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KERSTVERTEL- EN VOORLEESBOEKEN
't Liep tegen het nieuwe jaar
Samengesteld door Jan 1-1. de Groot.
Omvang 160 blz. Gebonden en gevat in stofomslag. f 6.90
Met elf illustraties van Otto Dicke.

De vraag naar lectuur die de kerstsfeer ondersteunt, manifesteert zich ieder jaar weer. Er is dan ook veel 'maakwerk' op dit gebied. Gelukkig hebben tal van auteurs in
binnen- en buitenland ons ook goede, eerlijke verhalen geschonken waarin de Boodschap van kerst wordt gebracht.
Nu eens handelen deze over het kerstgebeuren zelf, dan
weer hebben ze moderne situaties tot uitgangspunt. In deze
bundel zijn elf van zulke eenvoudige, goed vertelde verhalen bijeengebracht.
Naast bekende Nederlandse auteursnamen als A. Viruly,
Ben van Eysselsteijn en Barend de Goede treft u ook minder bekende buitenlandse namen aan, en het verhoogt nog
de aantrekkelijkheid dat de verhalen in diverse landen gesitueerd zijn.

d, dag

De dag van Bethlehem

butxteliew

Onder redactie van P. J. Risseeuw, Jacoba M. Vreugdenhil
09r4

en N. Werner. 14 verhalen en 10 gedichten die in ,verband
staan met het kerstgebeuren. Voorzien van 14 tekeningen en
suggestief omslag van de hand van Bert Bouman.
Omvang 152 blz. Geb. f 8.90
Deze bundel bevat bijdragen van tal van bekende auteurs,
zodat er veel variatie is in sfeer en verhaaltrant. Ieder vindt
er dan ook zeker iets van zijn gading in.

Vrede op aarde

y ede
e

12 kerstvertellingen door R. Dijkstra, Ellen SchOler en Lise
Gast. 12 tekeningen tussen de tekst en stofomslag door Bert
Bouman. Geb. f

6.90

Deze bundel zal de velen die op een kerstbijeenkomst voor
kinderen of volwassenen een verhaal willen vertellen of voorlezen, onschatbare diensten kunnen bewijzen.
Ook voor het gezin van grote waarde.

12 KERST V-ERTELL1 NC,CN

Een invitatie voor een feest
Zo mogen wij het wel noemen nu wij u hierbij uitnodigen
kennis te nemen van onze rijk voorziene catalogus.
Met zorg hebben wij voor de Nederlandse jeugd van alle
leeftijden een collectie boeken samengesteld waar wij trots
op zijn. De inhoud van onze boeken is boeiend en verrijkend,
en zó gevarieerd dat er keus voor iedere smaak en iedere
ontwikkelingsgraad is. Zeer veel zorg is, zoals u dat van ons
gewend bent, besteed aan de uitvoering. Talrijke illustraties
en stevige, fleurige bandjes, die voorzien zijn van een beschermende vernislaag, maken de voor uitdeling bestemde
boekjes en boeken tot een rijk bezit. En toch hebben wij de
prijzen bijzonder laag weten te houden!
Wij willen U nog speciaal attent maken op het volgende.
Veel plezierige herinneringen bewaren wij aan onze prijsvraag LATENT TALENT, waarvan de opzet was, mensen die
een sluimerend talent voor het schrijven van kinder- of
jeugdboeken hebben, te stimuleren hun talent openbaar te
maken. In die opzet zijn wij geslaagd. Zes manuscripten voor
uiteenlopende leeftijden werden door een zeer deskundige,
onpartijdige jury een bekroning waard geacht. Deze zes
manuscripten zijn nu in boekvorm verschenen, in een luxe èn
iets eenvoudiger, zij het alleszins verantwoorde uitvoering.
U vindt ze in deze catalogus vermeld onder de nummers
61, 87, 104, 106, 139 en 145.
Wij wensen ld veel plezier op uw ontdekkingsreis!
Wilt u vooral vroeg bestellen?
Al onze uitgaven zijn ook verkrijgbaar in de boekhandel.
Najaar 1966.
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Greeth Gilhuis-Smitskamp:

1 Veilig in het donker
M. 7-9 jaar. 16 blz., 5 ill., 3e dr.
Ten gevolge van een ongeluk moet
Joosje ondanks duisternis en storm en
ondanks haar angst hulp gaan halen.
Ze ontmoet blinde Bertus en van hem
leert ze dat het mèt de Here altijd
veilig is in het donker.
W. G. van de Hulst:

2 Gedroogde appeltjes
J. en M. 6-8 jaar. 16 blz., 5 in., 5e dr.
Grootmoeder vertelt haar kleinkinderen een verhaal uit de tijd toen zij zelf
nog op de zondagsschool ging. Een
beetje een gverdrietig verhaal in het
begin, maar met een prachtig .einde.
Nel Verschoor-van der Vlis:

3 Laat de kinderen tot
Mij komen
J.

en M. 7-9 jaar. 16 blz., 4 ill., 2e dr.

Jaap en Jet zien er eerst als een berg
tegenop dat opoe Slot bij hen komt inwonen. Eerst later gaan zij veel van
het eenvoudige oudje houden. Door
haar toedoen leren ze begrijpen waarom Kerstmis zo'n belangrijk feest is.
Nel Verschoor-van der Vlis:

4 Langs het donkere bos
Beperkte voorraad
M. 8-10 jaar. 24 blz., 5 ill., 5e dr.
Het is een mooie daad van Rietje de
Ruif wanneer ze, ondanks haar angst,
in het donkere bos een meisje uit haar
hulpeloze toestand redt.
2

Marga Bartels:

5 Kerstfeest voor Marieke
M. 7-9 jaar. 32 blz., 5 ill.
Marieke, door ziekte enigszins doof,
zal met Kerstmis niet bij vader op het
orgel kunnen zitten. Muziek spreekt
meer tot haar dan een verhaal. Haar
verdriet verandert in vreugde als ze
toch een plaatsje op het orgel krijgt.
Hetty Drost:

6 Een Hongaar keert terug
J. en M. 8-10 jaar. 32 blz., 5
Lassie komt na de eerste wereldoorlog
bij pleegouders in Laag-Soeren. Hij
keert terug naar zijn vaderland, wordt
volwassen, trouwt en krijgt kinderen.
Dan komt de Hongaarse vrijheidsstrijd
en na een lange, gevaarvolle tocht
vindt hij met zijn gezin bij zijn nu al
oud geworden pleegouders een liefderijk onderkomen.
Jeannette van Luipen-Bronwasser:

7 De rode bal.
J. en M. 6-8 jaar. 24 blz., 5 ijl.

Als Paultje Verheul uit Amsterdam in
Noordwijk aan Zee logeert, ervaart hij
dat de wind heel wat speelse streken
kan uithalen. Niet alleen met zijn
mooie rode bal, maar ook met de pet
van een politieagent. Voor Paultje zijn
bal terug heeft en de agent zijn pet
weer kan opzetten, zijn er vele avonturen beleefd.

Jeanne Marie:

8 Geen vreemd kind
Beperkte voorraad
M. 9-11 jaar. 32 blz., 5 ill.
Het vriendinnetje van Annelies gaat
emigreren en nu zal een nieuw meisje
haar plaats in de klas innemen. Groot
is de teleurstelling van Annelies als de
nieuwe leerlinge een Papoeameisj e
blijkt te zijn. Ze ervaart echter al gauw
dat het hart en niet de huidskleur de
waarde van een mens bepaalt.
Anne de Vries:

9 Het kleine negermeisje
1. en M. 6-10 jaar. 24 blz., 4 ill., 5e dr.

Dit kostelijke boekje gaat over het
grappige, kleine negermeisje PiengPieng en over de grote ongerustheid
van haar moeder en niet te vergeten
over die van haar broer Dagoe, als ze
's avonds nog niet uit het gevaarlijke
bos is teruggekeerd.

Coby van der Hidde:

10 Wat een verrassing !
M. 7-9 jaar. 32 blz., 5 ill.
Tijdens de kerstdagen moet Anneliesje
bij de saaie, stijf-deftige tante Louise
logeren. Ze bedenkt een prachtig, origineel plan: een kerstboom voor de
vogels, de konijntjes en de andere dieren. Alles loopt mis. De boswachter
vindt haar en zo komt het dat ze later
gezamenlijk in het grote huis kerstfeest vieren, waardoor zelfs tante
Louise onvergetelijke uren beleeft.

W. G. van de Hulst:

1 1 Jantje van
de Scholtenhoeve
J. 6-10 jaar. 32 blz., 6 ill., 7e dr.
Het zoontje van de rijke hoogmoedige
Scholtenboer begreep het verhaal van
het kindje in de kribbe niet goed en
ging in de barre winterkou op zoek.
Een oude vrouw, die door de boer van
zijn erf werd gejaagd, vindt het verkleumde kind en verzorgt het. Als de
ongeruste ouders hun jongen vinden
en begrijpen wat de vrouw voor hem
deed, komen ze ertoe hun zonden in te
zien en te belijden.
W. G. van de Hulst:

12 Van een klein meisje en
een grote klok
J. en M. 6-8 jaar. 32 blz., 7 ill., 12e dr.
Ria en Jaap zijn aardige kinderen. Hun
belevenissen in de kosterswoning zijn
spannend en aantrekkelijk verteld.
Prachtig vooral wordt beschreven hoe
tijdens de ziekte van Jaapje de kleine
Ria voor zijn genezing bidt.
Jeannette van Luipen-Bronwasser:

13 Kerstmis bij opa en oma
J. en NA_ 9-11 jaar. 40 blz., 5
In het grote huis van oma en opa komen alle familieleden ieder jaar Kerstmis vieren. Eelco wil niet mee. Hij zal
bij een vriendje logeren. Op het laatst
bedenkt hij zich en daarvan zal hij
nooit spijt krijgen, want zelden had hij
zo'n goed kerstfeest.
4

L. Quak:
GEBONDEN BOEKEN

14 Hesje
M. 5-7 jaar. 40 blz., 5 ill.
Eerst zijn er voor Hesje allerlei onprettige dingen: Iedereen is boos op
haar, ze wordt ziek en haar hondje
loopt weg. Alles komt weer goed en
het toppunt van vreugde wordt bereikt wanneer zij een zusje krijgt, dat,
net als haar pop, Annemieke genoemd
zal worden.

M. A. M. Renes-Boldingh:

17 Van een kleine jongen
en een grote hond
J. 7-10 jaar. 32 blz., 7 ill., 2e dr.

Bastiaan Schaap:

15 Het verdriet van
Annemieke
M. 6-8 jaar. 32 blz., 5 ill., 2e dr.
Dat de moeder van Annemieke ziek is,
is verdrietig en ook is het heel naar
dat een wilde hond de eieren breekt
die Annemieke is gaan halen. Maar
daar staat gelukkig heel wat vreugde
tegenover: de hulp van de boer, de
vriendschap met Hector en de hulp
aan moeder.
Een verhaal met een uitstekende strekking, die niet uitgaat boven de bevatting van het jonge kind.

GEBONDEN BOEKEN

Bernardo, de Sint-Bernardshond, hoort
thuis in een groot, druk gezin. Het dier
houdt meer van de rust en zoekt dan
ook vaak de buren op. Hieruit komt
een ruzie voort, die pas wordt bijgelegd wanneer Bernardo het leven redt
van het in de sneeuw verdwaalde, bijna bevroren buurjongetje.
Anne de Vries:

18 De grote veenbrand
1. 8-12 jaar. 37 blz., 6 ill., 6e dr.
Jaap durft alles en is volgens Knelis
een waaghals. Maar ouwe Knelis is
veel te bang, vindt Jaap. Als er een
grote veenbrand uitbreekt weet Jaap
met levensgevaar hun schaap van de
vuurdood te redden. Is hij dan een
waaghals? Toch niet. Dat blijkt duidelijk aan het slot vani dit meeslepend
geschreven verhaal.

Anne de Vries:
Wim Wijnands:

16 Toen Jezus
geboren werd

19 Beweging
om een driewieler

1. en M. 6-9 jaar. 32 blz., 18 ill., 8e dr.
Zeven drukken in grote oplagen vonden reeds hun weg. Een bewijs dat dit
boekje, mede door de vele verduidelijkende illustraties, in een behoefte
voorziet. In eenvoudige, kinderlijke
taal wordt hier het kerstverhaal naverteld.

Beperkte voorraad
J. 8-10 jaar. 56 blz., 7 ill.
Een prettig, levendig verhaal, dat zijn
speciale waarde ontleent aan de inspiratie die het helpen van de gehandicapte medemens geeft.
5

Tjits Veenstra:
GEBONDEN BOEKEN

23 Kerstfeest
voor oude Johannes
1. en M. 8-10 jaar. 48 blz., 7 ill.
Dit goed geschreven verhaal vertelt
over de oude, eenzame Johannes, die
alleen in een huisje hoog tegen een
berg woont. Colombo en Marielle ondernemen de tocht naar boven, worden
door mist gedwongen te blijven en
vieren met Johannes kerstfeest.

Betty Bakker:

20 Poesje mauw
1. en M. 6-8 jaar. 48 blz., 9 ill.
Poes wordt door Bello, de hond van
buurman, op het schoolplein nagejaagd en vlucht in een boom. Ze durft
er niet meer uit. Het mezenpaartje, dat
in de boom zijn nestje heeft, wordt
bang voor poes. Wie zal er redding
brengen? Dat doet de brandweer, dank
zij een slimmigheidje van buurman.
Jeannette van Luipen-Bronwasser:

21 Het mooiste feest
J. 7-10 jaar. 48 blz., 7 ill., 2e dr.

De jongens in het sanatorium over wie
in dit mooie verhaal wordt verteld,
zien met spanning uit naar de komst
van een nieuw patiëntje. Tot hun teleurstelling blijkt dat deze Rob de
Winter alleen maar onprettige dingen
zegt. Geert vooral voelt zich gegriefd.
Toch wordt het kerstfeest voor allen
een blij feest. Gelukkig kan ook Rob
in deze vreugde delen.
K. Norel:

22 Die kwajongens !
J. en M. 9-11 jaar. 48 blz., 6 ill., 4e dr.

Oude Jochem is een brombeer, maar
een man met een goed hart. Leentje
woont tijdelijk bij hem in. Ze is zwak
en moet buitenlucht en versterkende
middelen hebben. Wrede jongens plagen de oude man verschrikkelijk.
Er gebeuren in dit spannende verhaal
dingen waardoor het goed wordt tussen Jochem en de jongens, maar wat
belangrijker is: Opa leert ook weer
luisteren naar God.
6

Ina de Vries-van der Lichte:

24 Het kamertje in de kerk
1. en M. 7-9 jaar. 48 blz., 7 ill.
Marga en Mieke mogen bij opa en oma
logeren. Opa is koster. Mieke wordt
ziek en mag vanuit het kamertje in de
kerk de preek beluisteren. Als de dominee haar opzoekt wordt er ook een
oplossing gevonden voor het zelfgemaakte cadeautje dat beschadigd werd
en voor oma's verjaardag moest dienen.

GEBONDEN BOEKEN

GEBONDEN BOEKEN

Jeanne Marie:

C. M. van den Berg-Akkerman:

25 Het spel ging niet door...

27 Klavertje vier
M. 6-8 jaar. 56 blz., 7 ill., 2e dr.

M. 11-13 jaar. 64 blz., 8 ill.
Het kerstspel van school moet tot half
januari worden uitgesteld, want Loet
redt met gevaar voor eigen leven een
oude man. Een onvergetelijke gebeurtenis is wel als men haar de medaille
van het Carnegie-Heldenfonds toekent.
Nel Verschoor-van der Vlis:

Als Mieke van der Veer vriendinnetje
wordt met de drie zusjes Gerda, Connie en Tineke, is het gelukkig met
haar eenzaamheid gedaan.
Nog opwindender en vooral nog mooier wordt het leven van Mieke als ze
een broertje krijgt.
C. B. Blei-Strijbos:

26 Guus van Gouwe Gerrit
M. 9-13 jaar. 64 blz., 8 111., 3e dr.
Op het ijs speelt Gouwe Gerrit op zijn
harmonika. Hij wisselt straatversjes af
met kerstliederen. Als hij de volgende
dag niet verschijnt, gaan vier meisjes
hem thuis opzoeken. Groot is de schrik
als hij een van hen opsluit. Gelukkig
breekt er voor zijn dochtertje Guus en
voor Gouwe Gerrit zelf een betere tijd
aan.

28 Ouwe Toon
en zijn vriendje
J. 9-11 jaar. 56 blz., 7 ill.

0, wat hebben Kees, Harm, Hans en
Gijs een plezier als ze de oude, eenzame Toon woedend uit zijn huisje
wet-n te lokken. Gelukkig helpt Kees
de oude man tijdens zijn ziekte. Door
een misverstand wordt hij verdacht
van brandstichting. Het duurt geruime
tijd voor de verhouding tussen de
vrienden weer als vanouds wordt.
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K. Norel:
GEBONDEN BOEKEN

31 Hertevoet en Zilveroog
J. 9-12 jaar. 56 blz., 6 ill., 3e dr.

C. B. Blei-Strijbos:

In dit Indianenverhaal leven we in
spanning mee met de moedige Hertevoet, de zoon van Buffelnek en Zilveroog. Door het bevel van de machtige
medicijnman niet op te volgen, kan
Hertevoet het leven van zijn moeder
redden. Zij vindt herstel van gezondheid, maar ook leert zij de grote Medicijnmeester kennen.

29 Ruby en het konijn
J. en M. 7-10 jaar. 53 blz., 16 ill.
Er zijn twee gegadigden voor een konijntje dat te koop is. Ruby komt het
eerst, maar Wout gaat met het beestje
naar huis. Wout voelt wel dat het eigenlijk een lelijke streek van hem is
en heeft er niet helemaal vrede mee.
Samen met zijn vriend Frans bedenkt
hij een plan om het konijn aan Ruby
cadeau te doen. Pas na veel moeite
gelukt dit.
K. Norel:

30 Anneke en Rooie Kees
J. en M. 8-10 jaar. 56 blz., 7 ill., 2e dr.
Anneke verhuist van een dorp naar de
stad. De meisjes daar lachen haar uit.
In deze moeilijke tijd ondervindt ze
veel steun en vriendschap van de
roodharige Kees. Als ze later in de
meisjeskring wordt opgenomen, scheldt
ook zij Kees uit voor rooie. Gelukkig
komt later alles goed, in 't bijzonder
voor Kees.

8

Co van der Steen-Pijpers:

32 Barendje en Annemieke
J. en M. 7-9 jaar. 56 blz., 7 ill., 5e dr. .

Barendje krijgt nieuwe buren. Zal er
een vriendje komen? Nee, een meisje,
met wie hij gelukkig heel wat prettige
avonturen kan beleven. Door allerlei
oorzaken wordt het echter wel moei.lijk de vriendschap vol te houden.
Co van der Steen-Pijpers:

33 Barendjes kerstfeest
J. 7-9 jaar. 56 blz., 7 ill., 3e dr.
Er worden weer heel wat avonturen
beleefd in dit vlotte verhaal. Het betekent voor Barendje wel een erg
grote tegenvaller wanneer hij ziek
wotdt, waardoor hij het kerstfeest op
school niet kan meevieren. Maar gelukkig wordt hij door zijn onderwijzer
en zijn klassegenoten niet vergeten.

SERIE

VOOR ONZE KLEINEN DOOR W. G. VAN DE HULST

42 Het plekje dat niemand wist
lle druk
GEBONDEN BOEKEN

43 Het wegje in het koren
15e druk

34 Anneke en de sik lie druk

44 Het zwarte poesje 9e druk

35 Bruun de beer 15e druk

45 Kareltje 10e druk

36 De bengels in het bos 5e druk

46 Kleine zwerver 4e druk

37 De wilde jagers lie druk

47 Van Bob en Bep
en Brammetje 16e druk

38 Fik 18e druk
48 Van de boze koster 17e druk
39 Grote Bertus
en kleine Bertus 10e druk

49 Van drie domme zusjes
12e druk

40 Het huisje in de sneeuw
17e druk

50 Voetstapjes in de sneeuw
6e druk

41 Het kerstfeest van twee
domme kindertjes 9e druk

51 Zo'n griezelig beest lie druk
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53 Tippeltje
GEBONDEN BOEKEN

W. G. van de Hulst:

Fan Jolle en
Jeltsje en Janneman
Friese tekst van P. H. Akkerman.
Geb. fl .75

J. en M. 6-8 jaar. 48 blz., 18 ill., 6e dr.
Twee schipperskinderen hebben hun
geliefd hondje in moeders wastobbe
gestopt en zijn toen uit rijden gegaan.
Al gauw dobbert de tobbe op de rivier
en als deze aanspoelt neemt Tippeltje
de benen, springt in het roeibootje van
een proviandschipper en komt zo weer
thuis.

54 Wilhelmus
1. en M. 6-8 jaar. 48 blz., 24 ill., 4e dr.

W. G. van de Hulst:

Tyske
Friese tekst van Mej. A. Kuiken.
Geb. f 1.75
'Tom' verschijnt als nieuw deeltje in deze
serie. De andere titels zijn door de auteur
zelf van fleurige nieuwe omslagen en
van nieuwe illustraties voorzien.

Cirkel-serie

De nieuwsgierigheid van twee jongens
heeft grote gevolgen, want door hun
toedoen brengt het konijn Wilhelmus
heel wat opschudding in het doktershuis en het beleeft nog allerlei andere
avonturen.

55 Het verdwaalde schaap
1. en M. 7-9 jaar. 48 blz., 18 ill., 3e dr.

Kees achtervolgt een onwillig schaap.
Hij verdwaalt en bezeert zijn been.
Grootmoeder legt hem uit dat de man
met de baard, die hem redde, niet de
Goede Herder was, al had Kees zijn
redding wel aan Hem te danken.

56 Tom
J. en M. 7-9 jaar. 48 blz., 28 ill.

door
W. G. VAN DE HULST JR.

GEBONDEN BOEKEN

Er is feest op de school van Eric en
Henk. Alle kinderen doen mee aan de
gekostumeerde optocht. Eric gaat in
zijn Indianenpak met Tom, zijn pony.
Henk is daar jaloers op en bedenkt
een heel lelijk plan. Bijna zou voor
Eric het feest in duigen vallen, maar
alles kamt net op tijd weer goed.
Corry Blei-Strijbos:

52 Ik en Beppie

57 Twee kleine zwervers

1. en M. 6-8 jaar. 48 blz., 24 ill., 4e dr.

J. en M. 6-8 jaar. 56 blz., 13 ill., 2e dr.

De vermakelijke geschiedenis van tante Neeltje en haar poes Cornelia verscheen eerder onder de titel: 'Ik ben
een oude juffrouw'.
Wanneer tante de drukke straat moet
oversteken gaat de poes er vandoor.
Deze vlucht wordt het begin van vele
avonturen.

De eerste druk van dit gezellige boekje over de poes van Liesje en het
hondje van Kees, die samen de wijde
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wereld intrekken, was spoedig na verschijnen uitverkocht. De vlotte tekeningen van Tiny van Asselt sluiten er
prachtig bij aan en maken het geheel
tot een begerenswaardig bezit.

C. Th. Jongejan-de Groot:

58 Oma's verhuizing
M. 8-10 jaar. 80 blz., 9 ill., 2e dr.

Oma geeft Catrientje een waardevol
kettinkje, waaraan een dierbare herinnering is verbonden. Groot is het
verdriet als dit wegraakt. Het wordt
teruggevonden op een plaats waar niemand het ooit verwacht had.

Max de Lange-Praamsma:

59 0, die Jolientje
M. 9-11 jaar. 80 blz., 8 ill., 2e dr.

Jolientje heeft tijdens haar verblijf bij
haar grootouders al haar zinnen gezet
op een mooie pop. Haar begeerte leidt
tot nalatigheid en ongehoorzaamheid.
Hoewel niet verdiend, krijgt ze de pop
toch. Op deze wijze wordt zij blijvend
aan haar eigenzinnigheid herinnerd.
Lenie Stafleu-Kruikemeier:

60 Peter, de parkiet
M. 7-9 jaar. 56 blz., 8 IN.
Rinske is dol op verkleedpartijen. Ze

dost zich graag uit als een deftige tante, die op hoge hakken loopt. Ook doet
ze wel eens stoute dingen. Peter, een
parkiet, is haar vriendje. Op een keer
vliegt Peter weg. Rinske en het buurmeisje Joke gaan hem zoeken, maar ze
verdwalen. Een vriendelijke mijnheer
zet de meisjes op de tram en zo loopt
alles nog goed af. Ook Peter komt
terug.
Christiaan B. van Veen:

61 Kora en haar aap
(Bekroond in de prijsvraag LATENT
TALENT)
J. en M. 7-8 jaar. 48 blz., 15 ill.
Dit simpele, maar juist daardoor zo
aardige verhaal speelt in een ander

deel van de wereld: Suriname. Al genietend van het verhaal zelf, krijgen
de jeugdige lezertjes enig inzicht in
het leven van leeftijdgenootjes in de
tropen.
11

GEBONDEN BOEKEN

C. B. Blei-Strijbos:

62 Blijf van dat hert af !
1. en M. 7-10 jaar. 60 blz., 11 ill.

Ton en Tineke van de boswachter vinden de verblijfplaats van een jong hert.
De slagersjongen Hein wordt deelgenoot van hun 'geheim', maar daar maken de kinderen zich achteraf bezorgd
over. Wat zal Hein doen nu hij het
weet? Hein neemt het hertejong mee
naar huis. Daar komt heel wat narigheid uit voort. Maar met behulp van
vader wordt alles in goede banen geleid.

L. Huizinga:

63 Avonturen in de polder
1. 9-11 jaar. 64 blz., 8 ill.
Voor Jaap uit de stad valt er op de
boerderij van zijn oom heel wat te beleven. Het vangen van een bunzing is
een spannende bezigheid. Ontroerend
is het als ze een uitgehongerde jongen
in de schuur vinden, die van huis is
weggelopen. Hij keert terug naar zijn
dankbare ouders, die niet nalaten de
bewezen hulp te belonen.

W. G. van de Hulst:

64 Hans in 't bos
M. 7-10 jaar. 64 blz., 10 ill., 9e dr.
Vier vrolijke meisjes beleven dagelijks
avonturen. Zij kennen Hans, die in het
bos woont, heel goed. Als hij ziek
wordt, kunnen ze hun vriendschap in
daden omzetten.
Ze beleven een spannende tijd. Groot
en spontaan is hun blijdschap als hun
vriendje herstelt.
12

Max de Lange-Praamsma:

Dieuwke Winsemius:

65 Chrisje

69 Nienke, wat doe je voor
een ander ?

J. en M. 7-9 jaar. 64 blz., 8 in., 2e dr.
Chrisje heeft eigenlijk een vreugdeloos
bestaan. Hij heeft geen vader meer,
moeder werkt voor hele dagen en
grootmoeder doet de huishouding. De
grote verleiding voor Chrisje komt als
hij bij een prikkaarten-actie een gulden ontvangt inplaats van een kwartje. Zal hij dit geld zelf houden?

M. 9-12 jaar. 60 blz., 9 ill.

Nienke wil in de kerstweek iets voor
anderen doen. Ze maakt kerstkaarten,
helpt de dominee en zingt voor een
zieke dame een mooi lied. Thuis verkeert men in ongerustheid, maar haar
late thuiskomst wordt grif vergeven.

K. Norel:

66 Houen, jongens !
J. en M. 9-15 jaar. 64 blz., 7 ill., 5e dr.

GEBONDEN BOEKEN

Een ontroerend boek dat een beeld
geeft van de gebeurtenissen in de
rampnacht van de februaristorm in
1953. Norel vertelt deze gebeurtenissen
zo pakkend, dat we het gevoel krijgen
er zelf bij aanwezig te zijn.
C. B. Blei-Strijbos:

T. van der Roest-Kleinmeijer:

67 Toen Nieske jarig was
J. en M. 6-8 jaar. 64 blz., 8 ill.
Peter krijgt twee appels en een heerlijke reep mee voor Nieske die ernstig
ziek is geweest en nu op haar verjaardag door de hele klas zal worden opgezocht.
Hij eet het lekkers zelf op en vergeet
zijn afspraak. Als hij later begrijpt dat
moeder en vele anderen in ongerustheid zaten, ziet hij zijn domheid in.

70 Zeven roze biggetjes
J. en M. 7-9 jaar. 64 blz., 11 in.

Een eenvoudig en grappig verhaal over
Maaike en haar broer Paul, die op het
idee komen hun zeven biggetjes een
lintje aan de staart te binden. De biggetjes worden verkocht en per vrachtauto naar de stad vervoerd. De klep
valt open en de zeven biggetjes rennen door het verkeer heen. Na heel
wat consternatie komen de biggetjes,
dank zij de lintjes aan hun staartje,
weer op de boerderij terecht.

C. Th. Jongejan-de Groot:
Lenie Stafleu-Kruikemeier:

68 Vleugels te koop

71 De ponyf arm
M. 10-12 jaar. 60 blz., 11 ill.

J. 6-8 jaar. 64 blz., 8 in.

Over de woorden 'vleugels te koop'
ontstaat tussen Rik en Arnold een verschil van mening. Het blijken tenslotte
geen vleugels te zijn om mee te vliegen, maar om muziek op te maken.
Een bijzonder feest is het bezoek aan
Schiphol "en het weerzien van Riks
vader die met een vliegtuig thuiskomt.

Er is een prettige vriendschap tussen
Joke Lievers en Terka Hallada, een
meisje dat met haar moeder uit Hongarije is gekomen en nu op een ponyfarm woont.. Liefde voor dieren en
voor de medemens speelt een belangrijke rol in het leven van de jeugdige
Terka. Een boek met een goede strekking.
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Jeannette van Luipen-Bronwasser:

Max de Lange-Praamsma:

71 Die ene vogel

75 Marlieske
bij de vierdaagse

J. 9-11 jaar. 60 blz., 9 ill.
In de klas van Hein Beukers en Jaap
Wolting komt een nieuwe jongen, Wouter de Nijs, die een hok met tropische
vogels heeft. Daar is Hein weg van.
En zonder er goed bij na te denken,
neemt Hein op een keer een tijgervink
mee naar huis. 's Avonds dringt het
pas tot hem door dat hij zijn vriend
bestolen heeft. Hij kan niet slapen
voordat hij alles aan Wouter verteld
heeft, die gelukkig toch vriend met
hem wil blijven.
K. Norel:

73 In en uit Siberië
k 10-14 jaar. 64 blz., 7 111,, 3e dr.
Vol gloed en kleur wordt in dit spannende boek beschreven hoe Karel, een
jonge Hollander, in gezelschap van
twee reisgenoten, de vlucht uit Siberië
onderneemt. Karel werd in de oorlogsdagen door de Duitsers opgepakt en
kwam in Rusland terecht. Op hun
tocht verkeren ze menigmaal in groot
gevaar.

M. 8-11 jaar. 86 blz., 8 ill.

Max de Lange-Praamsma:

76 Marlieske en Pier
M. 8-11 jaar, 80 blz., 8 HL
In deze boeken maken we kennis met
de levenslustige hoofdfiguur, die door
haar spontaniteit en haar vreugde de
harten van haar lezeresjes wint. Er
worden door Marlieske gezellige, spannende avontuurtjes beleefd. Een overnachting ten gevolge van gladde wegen, een feest dat ze bijna misloopt,
enz. enz. De meisjes zullen bijzonder
van deze gezellige verhalen genieten!
Zie ook de nos. 96 t/m 100.

GEBONDEN BOEKEN

Tjits Veenstra:

74 De kinderen
in de klerenkist
1. en M. 9-13 jaar. 64 blz., 8 III., 2e dr.
Een typisch goed Nederlands verhaal,
waarin wordt verteld welke spanningen een gezin in vroeger jaren tijdens
een overstroming doormaakte.
Ontroerend vooral is de wijze waarop
Govert en zijn jonger zusje zich door
middel van een klerenkist het leven
weten te redden.
Dit goed geschreven verhaal geeft tevens een interessante kijk op het leven
in de middeleeuwen.
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Phia van den Berg:

77 De witte cobra
J. 10-13 jaar. 80 blz., 8 lil.
Een boeiende geschiedenis, waarin Zafar uit Noord-Pakistan de hoofdrol
speelt. Hij kwijt zich niet altijd op de
juiste wijze van zijn taak die de zorg
voor zijn moeder, broertjes en zusjes
meebrengt. Door de diefstal van korenschoven komt hij in aanraking met
de zendeling Gustaf. Er ontstaat een
vriendschap die voor Zafar zegenrijke
gevolgen heeft.

Jeanne Marie:

78 Zon achter de wolken
M. 10-15 jaar. 112 blz., 9 in., 2e dr.
Lieselot Leydecker heeft veel talent
voor tekenen en schilderen en doet
mee aan een wedstrijd. Met haar stukje 'Zon achter de wolken' legt ze beslag op de eerste prijs. Ook bij haar
thuis blijkt achter de wolken de zon
te schijnen,

C. Th. Jongejan-de Groot:

79 Hans in de knel
J. en M. 10-13 jaar. 104 blz., 9 ill.
Hans van Weert raakt door grootdoenerij in ontelbare leugens verward.
Oom Klaas, de gezellige, vrolijke zeeman, speelt hierbij een rol van betekenis.

Jeannette van Luipen-Bronwasser:

80 Frits en Tineke
J. en M. 8-10 jaar. 80 blz., 8 :II., 2e dr.
Tineke sluit vriendschap met Frits,
haar nieuwe buurjongetje. Deze omgang wordt eerst argwanend bekeken.
Er groeit echter zo'n prettige verhouding dat alle gezinsleden Tinekes vader komen helpen als hij het druk
heeft in de bakkerij. Voor Frits en zijn
ouders wordt dit contact een grote
zegen.

K. Norel:

81 Aaltje zoekt de herders
J. en M. 9-11 jaar. 80 blz., 10 ill., 3e dr.

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. Pas wanneer ze in
de hut van een hunner wordt teruggevonden, keert de rust weer in het
schippersgezin.
15

Dieuwke Winsemius:
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85 Het ezeltje van Matthias
J. 9-12 jaar. 78 blz., 8 ill.

K. Norel:

Mark mag met zijn ouders zes weken
naar Israël. Er ontstaat vriendschap
tussen Mark en Matthias, de zoon van
de gids. Mark wint door zijn liefde
voor dieren de aanhankelijkheid van
Poco, het witte ezeltje van Matthias.
De jongens besluiten tot een grappige
ruil: Mark zal zijn fiets naar Matthias
sturen en krijgt er Poco voor in de
plaats. De vaders vinden het goed.

82 Schipbreuk op Malta
J. en M. 9-11 jaar. 80 blz., 8 ill., 2e dr.

Vele afwisselende belevenissen maken
dit verhaal over een schippersgezin
bijzonder boeiend. Bij een hevige storm
ter hoogte van Malta kan het gezin
nauwelijks het vege lijf redden. Het
schip breekt. In de lange tijd die ze
op Malta moeten doorbrengen, beleven de kinderen niet alleen allerlei
avonturen, maar verrijken bovendien
hun kennis.

GEBONDEN BOEKEN

C. M. van den Berg-Akkerman:

86 De stunt van klas zes
J. en M. 9-12 jaar. 80 blz., 9 in.

Betty van der Plaats:

83 De winnaar
J. en M. 9-11 jaar. 77 blz., 11 ill.

Dat er verschil is tussen laf zijn en
bang zijn wordt duidelijk uit dit verhaal, waarin de schuchtere René zich
moet verdedigen tegen Arend, een lefjongen uit zijn klas die hem zijn prijs
in de grote tekenwedstrijd niet gunt.

De klasgenoten van Bep Heida, die
kinderverlamming gehad heeft en nog
in beugels loopt, komen op het idee
een verkoopdag te houden om Bep aan
een wagentje te helpen, waarmee ze
naar school kan. De onderwijzer van
de zesde klas draagt er het zijne toe
bij om de actie te doen slagen. En
Bep, die geen medelijden wil, is maar
wat blij dat ze niet meer uitgeschakeld
is.
Henk Dol:

Anne de Vries:

84 Dagoe,
de kleine bosneger

87 Bram, Kareltje en het
eenzame wiel
(Bekroond in de prijsvraag LATENT
TALENT)

J. en M. 9-12 jaar. 80 blz., 10 ill, 5e dr.
J. en M. 6-9 jaar. 60 blz., 11 ill.

In vrijwel alle beoordelingen wordt
dit door de jeugd zeer gewaardeerde
boek geroemd om zijn gave, boeiende
inhoud. Als hoorspel voor de radio
oogstte het veel succes. Het verhaal
vertelt over Dagoe, die het bijgeloof
van zijn dorpsgenoten durft trotseren
omdat hij de geschiedenis van de barmhartige Samaritaan leerde kennen.
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Een avontuurlijk verhaal over de
vriendjes Bram en Kareltje en professor Knap, de uitvinder van een ballonauto. Een verloren wiel van deze
auto is de oorzaak van een kennismaking en het gelukkig resultaat daarvan is het opsporen van een paar dieven.

Ruth Flensburg:

88 Dodo
J. en M. 7-10 jaar. 78 blz., 9 ill.
Dodo, een Afrikaanse jongen die in de
buurt van een zendingspost woont,
droomt ervan naar school te mogen.
Maar voor school heb je een broek en
een wit hemd nodig en die kan hij niet
krijgen. De diefstal van een aansteker
leidt ertoe dat Dodo in het bezit komt
van zijn zo vurig begeerde schooluitrusting.
M. A. M. Renes-Boldingh:

89 Het geheim van de
Vinkensteeg
J. en M. 9-12 jaar. 112 blz., 11 ill.
De tweeling Aart en Mijntje zijn voor
velen al geen onbekenden meer.
Dit boeiende tweede deeltje houdt o.a.
de waarschuwing in nooit met onbekende mannen mee te gaan. — De goed
afgerichte hond van de tweeling weet
veel narigheid te voorkomen.
T. van der Roest-Kleinmeijer:

90 Dory's vuurproef
M. 11-14 jaar. 112 blz.,*6
In het leven van Dory speelt de padvinderij een belangrijke rol. Groot is
Dory's schrik als blijkt dat ze een der
gehandicapte kinderen, die voor de
viering van het kerstfeest waren uitgenodigd, totaal heeft vergeten. Deze
nalatigheid heeft ten slotte toch ook
prettige gevolgen.
Wim Wijnands:

91 Met Alva's bril naar
de t.v.
J. 10-12 jaar. 75 blz., 8 ill.
Op de kleine dorpsschool komt een
nieuwe jongen, die het na enkele strubbelingen goed met zijn klasgenoten
kan vinden. Gezamenlijk maken ze een
toneelstukje over de inneming van
Den Briel. Het dingt mee in een t.v.wedstrijd. Hun optreden in Bussum
is een geweldig verzetje.
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P. de Zeeuw J. Gzn.:
GEBONDEN BOEKEN

95 Raadsel rondom Roelof
J. 9-12 jaar. 96 blz., 9

Max de Lange-Praamsma:

92 Roosje toch!

Roelof wordt als kind ontvoerd en bij
eenvoudige mensen ondergebracht. Zijn
oom hoopt de grote erfenis in de wacht
te slepen. Tijdens een gewapende inval ontdekt niet alleen de ontaarde
oom, maar ook de vader de jongen.
Het gevolg is, dat Roelof terugkeert
naar het kasteel van zijn ouders.
Spannend en avontuurlijk boek.

M. 9-12 jaar. 96 blz., 9 ill., 2e dr.

Roosje brengt de uitnodigingen rond
voor de kerstzangavond. Ze vraagt mevrouw Ruys, die nooit in de kerk komt,
of deze ook aanwezig wil zijn. Die belofte krijgt ze. De hoogmoedige, rijke
mevrouw Schiers dwingt mevrouw
Ruys haar plaats af te staan. Zo verontwaardigd is Roosje, dat ze haar
tong uitsteekt. Ze moet haar excuus
aanbieden, maar moeder is toch een
beetje trots op Roosje, ondanks het
onbezonnene van haar daad.
K. Norel:

93 Blanke Flip
en zwarte Fanny
1. en M. 12 jaar en ouder, 96 blz.,
8 ill.
Als de auteur Norel de rassenscheiding in Amerika als onderwerp van
een boek kiest, kan men op een goed,
boeiend verhaal rekenen. Hij vertelt
over de vriendschap tussen blanke
Flip en zwarte Fanny. De moeilijkheden beginnen als beide families naar
het Zuiden verhuizen en kennismaken
met de rassenhaat.

Co van der Steen-Pijpers:

94 Onschuldig verdacht
J. 12-14 jaar. 96 blz., 13 ill.

Drie jongens worden van diefstal verdacht. Na een verhoor door de politie
besluiten zij zelf de dader op te sporen. Zo raken zij in vreemde situaties
verzeild. Een overval op de bediende
van een benzinepomp, die de jongens
heel wat angstige ogenblikken bezorgt,
brengt hun onschuld aan het licht.
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- Marlieske-serie
door
MAX DE LANGE-PRAAMSMA

96 Marlieske
M. 8-11 jaar. 80 blz., 8 ill., 3e dr.

97 Marlieske
heeft een griepje
M. 8-11 jaar. 80 blz., 8 ill., 2e dr.

98 Marlieske beleeft een
avontuur
M. 8-11 jaar. 80 blz., 8 ill., 2e dr.

99 Marlieske krijgt gasten
M. 8-11 jaar. 88 blz., 8 ill.

100 Marlieske
doet aan wintersport
M. 8-11 jaar. 107 blz., 10 ill.
K. Norel:

101 De kruisvlag geplant
J. en M. 10-13 jaar. 93 blz., 11 ill.
Wolfert, een jeugdige Fries, trekt jarenlang als dienaar met evangelieprediker Bonifacius mee. Als Bonifacius
bij Dokkum wordt vermoord, weet
Wolfert te ontkomen. Hij keert terug
naar zijn geboortedorp om ook daar
het evangelie te brengen, maar wordt
er smadelijk bejegend.
Eerst jaren later beleeft hij vreugde
van zijn werk.
Tjits

Veenstra:

102 Pepi,
het bergindiaantje
J.

en M. 8-11

jaar. 94 blz., 12 ill.

Pepi woont met zijn moeder, die weduwe is, in een hutje in het Andes-gebergte. Soms verdient hij een kleinigheid door zich met toeristen te laten
fotograferen. Hij komt in aanraking
met een zendeling. Niet lang daarna
heeft moeder geld bijeen om voor Pepi
kleren te kopen en dan kan hij naar
de dorpsschool.
Het primitieve Indiaanse leven in de
Andes is treffend uitgebeeld.
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P. de Zeeuw J. Gzn.:

103 De twee helften
J. 10-13 jaar. 96 blz., 12 ill.

Boeiend verhaal uit onze historie over
de strijd om de twee helften van een
tekening waarop grootvader Machiel
Turenhout aangaf waar hij zijn schat
verborg.
Als de Spanjaarden Naarden belegeren, krijgt zijn kleinzoon Chiel beide
delen in handen. Hij verspeelt een der
helften, maar krijgt deze later toch
weer in handen.

GEBONDEN BOEKEN

Berend Jager:

106 Eddo, het hermelijntje
Janny Cnossen-Hoorntje:

104 Het jockeypetje
(Bekroond in de prijsvraag LATENT
TALENT)
M. 11 jaar en ouder, 80 blz., 13 ill.

(Bekroond in de prijsvraag LATENT
TALENT)
J. en M. 9 j. en ouder. 80 blz., 15 ill.
Een dierenverhaal waaraan een zeer
goede observatie ten grondslag ligt.
Kees neemt de zorg op zich voor een
jong hermelijntje, dat zijn pootjes gebroken heeft. Het diertje went aan de
mensen en wordt zelfs aanhankelijk.
Maar in het voorjaar kan het de roep
der natuur niet weerstaan en Kees
raakt zijn vriendje kwijt.

Een pittig verhaal over een gezond,
gezellig gezin, waarin beide ouders
buitenshuis werken. Alle kinderen helpen een handje mee en het huishouden
loopt nogal redelijk. Maar een geleend
jockeypetje, dat zoek raakt, maakt duidelijk dat moeder beter thuis kan
komen.

K. Norel:

M. Heijenk:

107 De grote skitocht

105 Toch ben je Jenneke!
M. 11-13 jaar. 128 blz., 10 ill., 2e dr.
Als Jenneke, die met haar ouders op
een kleine boerderij woont, naar de
stad gaat om verder te leren, ontstaan
er allerlei moeilijkheden. — Ze wil
zich wel aanpassen, maar wenst toch
zichzelf te blijven.
Door allerlei gebeurtenissen wordt ze
weer Jenneke inplaats van Jenny.
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J. en M. 9-12 jaar. 128 blz., 10 ill.,
2e dr.

Bas vaart op het schip van zijn ouders
regelmatig naar Noorwegen. Zo leert
hij dit land goed kennen. Alf, een
Noorse jongen, wordt zijn vriend. Tijdens een ski-les krijgt Bas een ongeluk. Hij viert nu in het gezin waar hij
wordt verpleegd een prachtig, maar,
mede door de afwezigheid van zijn
ouders, wonderlijk kerstfeest.

GEBONDEN BOEKEN
W. G. van de Hulst:

110 Er op of er onder

K. Norel:

J. en M. 10-15 jaar. 112 blz., 18
11e dr.

108 De leeuw van Rorá
1. en M.

12 jaar en ouder. 128 blz.,

10 in.
In dit boek vertelt de schrijver de belevenissen van het Waldenzengezin Janavel, dat door de geloofsvervolgingen
in de zeventiende eeuw in grote moeilijkheden geraakte. Om zijn dapperheid
en zijn onverschrokken moed noemde
men Janavel terecht 'de leeuw van
Rorá'.

Een onvergetelijk verhaal uit de tijd
toen onverschrokken mannen Den
Briel innamen.
De onstuimige, wispelturige Joost Jacobs is hierbij nauw betrokken. Hij
voert een tweestrijd waarbij zijn medelijden het wint, waardoor hij koster
Jan op zijn vlucht voor de Geuzen
laat ontsnappen. De koster ontloopt
zijn straf echter niet.
C.

Nel Verschoor-van der Vlis:

109 Kinderen'
van één Vader
M.

8-12 jaar. 104 blz., 11 ill., 4e dr.

Het mooie verhaal van een Hongaars
meisje, dat in een degelijk, hartelijk
schippersgezin is opgenomen. Er zijn
nog wel ogenblikken waarin het heimwee haar de baas wordt. Als de schippersvrouw naar het ziekenhuis moet,
behoeft het zo zeer aan haar pleegouders gehechte meisje niet lang in
een vreemd gezin te verblijven.

Th. Jongejan-de Groot:

111 De grote verrassing
J. en M. 10-13 jaar. 109 blz., 12
De ouders van Annebee en Constant
Ordelman werken allebei buitenshuis.
De kinderen zijn vrij veel op zichzelf
aangewezen. Er ontstaat een prettige
vriendschap met de schipperskinderen
Wim en Clazien Wiltink. De vier kinderen zullen de vakantie samen doorbrengen. Deze verloopt niet bepaald
zonder opwindende gebeurtenissen.
Het mooiste komt aan het slot en dat
brengt een prettige ommekeer in het
leven van Annebee en Constant.
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115 De dubbelgangers
J. 10-14 jaar. 96 blz., 11

A. G. Lameris-Bolt:

112 Marientjes
mooie zomer
J. en M. 9-11 jaar. 112 blz., 9 ill.,
2e dr.

Marientje beleeft een onvergetelijke
vakantie op het mooie Vlieland. Samen met vele kinderen uit andere
plaatsen zijn er prettige, maar soms
ook minder aangename dingen te beleven. Wel heel spannend verloopt de
tocht naar een gestrand schip. De
vloed verrast hen en ze worden op
het nippertje gered.

Avontuurlijk verhaal uit de zeventiende eeuw, toen vele Hollandse jongens
dienst namen op de vloot om tegen
de Engelsen te vechten. Het hart van
de boerenzoon Krijn trekt naar zee,
maar zijn ouders willen er niets van
horen. Juist andersom is het gesteld
met de zeemanszoon Pleun Gijsberts.
Uiterlijk zijn de jongens elkaars evenbeeld en dat brengt hen tot een gewaagd plan: zij zullen elkaars plaats
innemen. Het bedrog bezorgt de knapen menig benauwd ogenblik, maar
ten slotte hebben zij reden om God
voor zijn goedheid te danken.

GEBONDEN BOEKEN
A. G. Lameris-Bolt:

113 Marientje
mag ook mee
M. 10-13 jaar. 112 blz., 8 ill.

Marientje en haar moeder worden uitgenodigd voor een bezoek aan familie
in Amerika. Het wordt een gezellige,
maar wel drukke tijd van voorbereidingen.
Tijdens de prachtige boottocht ontmoet
Marientje een stel leuke vriendjes en
vriendinnetjes met wie ze heel wat
beleeft. Ook de indrukken van het land
der onbegrensde mogelijkheden zijn
onvergetelijk.

Nils Eira en
zijn kinderen
DOOR COR BRUIJN
Drie boeiende verhalen over een Laplands gezin tijdens de bezetting. Ruim
geïllustreerd. In fleurige sierbanden.
Voor jongens en meisjes van 12 jaar en
ouder.

K. Norel:

114 Pier in het wonderjaar
J. en M. 11-14 jaar. 96 blz., 9 ill.

Dit verhaal speelt in het begin van
1566, het jaar waarin de edelen hun
smeekschrift aan landvoogdes Margaretha aanboden en de beeldenstorm
plaatsvond. Dit historisch zeer interessante jaar en de toen heersende zeden
en gewoonten worden voor de jeugd
van onze tijd duidelijk en goed getekend aan de hand van de belevenissen
van Pier Plantijn, een Antwerpse koopmanszoon, die met zijn vader op zakenreis naar Brussel mag en daar al
die beroeringen meemaakt.
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1 16 Geroofd van het eiland
2e druk.

Drie Lappenkinderen, het meisje Karen en haar beide broers Klemet en
Ole, leven met hun vader als gelukkige mensen op het mooie eiland Skorpen, midden in een Noorse fjord.
Hun rustig bestaan wordt door de oorlog wreed verstoord. Zij moeten evacueren en hun huis wordt verbrand,
maar het allerergste is dat de onvoorzichtige Klemet en Ole in handen vallen van Duitse soldaten, door wie zij
met onbekende bestemming worden
weggevoerd.

1 17 De vlucht
naar Kautokeino
Beperkte voorraad
In het tweede deel maken we o.a. kennis met de slimme oude Lap Madenisko, die tijdens een transport van gevangenen, waarvan. Klemet en Ole deel
uitmaken, zorgt dat zij kunnen vluchten.
Madenisko weet zich eveneens te bevrijden en dan begint de barre tocht
naar Kautokeino, die geen van hen
ooit zal vergeten.

1 18 Toen de boshaan riep...
Klemet en Ole komen bij oom Anders
aan en daar ontpopt Klemet zich als
een geboren en door allen zeer gewaardeerde rendierhoeder. Voor Ole
verloopt alles niet zo rooskleurig, want
zijn heimwee maakt hem tot een stille,
teruggetrokken jongen. Hij grijpt met
beide handen de gelegenheid aan om
met de verzetsstrijder Erich Schelcke
mee naar zijn geboorteland te trekken.

Deze drie delen zijn eveneens te zamen
in één band verkrijgbaar (zie blz. 40).
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Rozemarijntje-serie
DOOR W. G. VAN DE HULST
GEBONDEN BOEKEN

121 Rozemarijntje
en Rooie Pier
11e druk

Onvergetelijke boeken. Sprankelend van
levensvreugde. Rozemarijntje is toegerust met een aanstekelijk werkende
levenslust en een onbevangen blijdschap
die haar tot een hartsvriendin maken van
haar lezeressen.

12.1

Meisjesboeken voor de leeftijd 8-12 jaar.
Ruim geïllustreerd. Gebonden in fleurige
sierbanden.

123 Rozemarijntje en de
oude juffrouw

blesenswijnte

en de
zwarte jongen
8e druk

6e druk

1 1 9 Rozemarijntje
17e druk

120 Rozemarijntje
naar school
18e druk
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De boeken van de Rozemarijntje-serie
behoren tot de meest gelezen verhalen
voor meisjes! Er is geen mooier geschenk denkbaar!

De Rozemarijntje-Omnibus (bovenstaande vijf deeltjes in één band) is
als geschenk voor een meisje onovertrefbaar. Op groot formaat, in heel linnen band met stofomslag.
Zie ook blz. 40 van deze catalogus.

Eggert
begrijpt pet!

Aart Grimme:

In de bannerij
van Bronckhorst
J. 10-14 jaar. Elk deel 126 blz., 10 ill.
Dit verhaal in drie delen speelt in de
14e eeuw tijdens de bloedige twisten
tussen Reinoud en Eduard van Gelre.
Het geeft een goed beeld van de harde
strijd om het bestaan die onze voorouders te voeren hadden, van oorlogen
en plunderingen en het leed dat de
boeren hierdoor berokkend werd. Ook
tekent het met warmte de eenvoudige
vreugden van het gezinsleven.
Deel 1:

124 Eggert begrijpt het!
2e druk
In het eerste deel maken we kennis
met Eggert, de zoon van boer Lambert, die in een aantal hachelijke avonturen verwikkeld raakt, vooral door
het optreden van de wilddief Wolfert.
In het vrijwel onbegaanbare moeras
vindt deze de dood. Na veel innerlijke
strijd leert Eggert het gebod van naastenliefde begrijpen.
Deel 2:

W. G. van de Hulst:

125 Storm
over Bronckhorst

127 Ouwe Bram

2e druk

In het tweede deel ontmoeten we al
spoedig een spion van de heren die een
aanslag op de Bronckhorst voorbereiden. Na de belegering krijgt Eggert de
gelegenheid zich op de gehate spion te
wreken, maar het pakt allemaal anders uit.

J. 9-15 jaar. 112 blz., 10 ill., 18e dr.

Samen met andere boeken van deze
grootmeester in de vertelkunst behoort
Ouwe Bram tot de klassieke, meest
gelezen Nederlandse jeugdboeken. De
geschiedenis van de eenzelvige ouwe
Bram spreekt tot 't hart van de jeugd
in alle tijden.
Jeannette van Luipen-Bronwasser:

Deel 3:

126 Eggert komt thuis!
De strijd om de Bronckhorst komt tot
een hoogtepunt. Reinoud en Eduard
van Gelre met hun aanhangers geven
elkander niets toe. De twee Bronckhorsten, Eggert en Gerlach, maken de
strijd en gelukkig ook de afloop mee.
Als ten slotte heer Reinoud bij Tiel
wordt verslagen, keert de rust weer
en kan ook Eggert na een zeer gevaarvolle tijd naar huis terugkeren.

128 Avonturen
aan de Achterweg
J.

en M. 9-12 jaar. 128 blz., 10 ill.

Als Sandra, een zwart meisje uit Suriname, op de pastorie komt wonen,
wordt ze met liefde in de vriendenkring opgenomen. Door allerlei moeilijkheden leren de kinderen de problemen kennen waarmee mensen van
een ander ras te kampen hebben.
25

GEBONDEN BOEKEN

L. Quak:

129 Toch met vakantie
J. en M. 8-11

jaar. 128 blz., 10 ill.

De tweeling Freek en Marja hebben
geluk als ze met moeder en de vierjarige Hanske nog een kampeerhuisje
op de Veluwe kunnbn betrekken.
Ze beleven heel wat gezellige avonturen, maar hebben ook een heel spannende ervaring als ze door een misverstand in een garage worden opgesloten.

Co van der Steen-Pijpers:

130 Heimwee
naar Nieuw-Guinea
Beperkte voorraad
J. 11-14 jaar. 144 blz., 11 ill.
Leo moest door ziekte Nieuw-Guinea
verlaten. Hij mist zijn ouders, de
warmte en de rust. Ten gevolge van
zijn heimwee gaat hij zelfs de school
verzuimen. Hierin komt pas verandering als hij bij een onderwijzer in huis
komt die zijn moeilijkheden begrijpt.

Kinderen van
het oerwoud
DOOR ANNE DE VRIES

Een serie bijzonder boeiende Indianenverhalen. Deze boeken oogsten bij jongens en meisjes van 10 jaar en ouder

uitbundige vreugde.
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Deel II:

131 Panokko
en de wildernis
Ruim geïllustreerd. In fleurige sierband, 3e druk.
Er streek een grote vreemde vogel
over de wildernis en de Indianen wisten niet dat dit een vliegtuig van de
blanken was. Dezen vertellen hun dingen waarover ze nimmer hoorden,
maar hun boodschap is er een om
nooit te vergeten.
Deel III:

132 Panokko
en de witte mensen
Ruim geïllustreerd. In fleurige sierband, 3e druk.
Anne de Vries, die de Indianen van
heel dichtbij kent, laat de lezers zien,
hoe het zaad van Gods woord nooit
tevergeefs wordt gezaaid.
Drie delen ook in één band verkrijgbaar (zie blz. 42).

VAN NEr

Pa nokko

en de witte mensen

W. G. van de Hulst:
GEBONDEN BOEKEN

134 Willem Wijcherts
J. 10-16 jaar. 144 blz., 20 ill., 14e dr.

Kirsten Bang:

133 Lars op Groenland
J. 12-14 jaar. 140 blz., 9 ill.

De ouderloze Lars wordt door zijn
grootmoeder heel erg verwend. In de
zomervakantie mag hij mee met een
boot die Groenland aandoet. Zijn ongehoorzaamheid is oorzaak van een
adembenemend avontuur: hij moet de
winter op Groenland doorbrengen. Bij
de gastvrije Groenlanders, die hem
geheel als een der hunnen opnemen,
leert Lars wat het zeggen wil in zijn
levensonderhoud te moeten voorzien.
Vooral de onopgesmukte weergave van
het leven op Groenland maakt dit verhaal bijzonder boeiend en belangwekkend.

In de roerige Spaanse tijd beleeft de
dappere Alkmaarder jongen Willem
Wij cherts adembenemende avonturen
als hij zich bij de Watergeuzen heeft
aangesloten. Hij weet zijn vader en
andere gevangenen te bevrijden, beleeft de victorie van Alkmaar en viert
daarna een blijde bruiloft.
Rie van Rossum:

135 Jetje uit het huis
M. 12-16 jaar. 144 blz., 22 ill., 6e dr.
Dit mooie meisjesboek vertelt de be-

wogen geschiedenis van het weesmeisje Jetje, dat voor onderwijzeres mag
gaan studeren, omdat ze er zo'n goede
aanleg voor heeft. Zij moet vaak vechten tegen haar verlangen ook in een
gewoon huis te wonen met een vader
en een moeder.
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W. G. van de Hulst:

Elisabeth LOcker:

136 Peerke
en z'n kameraden

139 De juwelen
van Don Pedro

J 12-14 jaar. 144 blz., 21 iH., 14e dr.
Peerke werd tijdens oorlogshandelingen zwaar gewond. Op de vlucht uit
België wordt hij meegenomen naar
Holland. Een verhaal dat ontroering
en mededogen wekt. Geen jongen en
geen meisje mag dit klassieke boek
missen.
T. van der Roest-Kleinmeijer:

137 En toch
wacht het geluk

(Bekroond in de prijsvraag LATENT
TALENT)
M. 15-16 jaar. 144 blz., 15 ill.

Een boeiend verhaal over een kleindochter die er in slaagt de kostbare,
antieke oorhangers van haar grootmoeder op te sporen en te ontdekken
wie ze heeft willen verdonkeremanen.
Door het juiste en menselijke optreden
van grootmama worden de schuldigen
in het goede spoor teruggebracht.

M. 12-15 jaar. 144 blz., 11 ill.

Voor Klaske Tuinstra breekt een heel
moeilijke tijd aan als ze in een christelijk kindertehuis wordt opgenomen.
Klaske is erg onhandelbaar en in haar
opstandigheid begaat ze een onbezonnen daad.
Groot is haar verdriet als ze een brief
ontvangt, waaruit blijkt dat haar moeder haar in de steek laat. Eerst na
lange tijd vindt zuster Gon de weg
naar haar hart en dan durft. Klaske,
mede door haar geloof, weer iets van
het leven te verwachten.
Nel Verschoor-van der Vlis:

GEBONDEN BOEKEN

Reis door de
nacht
DOOR ANNE DE VRIES

138 Er zijn ook anderen
M. 12 jaar en ouder. 144 blz., 10 ill .
Voor Nardi van Meerlen, die al sinds
haar zevende jaar samen met vader en
een huishoudster woont, is het beslist
geen straf als ze voor drie maanden
bij een paar 'tantes' in een pension
voor jonge mensen haar intrek moet
nemen. De omgang met een verwend
hooghartig meisje is minder prettig.
Door de komst van Jippie Bruin, een
jongen die kinderverlamming heeft
gehad, wordt alles anders.
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140 De duisternis in

11e druk

141 De storm steekt op
10e druk

142 Ochtendgloren

10e druk

143 De nieuwe dag

7e druk
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DE GESCHIEDENIS
VAN HET VERZET
Vier spannende boeken, die een ereplaats verdienen in ieder Nederlands
gezin.
Voor 12 jaar en ouder. Royaal geïllustreerd.

Op onnavolgbare wijze vertelt de bekende auteur 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 van vroeger verbleekt.
Deze vier delen zijn eveneens in één
band verkrijgbaar (zie blz. 43).

GEBONDEN BOEKEN

W. G. van de Hulst:

144 Gerdientje
1. en M. 11-15 jaar. 184 blz., 26 ill.
13e dr.

Reeds gedurende drie generaties is
`Gerdientje' een van de meest begeerde
meisjesboeken. Dat het ook door jongens wordt gewaardeerd, is een aanbeveling temeer. Maar de beste waarborg voor de inhoud geeft wel de
naam van de auteur.
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Sipke van der Land:

W. G. van de Hulst:

145 Ik heb een mes

147 Jaap Holm
en z'n vrinden

(Bekroond in de prijsvraag LATENT
TALENT)

1. 14 jaar en ouder. 135 blz., 15 illl.
Twee broers komen in een opvoedingsinrichting terecht. Een van hen doet
zelf het relaas van hun ervaringen.
Het is een sober, objectief verhaal,
waarin niets overbodigs wordt verteld. Het geeft inzicht in de gedachtenen gevoelswereld van jongens die vrij
in de maatschappij zeer licht ontsporen.
J. H. MacLehose:

146 De gouden schakel
1. en M. 10 jaar en ouder. 155 blz.,
21 ill.
Radharani Roy is een meisje in India,
dat na de dood van haar ouders en
grootouders met haar broertje op weg
gaat naar haar oom Satisj, die in een
grote stad woont. Zij is een leergierig
kind, dat één grote wens koestert: zelf
de bijbel te kunnen lezen. Na veel
wederwaardigheden vindt zij eindelijk
de oom die zij zoekt.
Het ontroerende verhaal is dubbel belangwekkend door de zeer juiste beschrijving van de verschillende facetten van het leven in India.

J. 10-16 jaar. 208 blz., 20 ill., 20e dr.

Echte jongensavonturen! Vele humoristische trekjes, waardoor het leven
van de jeugd wordt gekarakteriseerd.
Iedere jongen zal het met gloeiende
wangen lezen. Ook meisjes zullen dit
boek, dat een ereplaats inneemt onder
de jeugdboeken, zeer waarderen.
C. Th. Jongejan-de Groot:

148 Greetje-Margriet
M. 10-15 jaar. 208 blz., 5 ill., 5e dr.
Iedereen mag weten hoe het gesteld is
met het hart van Margriet. Haar prettig open karakter doet denken aan de
witte bloem die dezelfde naam draagt
en die altijd haar gouden hart naar de
zon keert.
Ernst en scherts wisselen elkaar in dit
fris geschreven verhaal voortdurend
af.

15. Kathryn Worth:

1. Ab Visser:

Maggies wonderlijke weddenschap

Ballingschap in St. Tropez

Meisjesboek 14 jaar en ouder.

Jongensboek 14-18 jaar.

16. Lenie Stafleu-Kruikemeier:

2. M. Kapitein: Wij buigen nooit
Jongensboek 12-16 jaar.

Een jaar op je leven

Meisjesboek 14 jaar en ouder.

3. A. Grimme:De dolle Driessen
Jongensboek 10-14 jaar.

17. M. A. M. Renes-Boldingh:

Het geheim van de gouden sleutel

4. C. Th. Jongejan-de Groot:

Jongens- en meisjesboek 8-80 jaar,

Deining in het doktershuis

18. Klaas van der Geest:

Meisjesboek 14-18 jaar.

Brand op de bloeiende heide
Jongensboek 11 jaar en ouder.

5. Jo Kalmijn-Spierenburg:

De kinderen van de Steinalp
Jongens- en, meisjesboek 12-16 jaa

19. Barbara Bartos-Hëppner:

Dochters van het eiland
Meisjesboek 15-19 jaar.

6. Nel Verschoor-van der Vlis:

Tegenwind

20. Marianne Hassebrauk:

Meisjesboek 14-18 jaar.

Als het hart spreekt
Meisjesboek 15-19 jaar.

7. Nel Verschoor-van der Vlis:

Wind in de zeilen
Meisjesboek 17-20 jaar.

21. Jeannette van Luipen-Bronwasser:

De eeuwigdurende melodie

8. Heleen van Ramshorst:

Meisjesboek 13-16 jaar.

Als je maar durft!

Meisjesboek 14-18 jaar.

22. Hans-Eric Hellberg:

Terug naar Ierland

9. Klaas van der Geest:

Jongens- en meisjesboek 9-12 jaar,

De schrik der Wadden
Jongensboek 12-15 jaar.

23. Jeannette van Luipen-Bronwasser:

10. J. Stolk: Een vreemde expeditie
Jongensboek 14-18 jaar.
11. A. Was-Osinga:

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

Met een eend en een tent
Meisjesboek 15-17 jaar.
24. Jos A. Brusse:

Brandtoren `De Vlimmers'
Jongensboek 10-14 jaar.

12. Klaas van der Geest: Koers 0.9.0
Jongensboek 13-17 jaar.

25. C. Th. Jongejan-de Groot:

13. C. Th. Jongejan-de Groot: Inge
Meisjesboek 14-17 jaar.

Meisjesboek 12-14 jaar.

14. Ursula Wëlfel: De rode ruiter
Jongensboek 9-13 jaar.

Huize Roezemoes
26. Fritz Meisnitzer: De spookwolf
Jongens- en meisjesboek 12 jaar en
ouder.

Huize ROCZCZIOCS
At Gemot

PITTIGE BOEKEN
VOOR JONGEREN
Groot formaat. Frisse, moderne omslagen. Omvang
160 blz. Geplasticeerd
f 1.75 per stuk
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Voorleesboeken
o K3Irthr -Spier,?rlerg

voor dagelijks

een korf vol

sprookjes

gebruik

Jo Kalmijn-Spierenburg:

Een korf vol sprookjes
Groot formaat. Zeer royaal geïllustreerd in zwart en kleur door Tiny
van Asselt. Omvang 128 blz. In stevige
afwasbare band. Voor kinderen van
4-8 jaar. t 8.90.
Deze korf is een ware hoorn des overvloeds. Hij bevat vijftig verhaaltjes
van uitstekend gehalte. Tiny van Asselt verzorgde de vele illustraties in
kleur en zwart. Zo ontstond een bijzonder aantrekkelijk geheel, dat door
oud en jong met plezier ter hand zal
worden genomen om voor te lezen of
zelf te lezen. Een rijk bezit voor ouders en kinderen.
Anne de Vries:

Het boek van Jan Willem
Groot formaat. Ruim 150 illustraties
van Tiny van Asselt, waarvan een
groot aantal in verschillende kleuren.
Stevige afwasbare band in vijf kleuren. Voor kinderen van 4-8 jaar.
Omvang 176 blz. Geb. f 9.90.
Een zeldzaam mooi uitgevoerd lees- en
kijkboek. Meer dan 80 verhalen over
de snaakse Jan Willem en zijn gezellige belevenissen.
Greeth Gilhuis-Smitskarnp
en D. Thomas-Gilhuis:

Een koffer vol verhaaltjes
Voor kinderen van 4-8 jaar. Tweede
druk. Groot formaat. Met ruim 60 illustraties van Tiny van Asselt, waarvan vele in kleur. Geb. j 8.90.
De verteltrant is direct, de taal getuigt van begrip voor het beeldend
vermogen van kinderen.
Evenals de twee hiervoor genoemde
uitgaven een royaal uitgevoerd gezinsboek.
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Het voorlezen van een verhaaltje vóór
het slapen gaan betekent voor de kleuters een dagelijks terugkerend feest.
Ook voor de kinderen die al zelf kunnen
lezen vormen de vijf hierna genoemde
boeken een bron van intense vreugde.
Door de zeer vele in zwart en kleur uitgevoerde illustraties zijn het tevens
boeiende kijkboeken.

Annikki Setëlë:

R. Dijkstra e.a.:

Het verloren geheim

Vrede op aarde

Royaal' formaat. Fleurige, afwasbare
band. ± 60 illustraties. Geb. j 6.90.
Een boeiend sprookje.

12 kerstvertellingen

Toen het avond werd

12 tekeningen tussen de tekst en stofomslag door Bert Bouman. 6 vertellingen van R. Dijkstra. 3 vertellingen van
Ellen Schëler. 3 vertellingen van Lise
Gast. Stuk voor stuk zijn dit mooie en
goede verhalen, die zowel kinderen als
volwassenen zullen boeien. Omvang
144 blz. Geb. j 6.90.

Voor kinderen van 4 jaar en ouder.
Groot formaat. Vele illustraties in
kleur. Geb. j 2.90.

't Liep tegen het nieuwe jaar

Nel Verschoor-van der VI is

Samengesteld door Jan H. de Groot
Tjits Veenstra:

Er was eens...
In dezelfde royale, fleurige uitvoering
als bovengenoemde boeken, eveneens
geïllustreerd door Tiny van Asselt.
Voor kinderen van 4-8 jaar. Omvang
128 blz. Geb. f 8.90.
Ruim twintig nieuwe verhalen. Met de
bonte verscheidenheid van deze bundel bewijst de schrijfster, die al vele
kinderboeken op haar naam heeft, opnieuw haar talent.

Elf eenvoudige goed vertelde verhalen
uit binnen- en buitenland, waarin de
Boodschap van kerst wordt gebracht.
Nu eens handelen zij over het kerstgebeuren zelf, dan weer hebben zij
moderne situaties tot uitgangspunt.
160 blz. 11 ill. van Otto Dicke. Geb.
I 6.90.

Kerstvertel- en
voorleesboeken

BIJBELLIEDEREN VOOR DE JEUGD

Hanna Lam/Wim ter Burg

De dag van Bethlehem

Alles wordt nieuw

Onder redactie van P. J. Risseeuw, Jacoba M. Vreugdenhil en N. Warner.
Inhoud: 14 verhalen voor kinderen en
volwassenen en 10 gedichten. 14 tekeningen en omslagverzorging door Bert
Bouman. Geb. f 8.90. Omvang 152 blz.
Een prachtig uitgevoerde bundel die
aan de zeer velen die op een kerstbijeenkomst voor kinderen of volwassenen een verhaal willen vertellen of
voorlezen, onschatbare diensten kan
bewijzen. Ook voor het gezin zal dit
voortreffelijke boek van waarde zijn.
Inhoud en uitvoering maken het tot
een cadeauboek dat door alle ontvangers op hoge prijs gesteld zal worden.

Omvang 64 blz. Met muziek. j 4.90.
Een nieuw type geestelijke liederen
voor de jeugd, waarin de daden van
God in de geschiedenis van zijn volk
het uitgangspunt vormen. Vers voor
vers worden de kinderen door het land
van de bijbel gevoerd. Hanna Lam
schreef de teksten, dip uitmunten door
literaire eenvoud en zuiverheid.
Wim ter Burg — welbekend door de
NCRV-rubriek 'Wie zingt mee ...?' —
heeft ze van verrassend eenvoudige
melodieën voorzien. In deze bundel
zijn dertig verzen bijeengebracht. Het
staat voor ons nu reeds vast dat hiermee in een behoefte wordt voorzien.
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M. A. M. Renes-Boldingh:

Wegwijzers voor
zondagsschoolieiders
e.a.

W. G. van de Hulst:

Om het kind
3e druk. Geb. f 4.50.
Prachtige vertelstof. Een dozijn vertellingen.

De weg van het licht
Gevat in fleurig omslag. Heel linnen
band. Groot formaat. 191/2 x 26 cm. 130
hoofdstukken.
Bijbel voor de jeugd van 10 jaar en
ouder. Zeer ruim geïllustreerd door
Gunhild Kristensen. 5e druk — opnieuw bewerkt en uitgebreid. Geb.
f 9.90.
Bij afname van 25 en meer ex. f 9.25
per ex. Bij 50 ex. en meer f 8.75. Voor
leden van de N.Z.V. f 8.90. Bij 25 ex.
f 8.25. Bij 50 ex. en meer ƒ 7.75.
Karl Schenkel:

De getekende bijbel
Gebr. f 2.90.
Tekst met vele tekeningen.

Stille dingen
John Torenbeek:

5e druk. Geb. f 4.50.
Vaak wordt er naar goede verhalen
gezocht. Hier zijn ze!

Zo leefde Jesus

Het vertellen

Groot formaat. Plastic band. Geb. f 6.90.
Forslijnige, moderne tekeningen en beknopte evangelieteksten vertellen van
Christus' leven.

5e druk. Geb. f 5.90.
Instructie voor de verteller.

Menno de Munck:
W. G. van de Hulst Jr.:

De geboorte

Ere zij God

Geb. f 5.90.
Drie kerstvertellingen: De ezel; De
jonge weduwe; De Romeinse commandant.

De kerstgeschiedenis in woord en beeld.
Gebr. f 1.90. Bij afname van 25 ex.
ƒ 1.75.
Anton B. Lam:

Spelen met vuur
Omvang 164 blz., f 5.50

De bijbel goed leren lezen, d.w.z. in
zijn eigen klimaat en naar zijn eigen
bedoelingen, dat is iets wat men alleen maar al doende, al luisterende
leert. Dit boek wil hierbij enige diensten bewijzen. De samensteller is te
rade gegaan bij dichters en schriftgeleerden, bij schoolkrantjes, Jean-Paul
Sartre, Paus Johannes XXIII en vele
anderen. Bijbeluitleg, zo zegt hij zelf,
is altijd 'spelen met vuur', maar ook:
dromen van vonken die overspringen,
geloven in het brandende braambos.
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Grote bijbelse wandplaten
van de schilder Pander
Geef ongezellige, kale muren een waardevolle, fleurige versiering!

Formaat 60 x 80 cm.
Zes verschillende bijbelse wandplaten.

Per serie van zes slechts . . f 12.50
Per serie van
zes slechts
f 35.—
Op linnen geplakt. Per serie van zes
f 35.—
slechts
In lijst, gevernist, zonder glas. Form.
f 22.50
62 x 90 cm. Per stuk . . .
Kostbaar uitgevoerde platen: gedrukt
naar foto-litho's van aquarellen, in
zeven kleuren offset.
Voor scholen, zondagsscholen, evangelisatie- en catechisatielokalen en verenigingsgebouwen. Een verkleinde reproduktie is op aanvraag gratis verkrijgbaar. Een handleiding wordt bij
alle stellen gratis bijgeleverd.
ONDERWERPEN: David speelt voor
Saul — Daniël in de leeuwekuil — De
wijzen uit het oosten — De wonderbare
visvangst — Mozes slaat water uit de
rotssteen — Terugkeer van de verloren
zoon.
Op stevig krimpvrij karton.

Mapje met 24 Panderplaten
EEN ONOVERTROFFEN SERIE

Een serie platen, gecompleteerd met
een kaartje van Palestina.
Prijs per mapje van 24 stuks
slechts f 1.50
Gedrukt in zeven kleuren offset. Formaat 14 / l81 /2 cm. 24 verschillende
onderwerpen uit het Oude en Nieuwe
Testament.
Het mooiste witdelingsmateriaal dat
ooit verkrijgbaar was. Geeft U het de
kinderen zo veel en zo vaak mogelijk
in handen!

Kinderen uit alle werelddelen
MOOI UITGEVOERDE PLAATJES
DIE DE KINDEREN GRAAG BEWAREN

Veelkleurige plaatjes waarop kinderen
uit verschillende werelddelen staan afgebeeld. Op ieder plaatje wordt aan de
achterzijde een beschrijving in vertelvorm gegeven.
Uitgevoerd in vierkleurendruk op stevig papier van prima kwaliteit.
De prijs per geperforeerd vel van 30
plaatjes bedraagt f 1.—; bij 10 vellen
gelijk f 0.95 per vel; bij 25 vellen gelijk f 0.85 per vel; 50 of meer vellen
gelijk f 0.80 per vel.
Reproduktie in zwart
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Bijbel en jeugd

Nieuwe bijbelse prentjes in kleur

Bekende bijbelse onderwerpen, in sprekende kleurendruk, voorzien van onderschriften.
36 plaatjes met voorstellingen uit het
Oude en Nieuwe Testament.
Formaat 10 X 71/, cm.
Tegen de uitzonderlijk lage prijs van
f 1.— per stel.

Prijs per pakje van 20 stuks 80 cent.
De afbeeldingen zijn door hun frisse
kleuren een lust voor 't oog en u zult
er de kinderen heel erg blij mee maken. 20 mooie gekleurde bijbelse prentjes met onderschrift.
Uitgevoerd in meer kleuren. Formaat
8 X 91z cm.

Kaart van Palestina
Platen bijbelse kunst
Prijs slechts 20 cent per exemplaar.
Bij getallen, hetzij van één soort of
gesorteerd: 25 ex. à f 0.15, 50 ex.
f 0.14, 100 ex. à / 0.13, 250 ex. à J' 0.12.
Formaat 32 X 25 cm.
Bij bestelling is het voldoende op te
geven; 'Platen bijbelse kunst', met vermelding van de hier gegeven nummers.
Ze zijn in ieder gewenst aantal te
leveren.
De platen hebben de volgende onderschriften:
1. Komt tot Mij allen die vermoeid en
belast zijt; 2. De intocht in Jeruzalem;
3. Het laatste avondmaal; 4. Gethsemané; 5. Het berouw van Petrus; 6.
Jezus voor Pilatus; 7. Zie, de Mens; 8.
De vrouwen bij het graf; 9. De Emmasgangers; 10. De aankomst van de
herders; 11. Simeon in de tempel; 12.
De lofzang van Simeon; 13. De Wijzen
uit het Oosten; 14. De vlucht naar
Egypte; 15. Laat de kinderen tot Mij
komen; 16. Het verloren schaap; 17.
Jezus weent over de stad; 18. Jezus
slapende in het schip tijdens de storm;
19. De barmhartige Samaritaan; 20. De
goede Herder.

Beloningskaartjes
Gewaardeerd door leermeester
en leerling
De prijs per geperforeerd vel van 32
kaartjes bedraagt f 0.55; bij 10 vellen
gelijk per vel 1 0.50; bij 25 of meer vellen gelijk per vel j 0.45.
Uitgevoerd in vierkleurendruk op stevig papier van prima kwaliteit.
32 verschillende teksten op geperforeerde vellen.
Een vel bevat 32 kaartjes in 12 verschillende motieven, naar ontwerpen
van de sierkunstenaar Jac. Nuiver.
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BEWERKT DOOR J. VAN DE PUTTE
Deze wandkaart heeft een grootte van
148 X 116 cm. Uitsluitend verkrijgbaar
in 2 losse vellen. Prijs j 4.20.

UITDELINGSMATERIAAL

Belijdenisplaten A en B
ter herinnering aan de Openbare Belijdenis in de Nederlandse Hervormde
Kerk (bestelletter A) en in de Gereformeerde Kerken (bestelletter B). Gédrukt in vier kleuren, op stevig, houtvrij papier. Formaat 35 X 25 cm.
He prijs bedraagt: 1-9 ex. à 25 cent;
10-24 ex. à 23 cent; 25-49 ex. à 21 cent;
50-99 ex. à 18 cent; 100 of meer ex.
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.

Diploma's

De tien geboden

Het behoort tot de goede gewoonten, de
leerlingen bij het verlaten der dag- of
zondagsschool als herinnering 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.
Tegen vergoeding wordt door ons ieder
gewenst inschrift ingedrukt.

Deze kaart werd fraai uitgevoerd op
keurig karton.
Bij uitstek geschikt voor uitdeling.
Prijs bij 10 ex. á 5 ct., 25 ex. à 4 ct.,
50 ex. á 31/2 ct., 100 ex. à 3 ct.

DIPLOMA A
voorstellende 'De jonge TimotheUs door
zijn moeder onderwezen'. Uitgevoerd
in kleurendruk op mooi, stevig papier.
Formaat 301/2 X 221/2 cm.
Prijzen: 1-9 ex. à 25 cent; 10-24 ex.
23 cent; 25-49 ex. á 21 cent; 50-99 ex.
18 cent; 100 of meer ex. á 15 cent.

Doopkaart
naar een ontwerp van Jac. Nuiver

Prijs per ex. f.0.15; bij 50 ex. f 0.10 per
ex.; bij 100 ex. f 0.09 per ex.; bij 250
ex. f 0.08 per ex.
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.
EEN BLIJVENDE HERINNERING
AAN EEN DER HOOGTEPUNTEN
IN HET LEVEN

Gulden regels
A Bede voor het eten - B Dankzegging
na het eten - C Hervormingslied - D
Avondzang - E Achter Jezus 't kruis
te dragen - F Welke is uw enige
troost - G De twaalf geloofsartikelen H De zeven kruiswoorden - I Gebed
des Heren - K De zaligsprekingen.
FRIESE GULDEN REGELS: Straks
riist de moarn. By de krUs-peal. Triomfsang. Jountiid.
Gedrukt in frisse kleuren op mooi karton. Zeer geschikt voor uitdeling.
Formaat 12 X 161/2 cm.
PRIJZEN: 10 stuks à 8 cent; 25 stuks
á 7 cent; 50 stuks à 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.

Gekleurde Jones-platen
Prijs per pakje van 24 stuks j 1.25.
In meer kleuren uitgevoerd, met onderschrift.
Formaat 121/2 X 151/2 cm.
De afbeeldingen en onderschriften behandelen bekende bijbelse onderwerpen.

Een vasts burg IsenzeG50.
Een toevlucht voce &Zijnen
I drukt P. leed. ot dreigt bet lot.
+tij doe nn hulp verschijnen!
Oa vijOnd nat most aan
Met opgestoken vaan:
Mij <Inlogt =kin rusting nog
Von gruwel en bedrog.
Mm, ad als kof veretuijnen1
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10 kaarten

Kerstliederen

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.
Algemeen:
En als Ik van de aarde verhoogd ben
— Dit is een getrouw woord — Strijd
de goede strijd des geloof s — Want
allen die door de Geest Gods geleid
worden — Maar Gode zij dank.
Paaskaart:
Geloofd zij de God en Vader.

SERIE I:
1. Hoe zal ik U ontvangen
2. Stille nacht, heil'ge nacht!
3. Komt allen te zamen, komt, verheugd van harte
4. 0 Kindeke klein, o Kindeke teer
5. De herdertjes lagen bij nachte
6. Laat het loflied vrolijk rijzen
SERIE II:
1. De aarde was in nacht verzonken
2. Komt, verwondert u hier, 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
Prijs: 50 ex. f 2.—; 100 ex. f 3.75; 250
ex. f 8.--.
Om het instuderen te vereenvoudigen,
hebben we de liederen laten harmoniseren.
De prijs van de muziek van elke serie
is: 1 ex. á 20 cent; 10 ex. á 171/2 cent;
25 of meer ex. á 15 cent.
Bij bestelling graag duidelijk opgeven
welke serie u wenst.

Uitvoering en model als van gewone
prentbriefkaarten.
Voor uitdeling op zondagsscholen en
dagscholen.
Voor verenigingen, die zich op het gebied van evangelisatie bewegen.
Voor kerkelijke gemeenten om toe te
zenden aan hun zieke leden.
Bovendien een prachtig middel om
contact te onderhouden met de velen,
die zich van de Kerk afzijdig houden.
Prijs per pakje van 10 stuks f 1.—.
Ook leverbaar mapjes van 10 stuks met
alléén Kerstkaarten, Paaskaarten of
Algemene kaarten.

Opdrachtblaadjes
De prijzen zijn zeer laag:
100 ex.
f 1.25
250 ex.
ƒ 2.75
500 ex.
f 5.-1000 ex.
f 9.—
Wilt u bij bestelling s.v.p. duidelijk
vermelden of u ontwerp A, B, C of D
wenst te ontvangen?
Formaat 121/2 X 91/2 cm.

0£0,2522812!te,,,„,-11-

-1"

Op het Kerstfeest uitgereikt aan:

Namen* a. Zandx..chool
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Bloemenplaatjes
Serie

prijs per vel f 1. —

Serie

prijs per vel f 1. —

In frisse kleuren uitgevoerd!
Fijne beschaafde beloningsplaatjes. 49
in meer kleuren gedrukte bloemenplaatjes met teksten. Formaat 51/2 X 4
cm. Geperforeerde vellen.
'Bijzonder laag in prijs.
Prachtig uitdelingsmateriaal!
S.v.p. bij bestellen opgeven welke soort
u wenst.
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Xerstnof

.Ere zy." Godin, dehoge!'

drachtblaadj

Jeugdboeken * * * * * * * * * * * * * * *

Micha Aalborg:

Sabine's zwerftocht
Meisjesboek 9-12 jaar. Geb. f 4.90.
Sabine, een echt grotestadsmeisje, mag
in de vakantie met haar oom een tocht
maken. Oom oefent een eigenaardig
beroep uit, dat hem met tal van mensen in contact brengt. Zo beleeft Sabine een paar wonderlijke, maar heerlijke weken.
Marta Becker:

Alleen maar dochters
Meisjesboek 10-14 jaar. Ruim geïllustreerd. Geb. f 4.90.
Een gezellig, vlot geschreven verhaal
over een meisje dat in plaats van haar
ziekgeworden broertje met een kindertransport naar Nederland komt. Ze
speelt voor jongen en dat brengt de
meest vermakelijke situaties mee.
Gunnel Beckman:

Een gelukkig gezin
Meisjesboek 8-12 jaar. Uit het Zweeds.
Geb. f 3.90.
De prettige sfeer, de levensvreugde en
de blijheid die het uitstraalt, maken
het tot een bijzonder boek.
Gunnel Beckman:

Zomer op het eiland
Meisjesboek 10-14 j. Uit het Zweeds.
Geb. f 3.90.
In en rond het zomerhuisje aan de
scherenkust bij Stockholm brengt het
gelukkige gezin een kostelijke vakantie
door.
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Cor Bruijn:

Australië, doe open !

JEUGDBOEKEN

Deel 1: In de greep van de wildernis
Jongensboek 12 j. en ouder. Geb. f 6.90.
Deel II: Aan de wildernis ontworsteld
Jongensboek 12 j. en ouder. Geb. f 6.90.
In één woord prachtboeken. Ze geven
de meeslepende belevenissen weer van
een expeditie door de binnenlanden
van Australië.

W. G. van de Hulst:

Rozemarijntje
Geb. 114.90.
Cor Bruijn:

Nils Eira en zijn kinderen
Omvang 384 blz. Ruim geïllustreerd.
Geb. f 7.75.
Drie delen in één band. — Voor jongens en meisjes van 12 jaar en ouder.
Een zeer boeiend boek over de belevenissen van een Laplands gezin tijdens
de bezetting. De familie moet evacueren en de twee zoons worden door
de Duitsers met onbekende bestemming weggevoerd.
Een boeiend verhaal uit de oorlogstijd.

Willem G. van de Hulst Jr.:

Een dik boek in heel linnen band, rijk
geïllustreerd door Willem G. van de
Hulst Jr., een bundeling van de vijf
boekjes over dit zonnige meisje. Het is
een prachtig boek, dat ouders en grootouders graag aan kinderen van 7-12
jaar ten geschenke zullen geven.
Rozematijntje is toegerust met een
aanstekelijk werkende levenslust en
een onbevangen blijdschap, die ze weet
over te brengen op ieder die haar ontmoet. 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 maakt haar tot de beste vriendin
van Rooie Pier en van de zwarte jarigen. Ook speelt ze een verblijdende rol
in het leven van een eenzame oude
juffrouw.

Zijn de kraaien nog zwart...?
Jongens- en meisjesboek 9 jaar en
ouder. Geb. f 6.90. Met vele illustraties
van de auteur.
.
De titel is het wachtwoord van een
roversbende, die in dit avontuurlijke
en zeer spannende verhaal van misdaad
en dapperheid een grote rol speelt. De
jeugdige zoon van een edelman raakt
tegen wil en ' dank betrokken bij de
activiteiten van de ongure bende, die
zicht tracht te verrijken ten koste van
de slotvrouwe en haar pachters.
Een boek om met rode oortjes te lezen!

C. Th. Jongejan-de Groot:

Spoorjongens
Jongensboek 12-15 jaar. Geb. ƒ 4.90.
In en om hun 'hut' spelen zich heel
wat avonturen af.
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Sebastian Lybeck:

Egeltje Prik
Jongens- en meisjesboek 7-11 jaar.
Groot formaat. Omvang 128 blz. Een
groot aantal grappige illustraties.
Geb. f 6.90.
Een boek met een sprankelende inhoud. Om voor te lezen aan kinderen
van 4-7 jaar. Om ieder kind tussen 7
en 11 jaar zelf te laten lezen. Een uitblinker onder de kinderboeken.
Wat kan de vele dieren, bomen en
planten nog van de ondergang door gebrek aan water redden? — De wonderbaarlijke watersteen! Egeltje Prik en
zijn vriendje Tjoem ondernemen een
lange tocht vol levensgevaren om dit
felbegeerde kleinood te bemachtigen.
Hun moed en volharding worden met
een vreugdevolle afloop bekroond.

C. Th. Jongejan-de Groot:

Greetje-Margriet
wordt Margriet
Meisjesboek 13-15 jaar. Geb. j 5.90.
Een vervolg op het allerwegen gewaardeerde 'Greetje-Margriet'.

Till Kumar:

Lex en de poppenkast
Ruim geïllustreerd. Geb. f 4.90.
In de school van juffrouw Lind komt
een poppenkastspeler een voorstelling
geven. Lex mag hem helpen en hij doet
het zó goed, dat hij in de vakantie mee
'op tournee' mag. Hierdoor komt er
een heel prettige ommekeer in het
leven van Lex en van de mensen die
hem het liefst zijn.
Een alleraardigst boek, gevoelig en
tevens met een humoristische inslag.
Voor jongens en meisjes van 9-13 jaar.

Max de Lange-Praamsma:

Wij reizen met elkander
Meisjesverhaal 14 jaar en ouder.
Geb. j 5.90.
Op vlotte, gezellige wijze zijn in dit
boek de ervaringen weergegeven van
meisjes die als hulp in de huishouding
van een rusthuis werken.

Anni Reiner:

Mijn vriendje Elio
Inhoud en uitvoering maken dit boek
tot een begerenswaardig bezit. Het is
zeer rijk geïllustreerd. Geb. j 4.90.
Voor jongens en meisjes van 8 jaar en
ouder.
Kinderen die zelf de kunst van het
lezen al onder de knie hebben zullen
er heel blij mee zijn. Het vertelt de
ontroerende geschiedenis van de weesjongen Elio, over zijn streken, maar
ren,
ook over zijn grote liefde voor die
waardoor hij zelfs een oppasser in een
dierentuin mag helpen.
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JEUGDBOEKEN

Ingvald Svinsaas

Avonturen van Tom
Voor jongens en meisjes van 8-12 jaar.
Ruim geïllustreerd. In geplasticeerde
band f 3.90.
Van de drie jonge poesjes willen Perry
en Lisa het liefst Tom houden. Hij
groeit op als een echt speelmakkertje,
wordt groot en sterk. Ze nemen hem
ook mee naar de boerderij waar zij de
zomermaanden doorbrengen.
Dan wordt moeder plotseling ziek en
overhaast keert de familie terug naar
de stad. Tom wordt in de consternatie
vergeten. Hij raakt aan het zwerven
en heeft een harde strijd om het bestaan te voeren. Zullen de kinderen
Tom ooit nog weerzien?

Anne de Vries:

Panokko
Boeiende Indianenverhalen.
Omvang 360 blz., 4e druk. Ruim geillustreerd. Geb. f 7.90.
Drie delen in één band. — Voor jongens en meisjes van 10 jaar en ouder.

Barthold Str8tling:

Kapitein Kitty
Meisjesboek 11-15 jaar. Geb. f 4.90.
De jonge, energieke Kitty voerde als
kapitein het bevel over de `Black Rose',
die als vracht- en passagiersschip tussen St. Louis en Kansas City op de
Missouri voer. Haar houding, vooral
bij de moeilijkheden die ontstonden
door vluchtende negerslaven, is bewonderenswaardig.
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Viola Wahlstedt

Drie meisjes en een áuto
Meisjesboek 12-16 jaar. Geb. j 4.90.
Drie zusjes, twee reeds volwassen en
één dertienjarige, rijden met een oude
auto naar Athene om de laatste wil
van een oude dame uit te voeren. De
erfenis die zij aan een zekere Stellio
moeten brengen, bestaat uit een
broche met een camee en een aapje gemaakt van stof. Er is iets geheimzinnigs met dat aapje. Maar wat, dat
komen ze pas te weten als ze bij Stellio aangeland zijn.

nw.1-Elsje-serie
MAX DE LANGE-PRAAMSMA

Anne de Vries:

Reis door de nacht
De geschiedenis van het verzet.
6e druk. Geb. f 11.90.
In dit boek wordt op een gezonde,
spannende wijze verteld van de onderdrukking en het verzet. Het laat duidelijk uitkomen wat er op het spel
stond.

Illustraties, banden en stofomslagen
werden verzorgd door Rie Reinderhoff.
Voor meisjes van 14 jaar en ouder.
Goud-Elsje verlooft zich
lle druk Geb. f 5.90
Nog is het lente voor Goud-Elsje
7e druk Geb. f 5.90
4e druk Geb. f 5.90
Riet Berkhout
2e druk Geb. f 5.90
Lente voor Lot
Weerzien van Han 2e druk Geb. f 5.90
Boeken vol blijdschap en
levensvreugde.
Als paperback verkrijgbaar (twee delen
in één band):
Goud-Elsje
Goud-Elsje verlooft zich
320 blz. ƒ 5.50

k I v• • ,J.,5"' WEN PAN
.r4tt.•:`y-

C
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HET GEHEIM VAN DE
MATAKO-MOERASSEN

SERIE

MENSEN EN DIEREN
IN VREEMDE LANDEN

Boeken die de blik verruimen en zowel
spannend als instructief zijn.
Kloek formaat, gebonden in stevige band,
voorzien van stofomslag.
Per deel f 4.90

Frederick Grice:

Expeditie Tifinar
James R. Johnson:

De bergleeuw van Utah
Jongensboek 14 jaar en ouder. Geïll.
Een boeiend verhaal waarin een poema
de hoofdrol speelt. De vele gevaren die
hem van zijn prille jeugd af bedreigen
van de kant van de mens en van andere
dieren worden meeslepend beschreven.
Niet alleen jongens, maar ook heel
veel volwassenen zullen genieten van
de bijzondere schoonheid van dit boek.
Hugo Kocher:

Het geheim van de
Matako-moerassen
Interessant, spannend boek voor lezers
van 13 jaar en ouder.
Hoe hard de strijd om het bestaan is
komt tot uiting in de avonturen van
twee jonge cowboys. Dit boek geeft
bovendien een prachtig beeld van
Zuid-Amerika.
44

Een boek vol spanning en avontuur
voor jongens van 13 jaar en ouder.
Twee knapen maken deel uit van een
expeditie, die in de spelonken van de
Sahara-rotsen interessante vondsten
doet.
Sipke van der Land:

Wij zijn rebellen
Na het succesvolle debuut van de
auteur als een der bekroonde inzenders van de prijsvraag Latent Talent,
een nieuw jeugdboek van zijn hand,
dat op het ruige eiland Sicilië speelt.
Een verblijf op dit eiland, waar schrikbarende armoede en misdaad heersen,
leverde de schrijver stof te over.
De gevreesde maffia houdt de familie
van de vissersjongen Pino in haar
greep. Wanneer de nood stijgt, duikt
een moedige Nederlandse journaliste
op. Samen met het vissersgezin besluit
zij de strijd aan te binden tegen misdaad en mislukking.
Een voortreffelijk boek vol spanning,
moed en opoffering. Voor de jeugd van
14 jaar en ouder.

EI E Patch.

De gebeïmzignige tijger

Inliet land van de
parelduikers

Erich Wustmann:

Maria Wolkowsky:

De wilde
ruiters van de Sertao

Avontuur in Australië

Jongensboek 12 jaar en ouder.
Dit avontuurlijke verhaal speelt in het
hartje van Brazilië. Het contact met
Indianen, de redding van een filmexpeditie en zoveel andere gebeurtenissen zijn alle boeiend beschreven.

Voor jongens en meisjes van 13 jaar
en ouder.
Een boeiend, waardevol boek, dat de
lezers als het ware. toegang verschaft
tot de vaak geheimzinnige, maar boeiende wereld van de oer-Australiërs.
De avonturen, die zowel door de blanken als de inboorlingen worden beleefd, zijn bijzonder spannend.

M. E. Patchett

De geheimzinnige tijger
Bruce Barnett mag met zijn vader, die
bioloog is, op expeditie naar de binnenlanden van Australië om het bestaan van een bijzondere tijgersoort
fotografisch vast te leggen. Er is moed
en zelfdiscipline voor nodig om deze
tocht door barre landstreken tot een
goed einde te brengen. Meer dan eens
kruist de dood hun pad. Een blind jongetje, behorend tot een inheemse stam,
sluit zich bij de expeditie aan. Mede
dank zij de bijzondere kwaliteiten van
dit kind bereikt de expeditie haar doel.
Voor jongens van 12 jaar en ouder.
Een instructief en spannend boek.

Roderich Menzel:

In het land
van de parelduikers
Jongensboek 12-16 jaar. Geïll.
Till Rombart maakt met zijn vader, die
kapitein op de grote vaart is, een reis
mee van Hamburg naar Japan. Het
schip raakt in een• zware storm en
moet in Tokio in het dok ter reparatie.
De kapitein bezoekt zijn vroegere
scheepskok en Till maakt kennis met
diens beide zoons. Samen met hen
heeft Till een interessante tijd.
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de Ster-reeks
maakt u eigenares
Een abonnement op de

STER-REEKS

van de

biedt vele voordelen
Als u zich abonneert op de Ster-Reeks,
ontvangt u iedere drie maanden een
boek voor slechts j 3.90.
Losse delen j 4.90.
Een berichtje aan uw boekhandelaar
of aan Administratie Ster-Reeks te
Nijkerk en u wordt als abonnee ingeschreven!

mooiste
jongedames-romans

Jeannette van Luipen-Bronwasser:

Oponthoud in Tarascon
Verschijnt september 1966

Claudia, opgegroeid in een kille, liefdeloze omgeving, beleeft op haar twintigste jaar een bittere ontgoocheling.
Haar moeder, beducht voor haar goede naam, stuurt haar naar Zwitserland.
Wanneer Claudia meerderjarig is geworden besluit zij een nieuw leven op
te bouwen. Het duurt lang en kost
veel innerlijke strijd eer Claudia beseft wat zij moet doen. De genegenheid van enkele oudere mensen is haar
in die tijd tot steun. En eindelijk durft
zij het aan 'ja' te zeggen tegen de man
die van haar houdt.
Mary Cunningham:

Het verdwenen collier
Verschijnt december 1966
Julie Sheldon's vader is schrijver van

detectiveverhalen. In de nabijheid van
hun huis staat, in een dichtbegroeide
tuin, een ouderwets herenhuis, de Villa
von Zell, bewoond door een heel oude
dame. Julie vraagt haar vader: 'Wanneer laat je eens een verhaal daar
spelen?' — En al heel gauw daarna
speelt er zich ècht een verhaal af,
waarin Julie, haar klasgenoot Mike en
de kleindochter van de oude dame de
hoofdpersonen zijn.
Gezond optimisme, goed volgehouden
spanning en een vleugje romantiek geven smaak en kleur aan dit bijzonder
sympathieke boek.

46

Ans Muiderman

De engel van Siberië
Verschijnt maart 1967

zijn de ware gebeurtenissen
beschreven die Elsa Brandstrëm, de
dappere dochter vande Zweedse ambassadeur in Rusland, als Rode-Kruiszuster tijdens de eerste wereldoorlog
heeft doorgemaakt.
Samen met haar 'vriendin Ethel geeft
Elsa zich in 1914 op voor de verpleging
van gewonde soldaten. Via de directeur vaneen ziekenhuis raken zij op
de hoogte vande mensonterende toestanden in de krijgsgevangenkampen
in Siberië. Zij bezoeken zelf deze kampen namens het Rode Kruis. Jarenlang
zet Elsa zich in, ondanks bijna onvoorstelbare moeilijkheden om het lot van
de mensen in deze kampen te verzachten. Haar werk bezorgt haar de naam
`Engel van Siberië'.

In dit boek

Mien van 't Sant

Stan durft het aan
Verschijnt juni

Zolang de voorraad strekt

zijn de volgende titels van voorgaande
jaargangen nog tegen abonnementsprijs
verkrijgbaar, mits per serie besteld.
Serie I:
Esther B. Aresty: Ginny zet door!
Elisabeth Kyle:
Het meisje met de lantaarn
H. E. Frankena: Italiaans avontuur
Lenie Stafleu-Kruikemeier: Jory
Serie II:
Karl Springenschmid: Priska
Mien van 't Sant: Netties tweelingbroer
Lise Gast:
Ook viermaal is scheepsrecht
Serie III:
Regina van der Hauw-Veltman:
Dat eigen hart
Ina de Vries-van der Lichte:
Uit het nest gestoten
Karl Springenschmid:
Het koekoekskind

1967

Stan van Laar heeft het niet gemakkelijk in haar jonge leven. De verstandhouding tussen haar ouders laat,
vooral na het verongelukken van haar
broertje, veel te wensen over. Ze wonen zelfs niet meer onder één dak.
Stan wil geen partij trekken, want ze
houdt van hen allebei. Daarom is ze
het huis uitgegaan. Tijdens een logeerpartij bij een hartelijke familie groeit
bij Stan het besef dat zij zich moet
gaan inspannen voor het geluk van
haar ouders. Dank zij een nieuwe baan
voor vader, die beter bij zijn aanleg

1

De STER-REEKS blijf haar principe trouw:
• Boeken te publiceren van goed
niveau voor meisjes en jonge
vrouwen
• in verzorgde uitvoering
• tegen zeer aantrekkelijke prijs

Past, vinden vader en moeder elkaar
weer. Ook nog in een ander opzicht
heeft het boek een blij einde.
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de nederlandsche
zondagsschool vereeltiging
beschikt voor de viering van het kerstfeest
met uw kinderen over een ruime, bijna geheel
vernieuwde collectie materiaal:
Kerstfriezen
Kerstceel
Kerstlantaarntje (bouwpiaatje)
Kerkje
(idem)
Kerstster
(idem)
Adventskrans
(idem)
Herinneringsalbums
Kerstkaarten
Kerstkleurprent
Kerstdiorama's
Kerstpanorama's
Kerstflanel plaat
Kersf- en Nieuwjaarsgroet
Kalenders met kindertekeningen
Naamkaartjes
Kerstcantates
Kerstliturgieën 1 ook voor kleuterscholen
Kerstverhalen
Kerstspelen
Kerstpapier, in vellen en rollen
Kerstzakken, groot en klein
Kerstdraagtasjes
Kerstkokertjes

en voor volwassenen:
onze grammofoonplaat 'VAN FEEST TOT FEEST'.
Een waardig en stijlvol kerstgeschenk.
De catalogi van deze en vele andere hulpmiddelen zijn te verkrijgen bij het
bureau der N.Z.V., Bloemgracht 65, Amsterdam-C.
Voor een bezoek aan onze showroom nodigen wij u hartelijk uit.• Hebt u
daarvoor geen gelegenheid, onze consulent komt graag naar u toe.
Telefoon: (020) 24 40 20.
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Gisela Bonn
continent
der
toekoms

Afrika, continent der toekomst
Uit het Duits vertaald door W. L. Kieviet
Omvang 256 blz. tekst en 96 blz. vierkleurenfoto's. Geb.

f 22.50

De bij uitstek deskundige auteur stelt in dit standaardwerk
over het huidige werelddeel Afrika als centraal thema de
enorme revolutie die dit gebied op allerlei terreinen doormaakt: economisch, politiek, godsdienstig en sociologisch.
De mens in Afrika is haar uitgangspunt. Deze mens, gisteren, nog levend in de primitieve wereld van magie en mystiek, betreedt het toneel van de wereldgeschiedenis. Hij
noemt zich trots Afrikaan en bezit alle attributen van de
moderne tijd, hij heeft lezen, schrijven en rekenen geleerd.
Dit boek geeft een objectief, goed gedocumenteerd en verantwoord overzicht van het Afrika van vandaag en maakt
duidelijk waarom Afrika het lot van de wereld in de toekomst mede bepalen zal.
Arne Falk-Ronne

Naar het land van de Jordaan
Vertaling uit het Deens door C. W. Wensink
Groot formaat. Omvang 240 blz. tekst en 32 blz. foto's in
kleur. Geb. f 14.90
Samen met zijn vrouw en een bevriend echtpaar heeft de

NAAR. HET LAND
VAN. DE JORDAAN

auteur de lange weg afgelegd van Europa naar het Nabije
Oosten. In Istanboel, in Damascus, in Jeruzalem, maar
eveneens in kleine eehuchtjes en vaak ook als gast van de
Bedoeïenen heeft hij in zijn caravan gewoond tussen de
mensen die hij wilde leren kennen.
Over deze bonte, boeiende wereld, waarin heden en verleden met elkaar zijn verweven tot een sterk wisselend,
kleurrijk patroon, geeft de auteur met grote vaardigheid
een aangrijpend relaas.

Serie De moderne wereld
Per deeltje 128 blz. tekst, 16 blz. foto-illustraties.
Prijs per deel f 4.90

Een serie instructieve boekjes, waarvan de diverse delen elk één land beknopt
maar degelijk behandelen. De auteurs hebben door hun jarenlange verblijf in
het land waarover zij schrijven, zich een diepgaande kennis verworven van
de geschiedenis, economie, politiek, godsdienst en cultuur van het betreffende
land en geven een beeld hoe de bevolking aldaar in deze tijd reilt en zeilt.
Zes deeltjes zijn reeds verschenen, t.w.: De U.S.A., Japan, Joegoslavië, Italië,
Frankrijk en India. Er komen er meer!

verschaft U méér begrip en inzicht in opvoedingsvraagstukken van allerlei aard.
Een serie praktische handboekjes voor ouders en andere opvoeders, glashelder
geschreven door deskundigen die hun kennis dagelijks aan de praktijk toetsen.
1. Prof. Dr. Th. Hart de Ruyter: De vader van het kind, 2e druk

f

geb.

2,50
2,50

2. Prof. Dr. Th. Hart de Ruyter: Moeders en kinderen, 2e druk
3. R. Schulte Nordholt-Treep: Het kind als vervulling en als teleur-

2,50

stelling, 2e druk
4. C. Rmke: Het nerveuze kind

2,75

5. J. W. Klein: Het wil op school niet vlotten, 2e druk

2,50

6. R. Schulte Nordholt-Treep: Het eenzame kind, 2e druk

2,50

7. C. Leertouwer: Ons kind in zijn schoolklas, 2e druk

2,50

8. Wilh. 1. Bladergroen: Wie is `stout'?, 2e druk

2,50

9. W. A. van Liefland Jr.: Geestelijk onder de maat?, 2e druk

2,50

10. G. Mik: Onze nozems, 2e druk

2,50

11. Wilh. 1. Bladergroen: Bakvis en brasem, 2e druk

2,50

12. Dr. J. W. Bruins: De tweeling, 2e druk

3,75

13. W. Hennig en F. Ringsdorff: Wenken voor opvoeders van stot2,50

terende kinderen, 2e druk
14. Dr. G. J. van Lookeren Campagne: Wat kan een kind van zijn

3,75

opvoeders verlangen?
15. T. Blankenstijn-Biersma: Waarom seksuele opvoeding?, 2e druk

2,50

(voor leden N.V.S.H. f 2,30).
16. Mieke van Oyen: Kinderen beschermen

2,50

17. H. Belser en W. Kppers: Maar zij kunnen zich niet concen2,50

treren
18. Dra. R. J. Cardozo-van Hoorn: Het luie kind

2,50

19. Mr. M. A. Boom en L. J. M. Kleyn: Ouders, kinderen en politie

2,75

20. Martin en Margarete Keilhacker: Onze kinderen en de film

3,90

21. Dr. J. A. R. Sanders-Woudstra: Het zieke kind

2,75

22. Dra. 0. N. Keuzenkamp-Roovers: Het kleine kind in de flat

3,90

23. Heinrich Roth: Autoritair of democratisch opvoeden?

3,90

24. G. Pfahler: Het onbewuste van uw kind

2,75

Bij intekening op ten minste zes deeltjes geldt een belangrijke reductie. De
prijzen bedragen dan: dl. 12 en 14 elk
dl. 20, 22 en 23 elk

f

f

3,25, dl. 4, 19, 21 en 24 elk

3,50; de overige deeltjes elk

f

2,15.

f

2,50,

