ill., 9e druk.
Een onvergetelijk spannend boek over de inneming van Den Briel.
Joost Jacobs, de hoofdpersoon, is een onstuimige knaap. De lezers zullen van begin
tot eind de gebeurtenissen uit die roerige
dagen volgen. Prachtig wordt de tweestrijd
van Joost getekend en hoe zijn medelijden
het tenslotte wint en hij koster Jan laat ontsnappen voor de Geuzen.
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120 CENT)

C. TH. JONGEJAN-DE GROOT:

Beppe knapt het op
Jongens- en Meisjesboek 9-12 jaar.
96 blz., 9 ill.

W. G. VAN DE HULST Jr.:

96

japie
Jongensboek 9-11 jaar.
96 blz., 11 ill., 2e druk.
Een boeiend, briljant geschreven boek over
een schippersjongen en de bewoonster van
een woonschuit met haar poes. Jopie gelooft
dat de oude dame kan toveren en daaruit
komt heel wat narigheid voort. Er gebeurt
iets heel ernstigs waardoor ze naar het ziekenhuis moet.
Japie wordt verdacht als aanstichter van een
groot kwaad, maar al heeft hij wel schuld
aan haar verdriet, hier staat hij toch heus
buiten.

97

98

C. TH. JONGEJAN-DE GROOT:

Een Friese familie neemt na lang wikken en
wegen het besluit naar de grote stad te trekken waar vader en de volwassen kinderen
meer kunnen verdienen. Voor Beppe, de oude
grootmoeder, is deze gang van zaken een
teleurstelling. Zij blijft eenzaam in het dorp
achter. Mike en Tetje genieten wel, maar
moeten op de stadsschool heel wat plagerij
doorstaan.
De moeilijkheden in het gezin zijn groot als
moeder ziek wordt en de afbetalingen niet
voldaan kunnen worden. Dan grijpt Beppe
in en redt hen uit de narigheden.
Na doorstane moeilijkheden zijn de levensomstandigheden verbeterd, maar vooral het
contact met het Evangelie gaf hun leven
meer inhoud.

99

M. KAPITEIN:

Dromelot

De Boshut

Meisjesboek 9-12 jaar. 96 blz., 10 ill., 2e druk.

Jongensboek 10-14 jaar.

De vriendschap tussen Marijke en Tineke
komt in gevaar als de dokter Marijke vraagt
zich het lot te willen aantrekken van een
eenzaam, half blind meisje.
Gelukkig leren de vriendinnen verstaan dat
ze niet altijd aan zichzelf mogen denken en
daardoor volgt er een gelukkige tijd, waarin
de eenzame Trijntje zonder onderlinge
jaloezie volledig in de vriendschap wordt betrokken.

In dit spannende jongensboek vormt een
boshut het middelpunt van vele avontuurlijke, maar ook minder aangename gebeurtenissen. Maarten en zijn familie, die ten gevolge van de februaristorm uit Zeeland zijn
gekomen, worden in een heel verkeerd daglicht gesteld en vóór het kwaad met goed
kan worden vergolden, is er heel wat gebeurd.

96 blz., 8 ill.

GEBONDEN BOEKEN

Dr. J. ROELINK:

Gevaarlijke geheimen

120 CENT)
100

102

MAX DE LANGE-PRAAMSMA:

Jongens- en Meisjesboek 10-14 jaar.
96 blz., 10 ill.
Voorraad beperkt.

Dr. J. ROELINK:
Wat Roentje Robbedoes leerde 103
Het geheim van de grijze
Meisjesboek 9-11 jaar.
96 blz., 10 ill., 2e druk. reismantel

Roentje Robbedoes is bij welhaast iedereen
geliefd. Ze is opgewekt en blij en behoeft zich
nergens zorgen over te maken. Maar gelukkig komt zij ook in aanraking met toestanden waaruit ze de schaduwzijde van het leven
leert kennen. Hierdoor begrijpt ze dat al het
goede waarvan zij dagelijks mag genieten
niet iets is waarop ze recht heeft.

101

M. A. M. RENES-BOLDINGH:

Hansje van de hoge toren
Meisjesboek 8-11 jaar.

96 blz., 8 ill.

De moeilijke omstandigheden waaronder de
doktersweduwe en haar drie kinderen wonen zijn een dagelijks terugkerende zorg. Het
is dan ook niet te verwonderen dat zij met
vreugde de kans waarnemen om te verhuizen. Een oude kasteeltoren zal hen in 't vervolg tot woning dienen en het geluk wordt
nog groter, wanneer Hansje de dokter, die
hij tijdens zijn ziekte vader noemde, zo mag
blijven noemen omdat moeder met hem
trouwt.

26

Jongens- en Meisjesboek 11-14 jaar.
96 blz., 10 ill., 2e druk.
Voorraad beperkt.

135 CENT)
104

W. G. VAN DE HULST:

Ouwe Bram
Jongensboek 9-15 jaar.
112 blz., 12 ill., 15e druk.
Thans verschijnt de vijftiende druk van een
verhaal dat zijns gelijke niet kent en dat de
jongens, maar niet minder de meisjes, tot de
laatste bladzijde boeit.
De geschiedenis van een eenzelvige oude
man, die zich hoe langer hoe meer terugtrekt in de eenzaamheid, maar door de baldadige jeugd niet met rust wordt gelaten.
Ze maken hem zelfs verdacht van diefstal
en brandstichting.
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135 CENT)
105

A. G. LAMER1S-BOLT:

Marientjes mooie zomer

W. G. VAN DE HULST:

Zo'n vreemde jongen
Jongens- en Meisjesboek 10-14 jaar.
12 ill., 10e druk.
Men zal dit verhaal met een blos op de
wangen tot het einde lezen, zo spannend en
zo levensecht is het. Het gaat over Hans, de
molenaarszoon, die op de middag voor Kerstmis met zijn roeiboot op een donkere plas
verdwaalt.... Hij roeit en roeit maar en er
is niets dan water, kou en mist.
Totdat hij eindelijk niet meer kan. Maar
dan vat hij toch weer moed en wordt op het
nippertje gered.
106 C. TH. JONGEJAN-DE GROOT:

Vleugellam
Meisjesboek 9-12 jaar.

107

112 blz., 10 111.

Reina is een vrolijk sportief meisje. Vooral
zwemmen is haar liefhebberij. Eens redt ze
een kind van de verdrinkingsdood, maar de
gevolgen zijn voor haar heel erg. Ze komt in
het ziekenhuis terecht en wordt aan één
been verlamd. Wat dit voor haar betekent
kan welhaast iedereen begrijpen.
Hoe zij door middel van een Indonesisch
jongetje met het evangelie in aanraking
komt is bijzonder mooi beschreven.

Jongens- en Meisjesboek 9-11 jaar.
112 blz., 8 ill.
Marientje beleeft een heerlijke zomervakantie
op het mooie Vlieland. Er zijn op het eiland
een heleboel jongens en meisjes uit verschillende plaatsen van het land en met hen
maakt Marientje heel wat spannende avonturen mee.
Wanneer ze een bezoek brengen aan een
gestrand schip en de vloed hen verrast, worden ze nog op het nippertje gered.
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K. NOREL:

Het Pinksterkamp der
zeeverkenners
Jongensboek 10-14 jaar.

110 blz., 14 ill.

Als Norel een boek schrijft over avonturen
op het water, kan men er zeker van zijn dat
het spannend is. En de jongens komen wat
dat betreft met dit verhaal ruimschoots aan
hun trek.
De zeeverkenners zijn een stel Hollandse
jongens, die voor geen klein geruchtje vervaard zijn. Ze roeien en zeilen als de besten.
Als er een kompas zoek raakt en een der
knapen hierdoor wordt verdacht van diefstal en nog erger, komt er door de moedige
daad van Koen pas een einde aan de verdenking.

DE PRIJZEN ZIJN ZEER LAAG:
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„Eir lij

Opdracht-blaadje B
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God ca de hoger
Opdracht-blaadje B
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GEBONDEN BOEKEN

145 CENT)

Geef ze de vijf !

Alle meisjes en jongens van 8 tot 12 jaar kunt U een bijzondere
vreugde verschaffen door hun de vijf boeken te geven van de

ROZEMARIJNTJE - SERIE
door W. G. van de Hulst.
BOEKEN DIE BLIJDSCHAP EN LEVENSVREUGDE BRENGEN
W. G. van de Hulst:
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ROZEMARIJNTJE, 11e druk

110 ROZEMARIJNTJE NAAR SCHOOL, 13e druk

1 1 1 ROZEMARIJNTJE EN ROOIE PIER, 7e druk
112 ROZEMARIJNTJE EN DE ZWARTE JONGEN, 4e druk
113 ROZEMARIJNTJE EN DE OUDE JUFFROUW, 2e druk
Rozemarijntje is een meisje met een gouden
hart. Ze brengt zonneschijn en vreugde. Ze
is toegerust met een aanstekelijk werkende
levenslust en een zonnige, onbevangen blijheid, die ze steeds op haar omgeving weet
over te brengen. Dat is het geval bij de stijfdeftige tante zonder kinderen en tijdens het
eerste schooljaar, wanneer ze de geplaagde
Ries onder haar bescherming neemt.
Haar zonnige hartelijkheid, haar gevoel voor
recht en haar liefde tot de naaste maken

haar tot de beste vriendin van Rooie Pier en
ook wanneer ze opkomt voor de zwarte jongen, weet ze veler harten te veroveren. Ten
slotte vinden we dit openhartige, vrolijke
kind terug in 't ziekenhuis, waar ze een verblijdende rol speelt in het leven van de zieken, maar in 't bijzonder in dat van een
oude, eenzame, verdrietige juffrouw.
Alle deeltjes zijn gebonden in fleurige sierbanden en zeer ruim geïllustreerd.

goed af. Onenigheid met de tovenaar van het
dorp drijft hem hiertoe. Ziek en halfbevroren komt hij bij Engelse landmeters die
hem lichamelijk zowel als geestelijk redden.

GEBONDEN BOEKEN

155 CENT)
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RIET CHARDON:

Toen Trix veertien was
Meisjesboek 14-17 jaar.
128 blz., 16 ill., 2e druk.
De avonturen van Trix op school, haar meeleven in de zorgen van het gezin, haar
prachtige opofferingsgezindheid en alle jolige
gebeurtenissen van haar vijftiende levensjaar met de angsten en de glorie van haar
examen, vormen de inhoud van dit kostelijke
meisjesboek.
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REGINA v. d. HAUW-VELTMAN:

Eskimo-boy
Jongensboek 9-12 jaar.
128 blz., 12 ilL
Het heel erg gewaagde plan van Nukki, de
Eskimo-jongen, loopt maar op het nippertje
Lothar Schultze:

EEN REIS
DOOR HET LAND VAN
DE BIJBEL
Rijk geïllustreerd, in kleur uitgevoerd. Gebr. ƒ1.25.
Vertaald door Anne de Vries.
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G. VAN HEERDE:

Moc'wah, de Tarki
128 blz., 13 ill.
Jongensboek 12-16 jaar.
De „blanke man", zoals de zendeling wordt
genoemd, oefent grote invloed uit wanneer
er door de Fransen een einde wordt gemaakt
aan de- roofovervallen die de „Toeareg", een
wilde troep woestijnbewoners, regelmatig op
naburige stammen onderneemt.
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H. LOURENSE:

Harm heeft pech!
Jongensboek 10-14 jaar.
128 blz., 8 111.
Niet Harm, maar Dirk wint de spannende
kano-wedstrijd. De eerste prijs is een pagaai en wanneer deze wegraakt, ligt het voor
de hand Harm van diefstal te verdenken.
Maar de waarheid is heel anders.

Dit boekje laat de leerlingen van scholen en
zondagsscholen aan de hand van een vlotte beschrijving en zeer vele tekeningen de bijbel beter
verstaan.
„We hebben hier een boekje geschreven voor
kinderen over huizen, synagogen, tempels enz.,
zoals we die in de Bijbel tegenkomen. Een aardig boekje, met vele tekeningen, om aan uw
kinderen cadeau te geven."
Herv. Kerkb. Cl. Harderwijk.
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GEBONDEN BOEKEN

155 CENT)
118 D. MENKENS-VAN DER SPIEGEL:

Eenlingetje
Meisjesboek 11-13 jaar.
128 blz., 12 ill., 2e druk.
Annie Hogendijk sluit vriendschap met de
vrolijke Map, die bij haar overbuurman in
huis is gekomen. Het meisje komt uit Indonesië en zij verstaat de kunst haar verlangen
naar haar ouders en haar broertje met lach
en scherts weg te duwen.
Annie liet haar trouwe vriendin in de steek
en daaruit groeit jaloezie en wantrouwen en
heel veel verkeerd begrijpen.
Er zijn heel wat belevenissen eer de vriendschap volledig kan worden hersteld.
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Vader!

GRE VAN TIEL:

Kom tocht

Jongens- en Meisjesboek 9-11 jaar.
128 blz., 9 ill.
Het is geen wonder dat Wim Velders en zijn
zusje Josje erg naar de terugkomst van hun
vader verlangen. Hij werkt in Indonesië en
zij gaan hier naar school.
Ze wonen bij oom Niek en tante An, maar
als hun tante sterft doet een „juf" de huishouding. Later komen ze in huis bij oom
Bertus en tante Neel, maar door verkeerd
begrijpen en allerlei misverstanden is de verhouding slecht. Ze wonen in een huis, maar
hebben eigenlijk geen tehuis.
Gelukkig krijgt hun leven al voor vader
terugkomt een blijde wending.
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GO VERBURG:

Joppie en Rap,
de vredesduiven
Jongensboek 9-12 jaar.

128 blz., 8 ill.

Een bijzonder vlot verteld verhaal met een
aantrekkelijk gegeven.
Drie kinderen krijgen na veel moeite de zo
felbegeerde postduiven. Maar menigmaal
leven ze in angstige spanning of ze de diertjes als die allerlei moeilijkheden veroorzaken wel mogen houden.
Op het laatst, juist voor Kerstmis, komt een
verzoening tot stand, die het leven van de
duiven redt. Hierdoor worden zij met recht
vredesduiven.
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I. DE VRIES-VAN DER LICHTE:

Joke en Hans naar Canada
Jongens- en Meisjesboek 9-12 jaar.
128 blz., 10 ill.
In het gezellige gezin dat hier wordt beschreven zijn Joke en Hans heel erg nieuwsgierig naar de beslissing die hun ouders zullen nemen, als oom Bert hen aanspoort ook
de Oceaan over te steken. Als ze ten slotte
besluiten te gaan, is Hans zo enthousiast, dat
hij het direct op school vertelt, maar hieruit
komt een woeste vechtpartij voort.
Vol verwachting zien ze uit naar de grote
dag van vertrek en hevig is hun teleurstelling wanneer de reis moet worden uitgesteld
door een ongeluk dat vader overkomt. Het
helpt Hans niets dat hij hierdoor opstandig
wordt. Daarmee maakt hij het zelfs nog
erger. Maar de dag van vertrek komt en dan
maken zij een mooie reis met vele prettige
ervaringen mee. Daarná begint het nieuwe
leven in het vreemde land.

GEBONDEN BOEKEN

185 CENT)
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RIE VAN ROSSUM:

Jetje uit het huis
Meisjesboek 12-16 jaar.
144 blz., 22 ill., 5e druk.

Een nieuwe druk van een zeer gewaardeerd,
veel gelezen verhaal dat de geschiedenis vertelt van een weesmeisje. Deze Jetje mag voor
onderwijzeres gaan leren, omdat ze zo'n
goede aanleg heeft. Ze komt in aanraking
met een ander meisje en met een gezin en
dan vecht Jetje vaak tegen het verlangen
ook in een gewoon huis te wonen met een
vader en moeder.
Meisjes die van een goed boek houden zullen dit prachtige verhaal vele malen lezen.

In dezelfde prijsklasse:
EEN SERIE
BOEIENDE
INDIANENVERHALEN
DOOR
ANNE DE VRIES

KINDEREN VAN
HET OERWOUD
De spannendste kinderboeken die wij ooit
van deze bekende auteur lazen!
Bestemd voor jongens en meisjes vanaf tien
jaar en verder voor iedere leeftijd, want ook
ouderen zullen met veel genoegen deze boeken lezen.
Van het eerste deel:
123 PANOKKO EN ZIJN VRIENDEN
verschijnt thans een tweede druk.
Ruim geïllustreerd.
Het beschrijft de boeiende belevenissen van
een Indianengezin in het oerwoud. Panokko
is de moedige zoon van hoofdman Jaloekama.
Hij en zijn vrienden beleven niet alleen op
jacht maar ook met handeldrijvende negers
de opwindendste avonturen.
Wanneer men zich wil handhaven in de
wildernis moet men niet alleen ervaren
woudloper zijn, en zelfs met een grote moed
32

alleen komt men er niet, maar ook dient men
slim te zijn. En al deze eigenschappen bezitten Panokko en zijn vrienden.
Als tweede deel is thans verschenen:
124 PANOKKO EN DE WILDERNIS
Ruim geïllustreerd.
Er streek een grote, vreemde vogel over de
wildernis en ze wisten niet dat dit een vliegtuig van de blanken was. Daar komen ze
achter als ze kennis maken met de twee
blanke mannen die op zoek zijn naar het
vliegtuig dat in de wildernis is neergestort.
Het wordt een lange, avonturenrijke tocht
die zij met elkaar ondernemen om het vliegtuig te vinden.
De blanken vertellen hun dingen waarover
ze nimmer hoorden, maar hun Boodschap is
er een om nimmer te vergeten.
Ieder die deze twee delen heeft gelezen, zal
reikhalzend uitzien naar het derde deel dat
direct bij verschijning wordt aangekondigd.
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185 CENT)
125

W. G. VAN DE HULST:

Willem Wijcherts

210 CENT)
127 C. TH. JONGEJAN-DE GROOT:

Greetje Margriet

Jongensboek 10-16 jaar.
144 blz., 20 ill., 11e druk.

Meisjesboek 10-14 jaar.
160 blz., 5 ill., 3e druk.

Een spannend verhaal uit de Spaanse tijd.
Willem Wijcherts is een dappere Alkmaarder jongen, die de Spaanse bezetting met
tegenzin zijn vaderstad ziet binnentrekken.
Maar hij laat niet alles rustig op zijn beloop. Hij speelt zelfs een actieve rol. Hij sluit
zich aan bij de Watergeuzen en beleeft
adembenemende avonturen. Hij weet zelfs
een aantal gevangenen om des geloofs wille,
onder wie zijn eigen vader, uit de Alkmaarse
kerker te redden, beleeft de victorie van
Alkmaar en mag daarna een blijde bruiloft
vieren.

Margriet doet denken aan de witte bloem
van die naam, die haar gouden hart naar de
zon keert. Iedereen mag weten hoe het er
uitziet in dat hartje, het is open en eerlijk,
gekeerd naar de zon.
Trouw schreef over dit boek o.a.: „Tussen
de oppervlakkige, nietszeggende meisj esboeken, die in onze etalages uitgestald liggen, is
toch dit frisse boek een verademing — óók
om zijn echt christelijke geest."
„Een boek van goede strekking; onze meisjes
zullen het zeker met spanning lezen," schrijft
de Rotterdamse Kerkbode.
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P. STOUTHAMER:

De molens bij de plassen
Jongensboek 12-16 jaar.
144 blz., 28 ill., 3e druk.
Jaap, die bij zijn grootmoeder op een der
molens woont, heeft een groot aandeel in de
vele spannende avonturen met stropers en
dieren, welke hier worden beschreven. Hij
verkent samen met zijn vriend het „Vogeleiland" en leert zo de dierenwereld liefhebben.
Grootmoeder en hij worden het slachtoffer
van laaghartige bedriegerij. Eerst als Jaap
zijn grootste vijand het leven redt, wordt het
onrecht hersteld.

128

NEL VERSCHOOR-v. d. VLIS:

Herrie-Let

Meisjesboek 11-15 jaar.
160 blz., 10 ill., 5e druk.

Herrie-Let is wat wij noemen een opgewonden standje en de lezeressen zullen van ganser harte meeleven met deze dwaze, gevoelige en ook flinke Let en haar drie
vriendinnen.
Als een gouden draad loopt door dit levendige verhaal de gedachte dat niet altijd het
geluk ligt in het vervullen van onze wensen,
maar dat het van onschatbare waarde is als
we bereid zijn een offer te brengen zo dit
wordt gevraagd.

GEBONDEN BOEKEN

210 CENT)
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130

A. WAS-OSINGA:

H. WESTERINK:

Tussen vriend en vijand
Jongensboek 10-13 jaar.

De kinderen van het
Ruige Veld
Jongens- en Meisjesboek 10-14 jaar.
160 blz., 9 ill., 3e druk.
Een nieuwe druk van een kinderboek, dat zo
algemeen wordt gewaardeerd, dat we het
niet in deze serie uitgaven mogen missen.
Het is een zonnig, blijmoedig boek over een

160 blz., 10 ill.

In de grootste spanning zullen de lezers de
gebeurtenissen volgen tijdens de verdediging
van Elborch tegen de Spanjaarden.
Er zijn spionnen en verdachte individuën,
waarvan Andries-met-de-oren en Ramini er
een paar zijn en we ontmoeten ook de onverschillige muiter Lange Luyt.
Het is een wonder, dat Lodewijck die in dit
boek een belangrijke rol speelt nog op het
nippertje aan de vijanden weet te ontkomen.
Een boek waarbij je alles in de omgeving
vergeet.

GEBONDEN BOEKEN

REIS DOOR DE NACHT

225 CENT

Drie pittige boeken van Anne de Vries, die een ereplaats verdienen in ieder Nederlands gezin. Thans
in nieuwe uitvoering voor billijke prijs verkrijgbaar.

k

e duisternis in
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gezin, waarin ondanks bepaalde moeilijkheden, de gemeenschapszin en het geluk de
boventoon voeren.

1 31

DE DUISTERNIS IN, 2e druk

132

DE STORM STEEKT OP, 2e druk

133

OCHTENDGLOREN, 2e druk

Royaal geïllustreerd door Tjeerd Bottema.
Op onnavolgbare, boeiende wijze vertelt de bekende
auteur het Nederlandse volk en in 't bijzonder
Neerlands jeugd over de mensen, de doodgewone
en toch zo grote en heldhaftige mannen en vrouwen,
die in de duistere jaren der bezetting daden hebben
verricht waarbij de glorie der vaderlandse helden
uit vroeger eeuwen verbleekt.
Anne de Vries kent de geheime strijd tegen de
vijand uit eigen ervaring als weinig anderen.
Hij laat de jeugd meeleven met een Nederlands
gezin: een leuke, jongensachtige vader, een lieve,
dappere moeder, een vijftal kinderen en een oude
tuinman met zijn wijsheid en milde humor, die
onafscheidelijk aan hem zijn verbonden.
Wij volgen dit gezin op zijn spannende tocht door
de bezettingsjaren.

GEBONDEN BOEKEN

240 CENT)
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250 CENT)
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W. G. VAN DE HULST:

Gerdientje

W. G. VAN DE HULST:

Jaap Holm en z'n vrinden

Jongens- en Meisjesboek 11-15 jaar.
184 blz., 26 ill., 10e druk.

Jongensboek 10-16 jaar.
205 blz., 20 ill., 17e druk.

Wij leren in dit mooie boek een meisje kennen, dat door haar eigenschappen aller
sympathie krijgt. Mede door haar toedoen
wordt een ernstig misdrijf voorkomen, want
de wanhopige vrachtrijder wil ten einde
raad de dijk doorsteken.
Het gaat in het leven van Gerdientje en van
de anderen die een rol spelen in dit boek
letterlijk en figuurlijk stormachtig toe.

Echte jongensavonturen! Vele grappige, humoristische 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 aantrekkelijk
voor meisjes. Want ook zij zullen dit boek,
dat al vele jaren een ereplaats inneemt onder de boeken voor de jeugd, zeer waarderen.

UITDELINGSMATERIAAL
Het mooist denkbare uitdelingsmateriaal, aangevuld met het
nieuwste wat er op dit gebied
in binnen- en buitenland voorhanden is.
Voor Dagscholen, Zondagsscholen, Kinderkerken, Jeugdbij eenkomsten en voor Evangelisatiedoeleinden de mooiste, de ruimste keus!

BIJBEL EN JEUGD
Een serie karakteristieke uitbeeldingen van
bekende bijbelse onderwerpen, in sprekende
kleurendruk, voorzien van onderschriften.

36 plaatjes met voorstellingen uit het Oude en
Nieuwe Testament.
Formaat 10 X 71/2 cm. Prijs per stel /1.50.
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BLOEMENPLAATJES
In frisse kleuren uitgevoerd! Fijne, beschaafde beloningsplaatjes.
SERIE I: 49 in meer kleuren gedrukte
bloemenplaatjes met teksten. Formaat 51/2
X 4 cm. Geperforeerde vellen. Prijs per
vel fl.—.

Serie I. Reproduktie in zwart.
Uitvoering in meer kleuren.
Formaat 51/2 X 4 cm.

SERIE II: 49 in meer kleuren gedrukte
bloemenplaatjes met teksten. Formaat 51/2
X 4 cm. Geperforeerde vellen. Prijs per
vel fl.—
Prachtig uitdelingsmateriaal!
Serie II. Reproduktie in
zwart. Uitvoering in meer
kleuren. Formaat 51/2 X 4 cm.

S.v.p. bij bestellen opgeven welke serie U
wenst.

Gekleurde JONES -platen
Prijs per pakje van 24 stuks

f 1.25
*
In meer kleuren uitgevoerd, met
onderschrift
Formaat 121/2 X 171/2 cm
De afbeeldingen en
onderschriften behandelen alle
bekende Bijbelse onderwerpen.
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Verkleinde reproduktie in zwart.
Ware grootte 121/z X 17 1/z cm.
Uitgevoerd in meer kleuren.

NIEUWE
BIJBELSE PRENTJES
IN KLEUR

Van deze veelgevraagde prenten was reeds een nieuwe
druk nodig.
Ook aan de grootste vraag kan nu worden voldaan!
Door deze serie gekleurde Bijbelse prentjes krijgt U de beschikking over prachtig uitdelingsmateriaal.
De afbeeldingen zijn door hun frisse kleuren een lust voor
't oog en U zult er vele, zeer vele kinderen heel erg blij
mee kunnen maken.
20 gekleurde Bijbelse prentjes met onderschrift.
PRIJS PER PAKJE
VAN 20 STUKS
Reproduktie in zwart. Uitgevoerd in
meer kleuren. Formaat 8 X 9% cm.

f 1.DE BEKENDE SERIE
GEKLEURDE

VAN DE HULST-PRENTEN
De bekende schrijver van kinderboeken voorzag de platen van uitnemende vertellingen uit
de Bijbelse geschiedenis, die aan de achterzijde werden gedrukt.
De bedoeling van deze uitgave is om na het
vertellen der in beeld gebrachte verhalen deze
aan de kinderen mee te geven en tevens om

de onderwijzer of onderwijzeres 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 Bijbelse
geschiedenissen.
Uitsluitend per compleet stel verkrijgbaar.
PRIJS PER STEL

f 2.75

PLATEN BIJBELSE KUNST
Bij bestelling is het voldoende op te
geven: „Platen Bijbelse Kunst", met
vermelding van de hier gegeven
nummers.
Zijn in ieder gewenst aantal te bestellen.
De platen hebben de volgende
onderschriften:

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. à /0.10; 50 ex. á /0.09; 100 ex. à /0.08; 250 ex.
á /0.07.
Formaat 32 x 25 cm.

1. Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast
zijt; 2. De intocht in Jeruzalem; 3. Het laatste avondmaal; 4. Gethsémané; 5. Het berouw
van Petrus; 6. Jezus voor Pilatus; 7. Zie, de.
mens!; 8. De vrouwen bij het graf; 9. De
Emmausgangers; 10. De aankomst der her-

ders; 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.
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ONZE SERIE

ZONDAGSSCHOOLKAARLIES
Prijs:
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.
Formaat 6 x 8 cm.
Bestaande uit de series A en B, met in elke serie
in drie kleuren uitgevoerd.
12 kaartjes.
Bij bestelling s.v.p. op te geven Zondagsschoolkaartjes Serie A of Serie B.

DE 10 GEBODEN
PRIJS BIJ
10 ex. a5
25 ex. a 4 cl.
50 ex. á 31/2 cl.
100 ex. á 3 cl.

DEZE KAART WERD FRAAI UITGEVOERD OP
KEURIG KARTON
BIJ UITSTEK GESCHIKT VOOR UITDELING ONDER
DE LEERLINGEN

Gedrukt in frisse kleuren op mooi karton. Zeer geschikt voor uitdeling.
U kunt de kaarten desgewenst gesorteerd ontvangen. Bij bestelling is het voldoende op te geven:
„Gulden regels", met vermelding van letter der gewenste soort.
Formaat 12 X 161/2 cm.
FRIESE GULDEN REGELS: Straks rilst de moarn.
By de kr0s-peal. Triomf-sang. Jountiid.

PRIJZEN:
10 stuks á 8 cent; 25 stuks à 7 cent; 50 stuks á
6 cent; 100 stuks á 5 cent; 250 stuks à 4 cent.
Deze prijzen gelden ook voor gesorteerde bestellingen, dus niet uitsluitend wanneer U deze aantallen
van één letter opgeeft.
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Gulden regels
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

DIPLOMA'S

•-0''''"t4k 2%''Netr'

Het behoort tot de goede gewoonte, de leerlingen bij
het verlaten der Dag- en Zondagsschool een diploma
uit te reiken. Deze diploma's zijn in twee soorten verkrijgbaar.
Modern uitgevoerd
diploma
In fraaie kleuren
gedrukt op mooi
stevig papier.
Formaat 25 x 39
cm.

Diploma A
voorstellende „De Jonge Timothetis 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; 1024 ex. á 23 cent; 25-49 ex. á 21
cent; 50-99 ex. á 18 cent; 100
of meer ex. á 15 cent.

Prijzen: 1-9 ex. á
25 cent; 10-24 ex.
á 23 cent; 25-49
ex. á 21 cent; 5099 ex. á 18 cent:
100 of meer ex. á
15 cent.
Desgewenst wordt
vergoeding
tegen
door ons ieder gewenst inschrift ingedrukt.

41100 „,t4w,

DOOPKAART
NAAR EEN ONTWERP VAN JAC.
NUIVER.
Een blijvende herinnering aan. een der
hoogtepunten in het leven.

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

Prijs per ex. /0.15; bij 50 ex. /0.10 per ex.; bij 100 ex.
/0.09 per ex.; bij 250 ex. /0.08 per ex.
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Prijs per pakje van
10 stuks

f
EEN PAKJE VAN 10 STUKS
BEVAT DE VOLGENDE
KAARTEN:
Kerstkaarten:
Daar is uit 's werelds duist're
wolken.
Ere zij God.
Zie, Ik verkondig u grote
blijdschap.
Te Bethlehem geboren.

10 KAARTEN
NAAR ONTWERPEN VAN JAC. NUIVER

Algemeen:

Uitvoering en model als van gewone prentbriefkaarten.
De kaarten zijn prachtig geschikt voor uitdeling op Zondagsscholen en Dagscholen. Verenigingen, die zich op het gebied van
Evangelisatie bewegen, maken er een dankbaar gebruik van,
terwijl ook kerkelijke gemeenten ze bezigen voor toezending aan
hun zieke leden.
Bovendien vormen ze een prachtig middel om met de velen, die
zich van de Kerk afzijdig houden, op hoogtijdagen contact te
onderhouden.
Vanzelfsprekend zijn ze door een ieder als prentbriefkaart te
bezigen.

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.

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

PRIJS:

50 ex. ƒ1.50
100 ex. /2.60
250 ex. /5.75

SERIE II:
1. De aarde was in nacht verzonken.
2. Komt, vrwondert u hier, mensen.
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.

Om het instuderen te vereenvoudigen hebben we de liederen laten harmoniseren.
De prijs van de muziek van elke serie is: 1 ex. á 15 cent; 10 ex. á 121/2
cent; 25 of meer ex. á 10 cent.
Bij bestelling graag duidelijk opgeven welke serie U wenst.

KAART VAN PALESTINA

PRIJS /4.20

BEWERKT DOOR J. VAN DE PUTTE.
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 (bestelletter 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. à 23 cent; 25-49 ex. à 21 cent;
50-99 ex. á 18 cent; 100 of meer ex. á 15 cent.
De royale uitvoering is erop berekend, dat deze plaat, voorzien van de namen van predikant 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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Beloningskaartjes
GEWAARDEERD DOOR LEERMEESTER EN LEERLING

De sierkunstenaar Jac. Nuiver ontwierp ze in 12 verschillende motieven.
Uitgevoerd in vierkleurendruk op
stevig papier van prima kwaliteit.
32 verschillende teksten op geperforeerde vellen.
Een vel bevat 32 kaartjes in 12 verschillende motieven.
De prijs per geperforeerd vel van 32
kaartjes bedraagt /0.50;
bij 10 vellen gelijk f.045 per vel;
bij 25 of meer vellen gelijk /0.40 per
vel.
Uitgevoerd in 4 kleuren.

VERTEL- EN VOORLEESBOEKEN
NEL VERSCHOOR-VAN DER VLIS:

Wie leest er eens voor?!
Geb. /8.90.
Een prachtig nieuw voorleesboek, waarover
pag. 2 van het omslag van deze catalogus U
nadere bijzonderheden verstrekt.
Hier zij slechts vermeld, dat dit een door
W. G. van de Hulst Jr. rijk geïllustreerd
boek is, waarvan de kleuters van 4 tot 7 jaar
met veel vreugde kunnen genieten.
W. G. VAN DE HULST:

M. A. M. RENES-BOLDINGH:

De Weg van het Licht
Bijbel voor de jeugd van 10 jaar en ouder.
Zeer ruim geïllustreerd door Gunhild
Kristensen.
4e, opnieuw bewerkte, uitgebreide druk.
Geb. /7.90. Bij afname van 25 en meer ex.
/7.25 per exemplaar.

Om het kind

Voor leden N.Z.V. /6.90. Bij 25 ex. á /6.25.

Geb. /4.50.
3e druk.
„Hetgeen hier bijeengebracht is behoort tot
het rijpste en fijnste van wat deze fijnzinnige
verteller over het kind heeft gepubliceerd."
Herv. Utrecht.

„De schrijfster werkte ruim 21/2 jaar aan de
voltooiing ervan. Het resultaat is een prachtig boekwerk, dat zich door zijn boeiende,
reële wijze van beschrijven nadrukkelijk onderscheidt van wat er op dit gebied tot hierWeekbl. De Christen.
toe verscheen."
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RIE VAN ROSSUM:

Klein Gloria
Kerstvertelboek.

Geb. /4.90.

Wie voor het komende Kerstfeest een bundel prachtige verhalen nodig heeft schaffe
zich dit boek met zijn waardevolle vertelstof
aan.
ANNE DE VRIES:

Verhalen voor de Kersttijd
2e druk.

W. G. VAN DE HULST JR.:

Ere zij God
Het Kerstgebeuren in woord en beeld.
Gebr. /1.90, bij 25 exempl. à /1.75
Eindelijk kan worden voldaan aan de veelvuldige vraag naar een boekje waarin uitsluitend het Kerstgebeuren wordt verteld.
De grote verdienste van dit voor jong en oud
geschikte boekje is, dat hier de beschrijving
van het blijde gebeuren niet is gekoppeld aan
een uit de fantasie van een auteur ontsproten
verhaal.
Van de Hulst Jr. omlijstte de tekst met een
aantal prachtige, in kleuren uitgevoerde tekeningen.
Deze uitgave leent zich door haar bijzonder
karakter zeer om er bij wijze van kerstgroet
familie, vrienden en kennissen in binnen- en
buitenland mee te verrassen.
Zie pag. 2 van het omslag.
W. G. VAN DE HULST:
Met illustraties van W. G. van de Hulst Jr.
5e druk.
Geb. /4.50.
W. G. VAN DE HULST:

Zeven Kerstvertellingen
Geb. /5.90.

M. A. M. RENES-BOLDINGH:

Het Licht wint
Kerstvertelboek.
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„Anne de Vries is de grote verteller. In het
korte verhaal is hij bijzonder in zijn kracht.
Hij schrijft een gave stijl, eenvoudig, helder,
levendig, gevoelig."
Geref. Kerkbl. v. Drente en Overijsel.
GREETH GILHUIS-SMITSKAMP:

„Nu moet je eens luisteren . . ."
Een met vele platen in kleur uitgevoerd
voorleesboek voor kinderen van 4 tot 7 jaar.
Geb. /3.90.
Van dit zeer gewaardeerde boek is nog slechts
een beperkte voorraad aanwezig. Door het
omgaand te bestellen kunt u zich nog van
een exemplaar verzekeren!
Een nieuwe druk van:
W. G. VAN DE HULST:

Stille dingen

3e druk.

Geb. /5.90.

Geb. /3.50.

Het vertellen
4e, uitgebreide druk.

Geb. /4.90.

Een waardevolle instructie voor ieder die
goed wil vertellen.
„Voor onderwijzers en zondagsschoolkrachten. Voor leiders en leidsters van Evangelisatieclubs. Maar ook voor anderen heeft het
veel waarde. Ik beveel dit leerzaam en smout
geschreven boek van harte aan."
Friese Kerkbode.
„Het boekje is zo juist en is daarbij zo onderhoudend geschreven, dat ik ieder dus kan
aanraden er kennis mee te maken en er iets
Het Zondagsblad.
uit mee te nemen."

DE „GOUD-ELSJE"-SERIE
IS THANS
VERRIJKT MET EEN PRACHTIG
NIEUW DEEL!!

LOTTY IS LOT GEWORDEN
Alle goede dingen bestaan in drieën en dat mag
zeker gezegd worden van de Goud-Elsje-serie, waarin thans naast Goud-Elsje en Riet Berkhout als
derde hoofdfiguur Lot van de Griend haar entree
maakt.
In deze mooie meisjesroman vinden we de boeiende
levenservaringen van de bij de Goud-Elsje-lezeressen welbekende Lot, die een alleraardigst huis bezit
aan de bosrand van een mooi Veluws dorp.
De bekende Goud-Elsje-serie van Max de LangePraamsma bevat thans de volgende delen:
GOUD-ELSJE, 10e druk

Geb. /3.90

GOUD-ELSJE VERLOOFT ZICH, 8e dr. Geb. /4.90
GOUD-ELSJE DRAAGT EEN DUBBELE
NAAM, 7e druk
Geb. /4.90
NOG IS HET LENTE VOOR GOUDELSJE, 6e druk

Geb. /4.90

GOUD-ELSJE NA DE GROTE STORM,
6e druk
Geb. /4.90
RIET BERKHOUT, 2e druk

Geb. /4.90

LOTTY IS LOT GEWORDEN

Geb. /4.90

Illustraties en omslagen verzorgd door Rie Reinderhoff.
MAAK UW GOUD-ELSJE-SERIE COMPLEET.
BESTEL OMGAAND HET MOOIE NIEUWE DEEL:
LOTTY IS LOT GEWORDEN!!
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JEUGDBOEKEN

Op pag. 3 van het omslag
vindt U een
uitvoerige beschrijving
van deze in alle opzichten
verantwoorde
meisjesboeken
met hun levenslustige
inhoud.

DE

ELKE -SERIE

Emma Gnde1: ELKE
Emma ~del: ELKE OP DE ZONNEHOF
Emma Gnde1: ELKE AAN ZEE
Emma ~del: ELKE IN DE BERGEN
Emma Giindel: ELKE EN HAAR TUIN
Emma Giindel: EEN GELUKKIGE TIJD VOOR ELKE

C. TH. JONGEJAN-DE GROOT:

K. VAN DER GEEST:

De schrik der wadden

Geb. /3.50
Geb. /3.50
Geb. /3.50
Geb. /3.50
Geb. /3.50
Geb. /3.50

Geb. /4.50

Inge

Jongensboek 12-15 jaar. Vlot geïllustreerd.

Meisjesboek 14-17 jaar. 3e druk. Illustraties
Geb. /3.90.
van Joh. Bottema.

C. TH. JONGEJAN-DE GROOT:

„Een alleraardigst, fris boek voor onze grote
meisjes, die nog niet helemaal aan een
Moeder.
roman toe zijn."
aandie
uit,
„Er ademt een levensvreugde
Friese Kerkbode.
stekelijk werkt."

De tweeling van „Helmzicht"
Jongensboek 10-14 jaar. 2e druk. Illustraties
Geb. /3.90
van Jan Lutz.
„Een boek waarvan onze jongens zullen
Kerknieuws.
smullen."
C. TH. JONGEJAN-DE GROOT:

Een veelbewogen zomer
Jongens- en Meisjesboek 12-15 jaar.
Geb. /4.90
Illustraties van Jan Lutz.
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C. TH. JONGEJAN-DE GROOT:

Spoorjongens
Jongensboek 12-15 jaar.

Geb. /4.90

„Weer ligt een spannend jongensboek voor
me. Een boek om in één ruk uit te lezen en
het daarna nog verschillende malen ter hand
Werkende Jeugd.
te nemen."

JO KALMIJN-SPIERENBURG:

De kinderen van de Steinalp
Jongens- en Meisjesboek 12-15 jaar.
Geb. /4.90
„'k Ben nog nooit in Zwitserland geweest.
Nu ik dit boek gelezen heb kan ik zeggen
dat ik er geweest ben. Ik heb de bergen gezien, de huizen, de mensen, het leven van
ouderen en jongeren, het leven van licht en
schaduw. — Hier is de schrijfster in topvorm. Een pracht cadeau voor de jongelui."
Herv. Gemeenteleven.

MAX DE LANGE-PRAAMSMA:

Annewieke
Meisjesboek 13-16 jaar. 2e druk. Geb. /4.90.
„Ken je Goud-Elsje? Nu, de schrijfster hiervan heeft ook „Annewieke" geschreven. Weer
zo'n gezellig boek, dat je direct in een vrolijk
gezin zet, dat de vakantie op een boerderij
gaat doorbrengen."
Hand aan Hand.

MAX DE LANGE-PRAAMSMA:

Mieke van de Rozenlaan

De boeken van de

Ster-reeks *
verschijnen thans in
een perfecte nieuwe
uitvoering !
Vier uitstekend uitgevoerde,
verantwoorde meisjesromans!
Bij intekening op de serie
geb. f 3.90
Los : geb. f. 4.90

Meisjesboek 12-14 jaar. 2e druk. Illustraties
van Rie Reinderhoff.
Geb. /4.90
„Wie voor zijn opgroeiend meisje een mooi
en onderhoudend geschreven verhaal zoekt,
waarin de sfeer van het Christelijke gezin
uitstekend getekend wordt, moet eens van
dit boek kennis nemen. Hartelijk aanbevolen."
Kerknieuws.

P. TERPSTRA:

FR. OUWERKERK-BAKKER:

Storm op het Ijselmeer

Marion
Meisjesboek 14-18 jaar.

Geb. /4.50

HELEEN VAN RAMSHORST:

Als je maar durft!
Meisjesboek 14-18 jaar.
Geb. /4.50
„Een reuze gezellig, afwisselend en spannend
verhaal van een stel middelbare scholieren,
die een wedstrijd houden om in de vakantie
veertien dagen hun eigen brood te verdienen.
Als je aan het lezen bent raak je helemaal
enthousiast en kom je vanzelf op nieuwe
ideeën. Probeer het boek maar gauw te pakken te krijgen!"
Hand aan Hand.

Voor verdere bijzonderheden verwijzen
wij U naar pag. 4 van het omslag.

Jongensboek 9-15 jaar.
Geb. /4.90
„Terpstra is een uitstekend verteller, die onze
jongens doet genieten van zijn frisse humor
en van de spannende avonturen op het
IJselmeer. Een vrolijk en ernstig verhaal,
dat we onze kinderen graag in handen
geven."
De Christenvrouw.

NEL VERSCHOOR-VAN DER VLIS:

Het boek van Inge Brands
Roman voor meisjes van 17 jaar en ouder.
Geb. /4.50
„Een goed boek, dat zeker met veel genoegen
gelezen zal worden en dat we gaarne aanbevelen."
De Rotterd. Kerkbode.
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J. D. BROWN:

Dominee in Dixie

/5.40
„Het is een rijk boek! Christelijk in de beste
zin van het woord. Ik hoop dat het in veler
handen en in vele bibliotheken komt. De
vertaling is uitstekend."
Noorderlicht.

DE BOEIENDE ROMANS VAN
COR BRUIJN:

Arjen
Met illustraties van Anton Pieck.
/6.50
Deze Terschellinger roman, verheffend als
hij is, hoort in de handen van jong en oud.

Muziekmeester Adriaan

ROMANS

3e druk.

/5.90

FRIEDRICH DEICH:

Simon en Johannes

0.40

Winddokter en
Sinaasappeldominee

Strijd om de Eenhoorn
/9.90

Een indrukwekkende roman waarin een man
van grote eruditie zijn ervaringen weergeeft
die hij opdeed als psychiater, politiedokter
en militair arts vóór en tijdens de tweede
wereldoorlog in Duitsland en later in Italië
en Afrika.
De lezer zal de boeiende gebeurtenissen van
dit temperamentvolle en van warme menselijke humor vervulde boek tot de laatste
bladzijde met grote innerlijke spanning blijven volgen.
HANS VAN ASSUMBURG:

Tournee

/5.40

Dit vlotgeschreven boek vertelt de boeiende
geschiedenis van een Nederlands bestuursambtenaar in Nieuw-Guinea.
GRACE M. BOYNTON:

De riviertuin

/5.40

Een pakkende vertaling van een boeiende
Chinese roman.
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Illustraties van Anton Pieck. 4e druk. /8.90
Men leert uit dit boeiende boek een brok
Zaans leven kennen uit het laatst van de
negentiende eeuw.

Vlucht naar het eiland
/7.90
Evenals in Sil en Arjen is het mooie Terschelling de streek waar deze boeiende geschiedenis zich afspeelt.
LILLIAN BUDD:

Sneeuw in April

/5.40
„En hier wordt dagelijks leven, menselijk
bestaan, getekend op zo suggestieve wijze als
wij 't vrijwel in geen enkel Nederlands verhaal vinden."
Timotheiis.

FRITHJOF E. BYE:

Sterke machten

/5.40
Een ongemeen boeiende roman over de
rusteloze jager Alv Udda.

MARIE VAN DESSEL-POOT:

Het eiland in de verte
/5.40

NEEM DIT JAAR BESLIST
EEN ABONNEMENT OP DE NOBEL-REEKS !
Zij biedt U een fantastisch mooie serie boeken!
De Nobel-Reeks legde beslag op een aantal romans,
die hun weerga niet vinden.
Zes boeken die U een maximum aan ontspanning en
gezelligheid garanderen.

€en eet voor wie ze ieedn
Mia Bruyn-Ouwehand: Liefde en lof
Maria de Lannoy: Goud
Menno de Munck: Olie in hef veen
Fenand van den Oever: De zee is ons land
Jan H. Eekhout: De ondergang van de Waerdijcke
M. Mok: Het geheim van „de Beukenhorst"

Breng gezelligheid
in Uw gezin!
Haal de Nobel-Reeks
erin!

De prijs van deze prachtige romans bedraagt 15.40
per titel, maar wanneer men zich abonneert op de
Nobel-Reeks, behoeft men slechts de halve prijs te
betalen, dat is 12.70 per titel.
Kostelijk uitgevoerde boeken. Op houtvrij papier.
Gebonden in heel linnen band, gevat in kleurig omslag. Omvang ruim 300 blz.
Abonnees hebben het recht ook reeds verschenen
Nobel-delen nog tegen abonnementsprijs bij te bestellen.
Zij hebben bovendien recht op een ongelimiteerd
aantal gratis boeken voor het aanbrengen van
nieuwe abonnees!
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P. A. DE GROOT:

Dokter in het oerwoud
Groot formaat. Geïllustreerd met 24 pags.
/8.90
foto's.
„De schrijver geeft in dit op voorname wijze
uitgegeven en fraai geïllustreerde werk een
boeiende beschrijving van zijn belevenissen."
Zondagsbl. De Rotterdammer.

H. VAN HEERDE:

Onder de eloekenslagh
van Nunspeet

/7.50

JOH. HIDDING:
MARIE VAN DESSEL-POOT:

Heuvings Haardstee

Het einde wordt het begin

Met illustraties van Anton Pieck.

/5.40
„Een boek voor wie van avontuur en van de
zee houdt, een boek over vreemde mensen
en over een romantische periode."
Het Visserij blad.

JO VAN DORP-YPMA:

Geliefde zoon
/5.40
De boeiende geschiedenis van een „genezer",
die als het „Boertje van Hoenkoop" grote
faam kreeg als kruidendokter, maar wiens
weg niet altijd over rozen ging.

JAN FABRICIUS
in samenwerking met ANNE DE VRIES:

GERA KRAAN-VAN DEN BURG:

Ik voor jou
De huwelijksroman van Cato en Fritz Kohl/5.90
brugge.
Er zijn in het leven van Kohlbrugge en zijn
jongé vrouw vele moeilijkheden op maatschappelijk maar vooral ook op kerkelijk
terrein. Ter wille van de rust in de vaderlandse kerk van die dagen werd hij ondanks
zijn bijzondere talenten als een ongewenste
rustverstoorder geschuwd.
Een biografie zonder meer? Nee, een ontroerende levensgeschiedenis.

MARIA DE LANNOY:

Clara Maria
/5.40

De ring van de profeet
/5.40
,;Dit is een goed geschreven, spannend boek,
dat tot de goede ontspanningslectuur behoort. Het is een keurig verzorgde uitgave."
De Rotterdammer.

„Het verhaal over een jonge vrouw die op 20jarige leeftijd blind wordt, is zeer boeiend
geschreven en houdt de lezer voortdurend in
Leidersblad.
spanning."

K. NOREL:

De vrouw Alberdien

K. VAN DER GEEST:

/5.40

janneke
/5.40
„Een vlot en goed geschreven boek, dat zich
prettig laat lezen en dat we dan ook gaarne
aanbevelen."
Ons Platteland.
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/4.90

,;De Vrouw Alberdien" is meer geworden dan
alleen maar een aaneenschakeling van
avonturen en reizen; het is ook psychologisch verantwoord. Moge het door velen
gelezen worden, het boek is het waard."
De Noord-Ooster.

K. NOREL:

Mannen van Sliedrecht

/4.90

K. NOREL:

Vrouwvolk aan boord
FENAND VAN DEN OEVER:

Laat mij maar zwerven

/4.90

Illustraties van Anton Pieck.
FENAND VAN DEN OEVER:

Moeder, leer me nog
eens lopen!

FENAND VAN DEN OEVER:
/5.40
„Sterk geschreven roman over IJmuiden, de ,,Lest best"
zee en de mannen die haar bevaren."
Nw. Haarl. Crt. 2e druk.

/4.50

DE BEKENDSTE NEDERLANDSE ROMANS KEUR REEKS
•
VERSCHIJNEN IN DE
Het beste van het beste verschijnt in de Keur-Reeks. Hierdoor
wordt 11 in staat gesteld belangrijke Nederlandse romans tegen
een uiterst lage prijs in een prachtige uitvoering te bekomen.

Anne de Vries: BARTJE

/3.50

Een boek als Bartje verscheen er geen tweede in Nederland!

Anne de Vries: BARTJE ZOEKT HET GELUK

/3.50

Wie Bartje kent zal zich met genoegen dit boek aanschaffen of
het zo vaak als mogelijk cadeau doen.

Anne de Vries: HILDE

/3.50

Ook deze ongeëvenaarde Drentse roman is bij iedereen welkom.

Marie van Dessei-Poot: TOEN DE HERTEN RIEPEN,
3e druk 13.50
Dit boeiende boek met zijn romantische inslag, dat de mooie
Ardennen als achtergrond heeft, is te beschouwen als een van de
mooiste romans die er in ons land verschenen.

Modern uitgevoerd
in soepele,
afwasbare
plastic-banden.
Handig formaat.
Uiterst lage prijzen

Fenand van den Oever: BROOD UIT HET WATER /3.50
Deze echt-Hollandse roman over de Noordzee-vissers maakte
een zo grote opgang, dat degenen die het nog niet bezitten met
vreugde gebruik zullen maken van de mogelijkheid het thans
voor weinig geld in een sublieme uitvoering te kunnen aanschaffen.

Aage Falk Hansen: DE KRANTENMAN

/3.50

Deze uit het Deens vertaalde schetsen geven de ervaringen weer
van een krantenman, die door zijn bijzondere slagvaardigheid
en wijsheid tot ieder iets te zeggen heeft.

De parels uit de
Nederlandse
literatuur
verschijnen in de
Keur-Reeks!
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RIE VAN ROSSUM:

De gestolen roos

/5.40
De huwelijksroman van twee jonge mensen,
die met allerlei vragen van de moderne
„huwelijkstrouw" in aanraking komen.

RIE VAN ROSSUM:

De jongen met de toverfluit
/1.50
In dit boek vinden we een waardevolle
karakteristiek van de schrijver W. G. van
de Hulst en zijn werk.
P. STOUTHAMER:

J. W. OOMS:

Het Land achter de landen

Lidia en de zigeuners
/5.40
„Een boek van Ooms! Een boek uit de Alblasserwaard! Van harte aanbevolen, ook
voor onze jeugdige lezers en lezeressen."
Ons Jonge Platteland.

L. H. STRONKHORST:

ANTON PIECK e.a.:

Spiegel van staten en steden
Groot formaat.

/4.90
„De auteur laat in zijn werk een liefde voor
het boerenleven spreken van een ongekende
zuiverheid. Zijn aparte stijl roept een heimwee op naar eindeloze polders."
Utr. Nieuwsblad.

/7.50

Verlucht met ruim honderd illustraties van
Anton Pieck en 32 platen waarvan vele in
meer kleuren.

Kinderen der mensen

/5.90
„Stronkhorst blijkt de dorpsverhoudingen te
doorzien en geeft ons in dit boek een knapgeschreven verhaal, waaruit zijn liefde voor
het christendom-van-de-daad duidelijk
De Rotterd. Kerkb.
blijkt."
GO VERBURG:

WOUTER VAN RIESEN:

„Dokterom"

/5.40

Boontje, het apenmeisje

DIGNATE ROBBERTZ:

/5.40
Groot formaat. Met vele prachtige foto's verlucht.
„Het leven der wilde dieren in en om de
Kruger-wildtuin in Zuid-Afrika wordt hier,
verweven in een roman, op boeiende wijze
voor het voetlicht gebracht. Een fijn boek
zowel voor de opgroeiende jeugd als voor
De Chr. Bibliotheek.
ouderen."

Man te roer

GO VERBURG:

DIGNATE ROBBERTZ:

Govert

/5.40

/5.10
„Een zeer boeiend geschreven roman over
het leven van de beroemde mensenredder en
loods Frans Naerebout tegen de achtergrond
van de troebele tijden waarin hij leefde."
Nederl. Bibliografie.
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Dominee aan de ketting

/6.90
„Een niet alledaagse roman, gezond en fris,
vlot geschreven en keurig uitgegeven."
Kerkbl. v. Amsterdam.

Mr. G. TH. VERHAREN:

ANNE DE VRIES:

Deining om Dorus

Wij leven maar eens

f5.40
„Een roman die we met grote belangstelling
hebben gelezen. Zachte weemoed en milde
humor zijn door dit boek heengeweven. Wij
bevelen deze roman gaarne aan. Hij verKerknieuws.
schafte ons goede uren."

f5.40
„Het is alles levend en boeiend beschreven
op de bekende wijze van deze auteur. Het
boek is vooral geschikt voor allen, wie het
„in stand blijven van een huwelijk, door de
Prisma.
diepte heen" ter harte gaat."

Dr. P. C. VISSER:

ANNE DE VRIES:

Zá zag ik Voor-Indië

Hilde

Groot formaat. Met een grote rijkdom aan
,ƒ7.50
foto's.
ANNE DE VRIES:

En nergens op de wereld
f2.25
2e druk.
De auteur tekende in dit boekje op onnavolgbare wijze een Rotterdams achterbuurtjongetje.
„Een buitengewoon gevoelige novelle."
Class. Kerkb. v. Utrecht.

(Toneelbewerking van J. Ubink)
Gebr. f2.50
Recht van opvoering bij afname van tenminste 10 ex. à f2.25.
(7 mannenrollen, 4 vrouwenrollen, alsmede
enige figuratie).
„Er is een eerlijke toon in het gehele spel
die weldadig aandoet. Het zijn echte mensen
met wie de toeschouwer wordt geconfronteerd. Ik kan dit stuk om zijn eerlijke eenvoud van harte aanbevelen."
Volksontwikkeling.

M. A. M. RENES-BOLDINGH:

De weg van het Licht
Bijbel voor de jeugd. Ruim geïllustreerd door Gunhild Kristensen.
Geb. f7.90. Bij afname van 25 en meer ex. f7.25.
Voor leden N.Z.V. f6.90. Bij 25 ex. f6.25.
Het meest waardevolle afscheidsgeschenk bij het
verlaten van Zondagsschool of Dagschool.
Deze Bijbel voor de jeugd van 10 jaar en ouder
wordt reeds in tienduizenden gezinnen met grote
tevredenheid gebruikt.
Dat het een bijzonder waardevolle Bijbel is wordt
wel heel duidelijk bewezen door het feit, dat, om
aan de regelmatige vraag te voldoen, binnen enkele
jaren reeds een vierde druk moest verschijnen.
J
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JACQUELINE E. VAN DER WAALS:

Gebroken kleuren
Bloemlezing uit haar gedichten. 7e druk.
Geb. /3.90

Iris
5e druk.

Gebr. /3.25

Nieuwe verzen
8e druk.

Gebr. /3.75

De Krans der uren

De kunst van deze begaafde dichteres heeft
een dusdanig geluid, dat zij spreekt tot ieder.
In haar poëzie liggen schoonheid en godsverhouding zo onlosmakelijk saamgeweven,
dat zij onmogelijk te scheiden zijn.
Het feit dat haar bundels met een vaste
regelmaat herdrukt moeten worden bewijst
wel, dat de stem van deze fijnzinnige
kunstenares grote weerklank vindt bij de
liefhebbers van poëzie.

Met een uitvoerige inleiding van Okke Jager.
Geb. /7.90

MIA VAN OOSTVEEN:

GEDICHTEN
MARTIEN BEVERSLUIS:

„Wat deze kostbaar uitgevoerde bundel nog
meer tot een rijke vreugde en innige verademing voor ons doet zijn, is de diepe ondertoon van blijmoedige levensaanvaarding en
godsvertrouwen, die de melodie voortdurend
draagt!" schrijft Jo Kalmijn-Spierenburg in
„Vrouwenpost".

ELISABETH CHEIXAOU:

Het Maanschip
Gebr. /2.50
„Welk een verademing zoiets onder de ogen
te krijgen na zoveel kille nuchterheid in
menig modern gedicht.
Vrouwenpost.
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ELISABETH CHEIXAOU:

Witte Donderdag
3e druk.

Gebr. /2.90

„Wie genieten wil van taalschoon, verzenpracht en tevens dit vrouwelijk dichterschap
in zijn diepe zin wil leren verstaan, niet
tegen „bezinning" opziet, zal in dit bundeltje
een rijk en geestelijk-stimulerend bezit vinden."
Bouwen en Bewaren.
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Dit is 't verhaal van
Mensenhart
Rijmvers met platen in vier kleuren.
Gebr. /3.90
3e druk.
In vlotte rijmverzen vertelt de schrijfster
ons de wederwaardigheden van Mensenhart.
„De taal is licht van toets en het geheel
heeft de bekoring van een oud gewaad, dat
met vaardige hand werd omgetoverd in een
De Christenvrouw.
modern kleed."

LEVENSVRAGEN EN
SEKSUELE
VOORLICHTING
Dr. F. BLOEMHOF:

Wat maakt gij van uw
huwelijk?
Geb. f4.90
„Ik hoop, dat dit boek in handen zal komen
van vele jongeren en ook van vele ouders.
Vooral het eerste hoofdstuk dat handelt over
„omgang van jongens en meisjes" en het
laatste over „seksuele opvoeding in het gezin" zijn zeer goed en eerlijk geschreven.
Van harte aanbevolen."
De Bussumse Kerkbode.

HEDWIG HOPF-LUSCHER:

Als kinderen vragen . . .
Gebr. '1.75
Voor Nederland bewerkt door Jo KalmijnSpierenburg.
„Een warme oproep van een Zwitserse
dokteres tot de ouders, inzonderheid de moeders, hun kinderen toch van jongsaf de
nodige seksuele voorlichting te geven en zulks
te doen in alle onbevangenheid, tevens in
welgekozen bewoordingen. — Een goed
boekje, dat bewust stuwen wil."
Bevrijding.

Jhr. H. DE RANITZ (arts):

Stippellijnen
in het seksuele leven
voor meisjes van 13-18 jaar. 2e druk.
Geb. f2.75
„Deze beide boekjes zijn een zegen voor de
jeugd en voor de ouders. Vele mensen zullen
dankbaar zijn dat thans zulke boekjes verschijnen. Zij kunnen in handen van jongens
en meisjes gegeven worden, maar ook uitstekend dienen om de gewenste voorlichtingen met tact en overleg te geven en aldus
onschatbare diensten bewijzen."
De Opvoeder.

LYDIA SPITTEL:

ERNST MICHEL:

Jeugdliefde

Het huwelijk

Voor Nederland bewerkt door Jo KalmijnGebr. ƒ1.75
Spierenburg.
„Hier spreekt een moeder tot haar kinderen
over het wonder van de menswording. Wie
behoefte heeft aan voorlichting om tot een
vertrouwelijk gesprek te komen en de kinderen de waarheid te zeggen, vindt hier een
boekje dat de juiste toon weergeeft."
Onze Vacatures.

Een anthropologie van het geslachtelijk samenzijn. Ingeleid door Prof. Dr. J. H. van
den Berg. Vertaald door Dr.-T. J. LangeveldBakker.
Geb. ƒ8.90
„Deze psychiater geeft een rijkdom van opbouwende gedachten, die hij verkregen heeft
in een persoonlijk verwerkte, langjarige ervaring, welke niemand, die steun in huwelijksmoeilijkheden moet geven en meent te
kunnen geven, zonder vrucht zal overpeinGeloof en Wetenschap.
zen."

C. POSTMA (arts):

Stippellijnen
in het seksuele leven
voor jongens van 13-18 jaar. 3e druk.
Geb. f2.75

Ds. H. A. VISSER:

Nieuwe „Trou-ringh"
Geb. f5.90
3e druk.
„De grote verdienste van dit boek is de indringende eerlijkheid waarmee het geschreven is. Ik wens het in aller handen. Hier is
een waardevolle bijdrage geleverd tot de
geestelijke volksgezondheid."
Kerkbl. v. d. Nederl. Herv. Gem. v.
Amsterdam-West.
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Jhr. H. DE RANITZ:

De moed om ongelukkig te zijn
2e druk.
/4.90
„De zieke die hier aan het woord is, kent
persoonlijk alle strijd en moeite aan het
ziek-zijn verbonden. Wij wensen dit boek in
veler handen!"
Ziekentroost.

Dr. A. J. RASKER:

Gezondheid, gebed, genezing
/3.25

Dr. A. A. VAN RULER:

Heb moed voor de wereld

STICHTELIJKE
UITGAVEN

/5.90
Zes en dertig morgenwij dingen over het boek
Zacharia.
„Een voortreffelijk boek. Hier staat de Bijbel
zelf springlevend voor u."
Herv. Utrecht.

Dr. M. J. ELZINGA:

Heil en genezing

/3.50

„Voor ouders en opvoeders nuttig, voor degenen die met zieken omgaan zeer waardevol."
De Rotterd. Kerkbode.

H.W.S.:

Nieuw Bijbels Dagboekje
16e druk. Omvang 380 blz.
/3.50
Op mooi houtvrij papier, in zwart linnen met
goud opdruk.
Een dagboek dat zijn waarde blijft behouden en waarvan in de loop der jaren reeds
tienduizenden het grote nut leerden kennen.

M. E. OUWEHAND:

Het groeiende kruis

/5.90
„Dit is een machtig boek. Kijk eens of er nog
een paar rijksdaalders zijn om dit boek te
kopen. U hebt er heus geen spijt van, want
het maakt u geestelijk rijk."
Herv. Apeldoorn.

M. E. OUWEHAND:

Ontmoetingen met Christus
Gebr. /1.90
„Om zo de bijbelgedeelten te kunnen benaderen, zonder de grenzen van de fantasie
te overschrijden, is wel een groot voorrecht.
Moge dit kostbare bundeltje in vele jonge
handen komen."
De Herv. Kerk.
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Dr. A. A. VAN RULER:

Het Onze Vader
/2.50

Ds. H. A. VISSER:

Dingen waar je mee zit
/5.90
„Op zijn bekende, frisse, originele manier
geeft de Amsterdamse jeugdpredikant als het
ware in een vertrouwelijk gesprek zijn visie
op de moeilijkheden welke het sterkst onder
de tegenwoordige rijpere jeugd leven."
De Westerpost.

Ds. H. A. VISSER:

Perspectief
Het veel gevraagde dagboek.

/5.90

Dr. A. DE WILLIGEN:

Onze zieken

/4.90

,,Voor hen die door omstandigheden of uit
hoofde van hun beroep veel met zieken omgaan, is dit een heel nuttig boek. Het geeft
aanwijzingen en wenken."
Vrouwenpost.

Ds. H. H. W. ZEGERIUS:

Soldaat van Christus
Lekenspel voor de Paastijd.

Gebr. /0.75

Nieuwe serie
ONZE TIJD
KARL BARTH:

De Zondag
Geb. /2.25
Barth gaat hier concreet, beheerst, universeel, maar vooral nuchter in op een van de
diepe levensproblemen.

KARL BARTH:

Gezond zijn en ziek zijn

Dr. W. F. DANKBAAR:

Geb. /2.25
Voor hen die zich ernstig willen bezinnen op
dit onderwerp, biedt dit boekje bijzonder
waardevolle lectuur.

De tegenwoordigheid van
Christus in het Avondmaal

KARL BARTH:

Het gebed
Geb. /2.25
„Diepgaand en verrijkend is deze beschouwing van Prof. Barth. Bidden: een werkelijk
reëel deelhebben aan Gods wereldheerschappij. Wat een perspectieven."
's-Gravenh. Kerkbode.

Dr. H. BERKHOF:

Geb. ƒ1.90
„Dit waardevolle boekje kan ik niet anders
dan van harte ter lezing en overdenking
aanbevelen."
Dr. G. J. Streefier in de 's-Gravenh. Kerkb.

Dr. A. A. VAN RULER:

Kerstening van het
Voorbereidend Hoger en
Middelbaar Onderwijs

Crisis der middenorthodoxie
3e druk.

Geb. /2.50

Welhaast het meest besproken kerkelijke geschrift van de laatste jaren! In vrijwel alle
bladen van enige betekenis werden er vele
kolommen aan gewijd en de lezing ervan
aanbevolen.
Bestel het omgaand. Er worden dingen in
behandeld die ons allen aangaan !

Geb. 2.25

Dr. A. A. VAN RULER:

Theologie van het Apostolaat
Geb. /2.25
Ter bestudering door allen die zich met evangelisatiewerk bezighouden.

A. BRAAKMAN:

H. C. TOUW:

Met de Christenheid
van alle eeuwen

Het Evangelie en de
moderne mens
Geb. /2.25

In dit waardevolle geschrift worden vele
vragen behandeld die bij de moderne mens
leven t.o.v. de Apostolische Geloofsbelijdenis.

Geb. /2.50
„Het is voor ieder leesbaar. Iedere bladzij
getuigt van diep evangelisch besef en van
scherp inzicht in de situatie, waarin wij ons
bevinden."
In de Waagschaal.
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Deel IV:
De tempel van Jeruzalem

Intekenprijs j4.50. Los /5.—.
Deel V:
Golgotha en het Heilige Graf

Intekenprijs /4.75. Los /5.25.
In voorbereiding:

Serie :
Bijbel en Archaeologie
door Prof. André Parrot, hoofdconservator
van het Musée du Louvre. Leider o.a. van
archaeologische expedities in Mesopotamië.
Ingeleid door Prof. Dr. M. A. Beek.
Geïllustreerd met een groot aantal foto's,
kaarten en tekeningen.
De serie zal ongeveer 10 delen omvatten. Intekenaars genieten een belangrijke reductie.
Inleidend deel:

Op zoek naar een verzonken
wereld
2e druk. Intekenprijs /6.75. Los /7.50.
Inhoud: De verzonken stad herrijst; Het
heldendicht der archaeologen; 5000 jaar, beschaving; De Bijbelse geschiedenis in haar
oosterse entourage.
Deel I:
De Zondvloed en de Ark van Noach

2e druk. Intekenprijs f3.50. Los /3.90.
Deel II:
De toren van Babel

Intekenprijs /3.50. Los /3.90.
Deel III:
Ninevé en hef Oude Testament

Intekenprijs .1'4.25. Los /4.75.
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Handschriften van de Dode Zee
De kleitafels van Marl
Samaria
Ur der Chaldeeën
„De gezichtspunten welke in het licht van
de jongste opgravingen worden uiteengezet,
zijn hoogst interessant. De Bijbel is een
moeilijk boek. Niets mag dan ook achterwege
gelaten worden om voor de talrijke problemen een redelijke oplossing te zoeken."
Het Chr. Oosten en Hereniging.
Prof. Dr. Oosterhoff schrijft in Trouw o.m.:
„We •ontvangen hier een kort, gedocumenteerd en zeer interessant geschrift over een
boeiend onderwerp. Dat kan trouwens ook
gezegd worden van de andere delen, die reeds
in deze serie zijn verschenen en zij doen ons
met belangstelling uitzien naar wat nog te
wachten staat."
„Deze uiterst bekwame vakman weet op populaire wijze zijn wetenschappelijk bezit aan
Prisma.
de lezers mee te delen."

THEOLOGISCHE
EN ANDERE
BELANGRIJKE UITGAVEN

Altijd Zondag
Twee delen
Prijs per deel /7.50
Handboek voor het catechetisch onderricht
door Ds. C. Aalders, Ds. B. van Ginkel en
Dr. P. ten Have. t
KARL BARTH:

Hoofdsom der Heilige Leer
Dr. J. W. BEEREKAMP:

Het gaat in de eerste plaats om een ander
begrip van het menselijk bestaan, het begrip
aanwezig in de populaire, wetenschappelijk
weinig geachte overtuiging, dat niets zo veranderlijk is als de mens.

De jeugddienst

Dra. M. E. HEIJBOER-BARBAS:

Geb. /4.50

zijn geschiedenis, principe en opzet.
Geb. /6.50

Een nieuwe visie op de jeugd
uit vroeger eeuwen

Dr. J. H. VAN DEN BERG:

Een letterkundige studie ter vergelijking van
het Nederlandse kind vroeger en nu.
Geb. /5.50
Deze studie werd op verzoek van Prof. Dr. J.
H. van den Berg geschreven en beoogt documentatie te geven bij enige psychologische
theorieën, die in zijn boek „Metabletica" ontwikkeld worden.
Het doel van deze documentatie is aan te
tonen, dat het kind vroeger anders volwassen werd dan nu en op welke wijze die volwassenheid werd bereikt.
Aan het eind van het laatste hoofdstuk liet
de schrijfster ook even haar gedachten gaan
over de oorzaken van het vroeger zo anders
volwassen worden van de jonge mens. Voor
een diepgaande behandeling van deze oorzaken verwijst zij naar het bovengenoemde
werk van Prof. Van den Berg.

Metabletica
of Leer der Veranderingen.
Beginselen van een Historische Psychologie.
Geb. /14.90
Uit het Woord Vooraf:
De onderstelling, dat de mens onveranderlijk is, beheerst de gehele psychologie. Zelfs
de neurosenleer en de leer der genezing van
neurotische stoornissen worden bepaald door
het stilzwijgende postulaat der onveranderlijkheid.
Dit boek gaat uit van het postulaat der veranderlijkheid. Het onmiddellijk gevolg daarvan bestaat in de bijzondere belangstelling
voor het historisch verleden. Is voor de
psychologie, steunend op het postulaat der
onveranderlijkheid het leven van een vorig
geslacht een variatie op een bekend thema,
de onderstelling dat het menselijk leven een
veranderlijk leven is staat de gedachte toe,
dat vroegere generaties anders, en wel wezenlijk anders leefden. Met deze gedachte is de
historische psychologie in beginsel gegeven.
Ter vermijding van misverstand komt in dit
boek de benaming historische psychologie
alleen in de titel voor. Om van de aanvang
af duidelijk te maken, dat het niet gaat om
een geschiedschrijving, is de benaming bovendien weggelaten uit de hoofdtitel. Het gaat
om een poging de psychologie te begrijpen
uit het postulaat van de veranderlijkheid.

Dr. J. H. VAN DEN BERG:

Over neurotiserende factoren
Gebr. /1.50
3e druk.
De belangrijke rede, die Dr. Van den Berg
uitsprak bij de aanvaarding van zijn ambt
als buitengewoon hoogleraar in de phaenomenologische methode en de conflictspsychologie aan de universiteit te Leiden. -Voor allen die de mentaliteit van onze tijd
willen begrijpen een welhaast onmisbaar
boekje.
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Dr. S. F. H. J. BERKELBACH VAN DER
SPRENKEL:

Het Gebed

Geb. /3.50

Dr. H. BERKHOF

Christus en de machten

Geb. /2.90

Dr. H. BERKHOF:

Geschiedenis der kerk
Geb. /9.90
6e druk. Ruim geïllustreerd.
Deze zesde druk is belangrijk uitgebreid o.a.
met de kerkelijke gebeurtenissen van de
laatste jaren.

Dr. J. H. VAN DEN BERG:

Psychologie van het ziekbed
Een hoofdstuk uit de medische psychologie.
5e uitgebreide druk.
Gebr. /1.99
Een boekje voor alle ziekenbezoekers en niet
in het minst voor de arts en de predikant.
Het zal hen voor sleur en routine kunnen
behoeden.
Dr. S. F. H. J. BERKELBACH VAN DER
SPRENKEL:

Catechetiek
Geb. /15.—
„Reeds de eerste aanblik van dit ook uiterlijk keurig uitgegeven boek overtuigt ons, dat
we met een standaardwerk hebben te maken.
Het omvat niet minder dan 390 pagina's,
verdeeld over vijftig hoofdstukken. Men kan
rustig zeggen, dat alle wezenlijke vragen, die
met de catechese verband houden, aan de
orde komen.
Vele catecheten zullen met nieuwe moed hun
taak ter hand nemen, wanneer zij dit handboek hebben doorgewerkt.
Met meesterschap heeft de schrijver bijvoorbeeld de historische ontwikkeling der
catechese getekend.
Ik zou dit boek willen typeren als een
praktisch boek. Dit is waarlijk geen vanzelfsprekendheid.
Zijn Catechetiek wijst ons uitzichtsrijke en
hoopvolle wegen op een der meest centrale
terreinen van de kerkelijke arbeid”,
schreef Dr. A. J. Bronkhorst o.m in
Veritatem in Caritate.
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Dr. H. BERKHOF:

Gods ene kerk en onze vele
Gebr. /1.75
kerken
Dr. M. H. BOLKESTEIN:

Het Heilig Avondmaal

Geb. /1.10

Dr. J. DE BRUIJN:

Thomas Chalmers en zijn
Geb. /7.50
kerkelijk streven
Dit goed geschreven proefschrift zet aan het
denken over de worsteling van de kerk ook
in ons land.
JOHANNES CALVIJN:

De Artikelen
van de faculteit der Heilige Godgeleerdheid.
Gebr. /2.25
Bondige uiteenzetting van de verschillen tussen Rooms-Katholicisme en Reformatie.
W. FABER:

Wijsgeren in Nederland
Geb. /6.90
H. H. FARMER:

Dienaar des Woords

Geb. /1.-

H. J. BOLKESTEIN-VAN BINSBERGEN:

Wederkerige
onderworpenheid
Gebr. /1.90, bij 25 ex. /1.60 per ex.
Een pittig geschrift dat een fris geluid laat
horen. De Synode der Nederlandse Hervormde Kerk nam in eerste lezing het besluit de vrouw tot alle kerkelijke ambten toe
te laten. Een definitieve beslissing werd nog
niet genomen.
De belangstelling van voor- en tegenstanders
blijft nog steeds op dit punt gericht. En
daarom is dit verhelderende geschrift voor
deze grote groep belangstellenden van buitengewoon belang.

Dr. ARMAND FIOLET O.F.M.:

Een Kerk in onrust om haar
belijdenis
2e druk.
Geb. /7.50
Een zeer belangwekkend boek over de geschiedenis van de Hervormde Kerk gedurende de laatste honderd jaar.

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

Macht en Wil

Geb. /7.50

„Dit standaardwerk verdient allereerst de
aandacht van theologen en studenten, maar
ook voor belangstellende bijbellezers is dit
boek een zeer boeiende studie tot verdieping
van hun inzicht in de actuele betekenis van
het Oude Testament."
Rotterd. Nieuwsbl.

Dr. TH. L. HAITJEMA:

Nederlands Hervormd
Kerkrecht
Geb. /7.50
„Niet alleen voor de praktijk, maar ook voor
de discussie rondom de kerkorde is dit boek
van grote waarde, vooral voor predikanten
en kerkeraden."
Herv. Weekbl.

torische voorbeelden een jaarcyclus van
predik-teksten kort behandelt, ten dienste
van predikanten maar eveneens voor de
bijbellezer,

Dr. G. VAN DER LEEUW:

Sacramentstheologie
Geb. /8.50
Voorraad beperkt.
„Het is alleszins de moeite waard om naar
het antwoord, dat hier gegeven wordt, te
luisteren, om zodoende ook zelf, meer verantwoord dan gewoonlijk het geval is, tegenover het sacrament te komen staan."
Op Weg.

Dr. K. H. MISKOTTE:

Grensgebied
Een culturele tijdspiegel.

Geb. /7.90

Pro Regno Pro Sanctuario
Geb. /40.—

Prof. H. Ch. PUECH en
Prof. Dr. G. OUISPEL:

Op zoek naar het Evangelie
der Waarheid
Geb. f2.90

Dr. J. KOOPMANS:

(De Codex lung)

Kleine Postille

„Een belangwekkende publicatie over de
vondst te Nag Hammadi in Opper-Egypte,
speciaal over de inhoud van de codex Jung.
Nieuw licht op het verschijnsel dat „gnosis"
heet en op bestaande theorieën."
Alg. Handelsblad.

2e druk.
Geb. /3.75
Een algemeen gewaardeerde bundel, een
klein meesterwerk, dat naar oude reforma-
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Dr. G. C. VAN NIFTRIK:

Zie, de Mens!

Geb. /9.90
Beschrijving en verklaring van de antropologie van Karl Barth.
"Wie zich in wil spannen, maar dan ook
werkelijk op theologisch gebied verder wil
komen, ga bij onze hoogleraar in de leer.
Hoe is 't mogelijk, dat je over zulke zware
stof zo boeiend en helder schrijven kunt:'
De Jonge Kerk.

Dr. 0. NOORDMANS:

Het Koninkrijk der Hemelen
Dr. W. F. GOLTERMAN:

Geb. /3.90
„Dit boekje is een theologie voor ieder denkend christen. Men leest en geniet, men
denkt en leeft op, men krijgt inzicht."
De Herv. Kerk. Class. Zutphen.

Één Heer, één Kerk

Dr. A. J. RASKER:
Geb. /7.90

Christelijke politiek

Een belangrijk verhelderend boek over het
werk van de Oecumenische Beweging dat in
brede kring belangstelling zal trekken. Het
geeft een uiteenzetting van het ontstaan der
Oecumenische Beweging, waarvan de Wereldraad van Kerken een gestalte is.
Verder wordt systematisch ingegaan op de
belangrijkste oecumenische vraagstukken als
het wezen der kerk, de wegen tot eenheid,
het christologische fundament, intercommunie en andere onderwerpen.
Ten slotte wordt de oecumenische situatie in
Nederland behandeld.

Dr. A. J. RASKER:

Dr. G. C. VAN NIFTRIK:

S. P. DE ROOS:

De boodschap van Sartre

Postille uit het
Oude Testament

Geb. /8.90
„Een helder geschreven boek, een bijdrage
tot het gesprek tussen bepaalde vertegenwoordigers van het orthodox Protestantisme
en de existentialistische humanisten, dat ik
warm aanbevelen kan aan ieder, die zich
voor deze materie interesseert."
Mens en Kosmos.

Dr. G. C. VAN NIFTRIK:

Kleine Dogmatiek
Vierde totaal herziene, belangrijk uitgeGeb. /9.90
breide druk.
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Het gezag van de
Heilige Schrift

Geb. /3.90

Gebr. /1.25

Dr. M. VAN RHIJN:

Gedachten en gestalten uit
de Evangeliën
Deel I 2e druk.
Deel II

Geb. /4.90
„ „5.90

Geb. /5.90

„Wat deze postille betreft: het is een voortreffelijk exemplaar, dat metterdaad niet de
preek geeft, maar de toeleiding tot de tekst.
Waar de preek begint, houdt het boek op.
Herv. Utrecht.
Hartelijk aanbevolen."

Dr. A. A. VAN RULER:

Bijzonder en algemeen ambt
Gebr. /3.50
„Dit boek behandelt de kernvraag in de huidige discussies rondom het ambt op een
buitengewoon onderhoudende wijze."
Eenigheid des Geloof s.

Dr. A. A. VAN RULER:

De vervulling van de wet
Geb. ,ƒ15.—
Een dogmatische studie over de verhouding
van openbaring en existentie.

Het Apostolaat der Kerk en
het ontwerp nieuwe Kerkorde
Gebr. ƒ2.50. 50-100 ex. á ƒ2.25. 100 en meer
f2.—.

De belijdende Kerk in de
Gebr. ƒ1.50
nieuwe Kerkorde
Dr. TH. C. VRIEZEN:

Het Nabije Oosten in de
branding
Geb. ƒ12.90
Verlucht met een groot aantal foto's.
„Het Nabije Oosten blijft de belangstelling
boeien. Dit is geen wonder, omdat het hier
gaat om een wereld, die nauw betrokken is
bij onze Westerse. De culturen van Babel en
Egypte, welke sinds anderhalve eeuw weer
zijn ontdekt en de verrassende opgravingen
in Syrië en Palestina der laatste decennia
hebben wijd en zijd de aandacht getrokken,
ver buiten de kringen van hen, die er zich
uit hoofde van hun studie mee bezighouden.
Het herleven van Israël en de spanningen,
die dit met zich bracht in de Arabische landen, hebben die belangstelling tot een grote
hoogte opgevoerd. De ontdekkingen van de
olierijkdommen in deze wereld trokken weer
anderen, ondernemers en staatslieden, aan.
Al deze factoren te zamen hebben het Nabije Oosten in het middelpunt van de belangstelling geplaatst en zullen ze nog lang
vasthouden."
Interessant is het voorts te lezen hoe hier
op een betrekkelijk klein gebied de meest
scherpe culturele tegenstellingen naast elkaar voortbestaan: enerzijds leeft men nog
in de antiek-Oosterse maatschappij, anderzijds beleeft men er het technische tijdperk.
Bedoeïenen met auto's zijn geen zeldzaamheid; men maakt grif van de modernste verkeersmiddelen gebruik, ook al leeft men thuis
nog het leven der aartsvaders.
Het boek is verdeeld in de volgende hoofdstukken:
Inleiding - Wereld in overgang - Landen in
vogelvlucht - Het Palestijnse vluchtelingen-

vraagstuk - Het moderne Israël - Herovering van het verleden - Dynamiek der geschiedenis - Vooruitzichten - Het Westen en
het Nabije Oosten.

Dr. W. A. VISSER 'T HOOFT:

Droefenis en grootheid
der Kerk

Geb. /1.—

Dr. H. DE VOS:

Het Christelijk geloof
Geb. f8.90

Inleiding tot de ethiek
Geb. f7.90

Inleiding tot de wijsbegeerte
Geb. f9.90

Nieuwe Testament en mythe
Gebr. f3.50

Verdraagzaamheid

Gebr. fl—

Dr. P. A. VAN STEMPVOORT:

De Allegorie in Cal 4 : 21-31
als Hermeneutisch Probleem
Gebr. 11.25
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is hier een degelijk echt Hollandse exegeet
aan het woord. De wijze waarop hij anderen
bestrijdt is waardig en zakelijk. Het is een
verkwikking alleen hierom al zich in deze
studie te verdiepen.
Nederl. Theologisch Tijdschrift.
Dr. P. A. VAN STEMPVOORT:

Waarheid en verbeelding
rondom het Nieuwe Testament

Dr. P. A. VAN STEMPVOORT:

Eenheid en Schisma

Geb. /6.90

„Te midden van veel voorbarig of oneerbiedig hanteren van het Nieuwe Testament

Geb. /7.90
2e druk.
Zeventien prachtige illustraties waaronder
elf reprodukties van gravures van Albrecht
Diirer verfraaien de tekst.
„Wie dit boek leest wordt veel duidelijk. Hij
gaat zien waar de os en de ezel in de „geboorteverhalen", „kerstliedjes" en „kerstvertellingen" vandaan komen. Hij krijgt een inzicht in de „achtergronden" van de Mariaverering. Hij begrijpt het ontstaan van de
moderne Christuslegenden van Selma Lagerkif en Eekhout, van verhalen over Judas,
Pontius Pilatus en De Mantel. Dit boek is
Op den Uitkijk.
zeer de moeite waard!"

De Prediking van het Nieuwe Testament
Theologische commentaar onder redactie
van Dr. K. H. Miskotte en Dr. H. van Oyen.
Dr. M. H. BOLKESTEIN:

Het verborgen Rijk
Het Evangelie naar Markus.
Geb. /14.90. Intekenprijs f13.50.
Dr. H. VAN OPEN:

Christus de Hogepriester
De Brief aan de Hebreeën. 2e druk.
Geb. /11.50. Intekenprijs
F. J. POP:

Dr. E. L. SMELIK:

De wegen der Kerk
2e druk. De Brieven aan Timotheils. De
Brief aan Titus. De Brief aan Filémon.
Geb. /5.90. Intekenprijs /5.25.
Dr. P. A. VAN STEMPVOORT:

Oud en nieuw
De Brief aan de Galatiërs.
Geb. /7.50. Intekenprijs /6.50.
Dr. G. J. STREEDER:

Apostolaat in druk en
vertroosting

De Gemeente in
Christus Jezus

De tweede. Brief aan de Corinthiërs.
Geb. /15.90. Intekenprijs f 14.50.

De Brief aan de Philippenzen.
Geb. /3.75. Intekenprijs /3.25.

Dr. E. L. SMELIK:

J. E. UITMAN

De weg van het Woord

Christus het Hoofd

Het Evangelie naar Johannes. 2e geheel herziene druk.
Geb. /13.90. Intekenprijs f12.—.
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De Brief aan de Colossenzen.
Geb. /4.90. Intekenprijs /4.25.

STUDIEBOEKEN, CATECHISATIEBOEKJES enz.

CATECHISMUS of Onderwijzing in de
Christelijke leer, die in de Nederl. Gereform. Kerken en Scholen geleerd wordt.
Met teksten • . . •
• •
.•
f0.35
25 ex, J' 8.25; 100 ex. f31.--.
A. HELLENBROEK : (Iusgenaamd Groot
Hellenbroek) Voorbeeld der goddelijke
waarheden voor eenvoudigen ..
f 0.50
25 ex. á f0.47 1/2 ; 100 ex. á f0.45.
Idem, idem, (Dusgenaamd Klein Hellen.
f 0.40
broek) ..
25 ex. á .0.371/2 ; 100 ex. á f 0.35.
KORT BEGRIP DER CHRISTELIJKE RELIGIE, met de voornaamste bewijzen der
Heilige Schrift en een aanhangsel over de
.
f 0,20
Wet des Heren ..
25 ex. f4.50; 100 ex. f17.50.
Ds, P. J. VAN MELLE: KORTE SCHETS
DER CHRISTELIJKE GELOOFSLEER,
f1.30
4e druk ..
.
K. G. JANSMA: BIJBELS ALLERLEI VOOR
SCHOOL EN CATECHISATIE .. f0.40
K. G. JANSMA: KORTE KERKGESCHIEDENIS voor school en catechisatie f0.45
Dr. F. BLOEMHOF: EENVOUDIG LEERBOEK DER KERKGESCHIEDENIS. Ge. . ƒ5.90
bonden
..
Dr. F. BLOEMHOF: VRAGENBOEKJE BIJ
HET EENVOUDIG LEER1OEK DER
KERKGESCHIEDENIS ..
f0•60
J. A. STEENBAKKER MORILYON LOIJSEN:
f 1.90
IK GELOOF ..
Eenvoudige, systematische uiteenzetting
van de belijdenis der Kerk voor jonge en
denkende mensen.

LOTHAR SCHULTZE : EEN REIS DOOR
HET LAND VAN DE BIJBEL. Vertaald
door Anne de Vries. Ruim geïllustreerd.
Voor school en zondagsschool
f1.25
Dr. P. A. VAN STEMPVOORT: DE KERN
VAN HET NIEUWE TESTAMENT. Geillustreerd
. f 1.50
Leerboek voor het bijbelonderricht ten
dienste van Gymnasia, Lycea, H.B.S. en
Kweekscholen.
Dr. P. A. VAN STEMPVOORT: GELOVEN
EN LEVEN . ,
.
ƒ1.50
Korte formule van het Christelijk geloof
voor de hoogste klassen van Gymnasium,
Lyceum, H.B.S. en Kweekschool, met toevoeging van een geestelijk zakwoordenboek,
Dr. P. A. VAN STEMPVOORT: NAAR HET
HEILIG AVONDMAAL, 10e druk .. f 0.60
Voorbereiding tot het afleggen van de Belijdenis des Geloofs in de Ned. Herv. Kerk.
Bevat een groot gedeelte van de Kerkorde.
R. L. CHAMBERS en K. D. ROBINSON:
SEPTIMUS. Latijns leesboek voor beginnelingen. Bewerkt door Dr. A. Samsom. 2e
druk. Gebonden . .
f2.90
E. H. GODDARD M.A. en JOHN COOK
M.A.: CAESARIANA. Latijns leesboek. Bewerkt door Dr. A. Samsom. Gebonden 3'2.90
Dr. A. SAMSOM en Dr. G. J. DE VRIES:
GRIEKSE GRAMMATICA, 2e druk. Gebonden
..
f3.90
Dr, A. SAMSOM en Dr. G. J. DE VRIES:
OEFENBOEK BIJ DE GRIEKSE GRAMMATICA, 2e druk. Gebonden ..
f 3.90
ZESTIG LEESSTUKKEN, ten dienste van
het onderwijs in de Vaderl. Geschiedenis
op Gymnasia, H.B.S. en Kweekscholen, bijeengebracht door Dr. A. G. van Opstal en
Dr. J. Roelink. 2e druk. Gebonden f4.90
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Bloemgracht 79
Amsterdam-C.
Telefoon 44020

It. NEDERLANDSCHE
ZONDAGSSCHOOL VEREENIGING
Hulpmiddelen voor de Godsdienstige opvoeding

PLAZTWERE
Keuze uit:
73 prachtige Bijbelse wandplaten in 6-kleurendruk, formaat 50 x 70 cm, per
stuk ƒ1.20, opgeplakt f2.75, met verchroomde metalen stoothoeken ƒ3.75.
65 prachtige Bijbelse wandplaten in 6-kleurendruk, formaat 45 x 30 cm, per
stuk f0.80, opgeplakt f2.25, met verchroomde metalen stoothoeken f3.25.

FLANEL OP FLANEL
65 gekleurde flanelplaten, w.o. 3 zendingsverhalen. 3 à 4 taferelen per plaat.
Per stuk f2.—. Bij abonnement van 12 platen ƒ18.— per 12 stuks.

UITDEELMATERIAAL
Keuze uit:
4 verschillende vellen Bijbelse plaatjes in 6-kleurendruk. Per vel van 52 stuks
f 0.75. Per vel van 48 stuks f 0.45.
20 taferelen uit het leven van Mozes, met inplakalbum f0.50.
32 taferelen uit het leven van Jozef, met inplakalbum
24 verschillende Bijbelse platen in 6-kleurendruk, briefkaartformaat, per serie
van 24 stuks f 2.20.

EERSTrEEST
3 verschillende kerstdiorama's met 2 en 3 decors, van f0.15 tot ƒ0.25.
Gekleurde strip met schermpje en draaistokjes over het kerstverhaal (8 platen) f 0.20.
Keuze uit: 4 kerstkaarten in 3- en 4-kleurendruk ad f0.50 p. serie van 4 stuks.
4 verschillende Kleuter-platenboeken: Blikoortje; Klokje klinkt (met inplakfiguurtjes); Van Herders, Engelen en het Kindje; Van wijze mannen en een
Koningskind; in 6-kleurendruk, per stuk ƒ0.60.
Vraag catalogi of bezoek eens onze tentoonstelling in Gebouw N.Z.V., Bloemgracht 79, Amsterdam.
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Reeds meer dan anderhalf
miljoen exemplaren van de

fice-serie

vonden hun weg in de wereld

Het aantal vriendinnen van deze levensblije boeken in Nederland
neemt dagelijks toe!
In de Elke-serie zullen in totaal 10 deeltjes verschijnen.
Goede, levenslustige, naar inhoud en uitvoering kostelijke en in
alle opzichten verantwoorde meisjesboeken met een oplopende
leeftijd van 9 tot 17 jaar.
I. Emma ~del: ELKE. Geb. f3.50.
Een zonnig boek vol levenslustige avonturen.
II. Emma Gbndel: ELKE OP DE ZONNEHOF. Geb. f3.50.
Evenals het voorgaande bestemd voor meisjes van 9 jaar en
ouder. Het ondernemende meisje beleeft hier een onvergetelijke
zomer.
TTT Emma Giindel: ELKE AAN ZEE. Geb. ƒ3.50.
In dit prachtige derde deel maken de lezeressen een interessante
reis mee naar de Noordzee, die Elke met haar vriendinnen onderneemt. Ook dit mooie boek geeft veel vreugde en zonneschijn.
De pittige Elke met haar oorspronkelijkheid en haar liefdevolle
hart geeft haar vriendinnen-lezeressen weer ontzaglijk veel te
genieten.

IV. Emma ~del: ELKE IN DE BERGEN. Geb. f 3.50.
In dit kostelijke Elke-boek maakt het thans dertienjarige meisje
kennis met een voor haar geheel nieuwe, wondere wereld: die
der Alpen. — Vele bijzondere gebeurtenissen van geestige en ook
van ernstige aard maken dit prettige verhaal weer bijzonder
spannend. Meer dan ooit zal Elke door dit boek aller harten
winnen.
V. Emma Giindel: ELKE EN HAAR TUIN. Geb. f 3.50.
Dit boeiende deel, dat bestemd is voor meisjes van dertien jaar
en ouder, vertelt over de wildebras met haar benijdenswaardige
levensvreugde en over haar nieuwe tehuis, dat door een mooie
grote tuin omgeven wordt. — We maken Elke hier mee als vijftienjarige. Zo overmoedig en blij als altijd, maar toch komen bij
haar thans vragen en problemen naar voren, die haar tot hiertoe vreemd waren.
VI. Emma Gbndel: EEN GELUKKIGE TIJD VOOR ELKE.
Geb. f 3.50.
In dit prachtige zesde deel voor meisjes van veertien jaar en
ouder trekken we met Elke naar de bergen, waar haar vriendin
in een herstellingsoord verblijft. — Haar onbaatzuchtige trouw
en haar ontluikende liefde staan in het middelpunt van dit
boeiende verhaal. Hierdoor leren we dit vrolijke ongekunstelde
kind weer van een heel andere zijde kennen. De vele duizenden
lezeressen die haar leven met gespannen aandacht volgen, krijgen hier een wel bijzonder waardevol boek in handen.

De Elke-boeken zijn alle gebonden en geval in meerkleurig omslag

DE VIER MOOISTE,
BOEIENDSTE MEISJESROMANS
VERSCHIJNEN IN DE

Een abonnement op de Ster-Reeks garandeert U iedere
drie maanden de toezending van een dezer kostelijke
romans.
Vier blijmoedige, frisse boeken, die openhartig weergeven welke beslissende rol de liefde in het leven kan
vervullen. Zij vertellen over ups en downs, over toekomstverwachtingen, over het werk en over vreugde en
verdriet.
De boeken kosten per stuk ƒ4.90. Maar als U zich opgeeft als abonnee, behoeft "IJ slechts f3.90 per deel te
betalen.
Abonneren is dus veel voordeliger!
Iedere drie maanden, te beginnen met oktober 1956,
verschijnt er één van deze prachtige romans:
1 A. Was-Osinga: MARION WEST
2 Lenie Stafleu-Kruikemeier:
HET GELUK IS VLAKBIJ
3 C. Th. Jongejan-de Groot: KAPOENTJE
4 M. A. M. Renes-Boldingh: WINDVANG
De allerwegen gewaardeerde boeken van vorige jaargangen zijn eveneens nog tegen abonnementsprijs beschikbaar. Bij bestelling van vier delen ƒ3.90 per deel.
1 Regina v. d. Hauw-Veltman: DE WEG NAAR HUIS
2 Co v. d. Steen-Pijpers: IK WIL NIET ALLEEN ZIJN
3 C. Th. Jongejan-de Groot:
MARIAN'S VERGISSING
4 Jo Kalmijn-Spierenburg:
FRANSJE VINDT HAAR WEG
Eveneens tegen de abonnementsprijs van f3.90 nog
verkrijgbaar de volgende vier delen:
1 Max de Lange-Praamsma:
JOOS VAN HEEK VLIEGT UIT
2 Lenie Kruikemeier: ALLES IS VEEL
3 C. Th. Jongejan-de Groot: JOKE'S OFFER
4 M. A. M. Renes-Boldingh:
DE KLEINE BLAUWE BLOEM

Neem een abonnement
op de Ster-Reeks,
dan krijgt U
iedere drie maanden
een boeiende roman
thuis!

