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Het prettige werk van kiezen en uitdelen kan weer be-
ginnen. U vindt in deze catalogus ruime keuze voor 
jongens en meisjes van iedere leeftijd. 
De belangstelling voor deze prachtig uitgevoerde 
kinderboeken was de afgelopen jaren zo groot, dat 
ondanks de zeel' ruime oplagen, vrijwel alle titels ge-
heel uitverkocht raakten. 
Om Uzelf de zekerheid te verschaffen alle gekozen 
uitgaven geleverd te krijgen, blijft vroeg bestellen 
voorwaarde. 
De inhoud van alle hier aangeboden Keistboeken werd 
met uiterste nauwkeurigheid aan de hoogste eisen ge-
toetst. 
Aan de uitvoering werden kosten noch moeiten ge-
spaard. — Duidelijke druk; mooi papier; ruim ge- 
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illustreerd; omslagen en banden in frisse kleuren. Van 
60 cent af zijn alle boeken gebonden in meerkleurige 
sierbanden. 
De prijzen zijn vergelijkenderwijs en in verhouding 
tot omvang en uitvoering uiterst laag gesteld. 
W. G. van de Hulst, de meesterverteller, schreef een 
nieuw boekje voor zijn beroemd geworden serie „Voor 
onze kleinen", het zeventiende deeltje. 
Anne de Vries deed ten dienste van syhool en gezin 
een nieuwe Kerstvertelbundel verschijnen, waarin uit-
sluitend vertellirigen van zijn hand zijn opgenomen. 
Op pag. 17 van deze catalogus vindt U hierover na-
dere bijzonderheden. 
Romans, boeken voor de rijpere jeugd, stichtelijke, 
theologische en uitgaven van andere aard vindt U 
vermeld op blz. 27 tot 55. 
Bestellingen worden in volgorde van binnenkomst af-
gewerkt. 
Door bijgaand bestelbiljet zo spoedig mogelijk in-
gevuld aan Uw boekhandelaar of aan ons op te zen-
den, kunt U van tijdige toezending verzekerd zijn. 

Hoogachtend, 
G. F. CALLENBACH N.V. 
Giro 1639. Tel. 241 (K 3494) 
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Greeth 	is-Smitskamp: 

Veilig in het donker 
Meisjesboek 7-9 jaar, 16 bladz., 5 ill., 2e druk. 

Tengevolge van een ongeluk bezeert moeder zo ernstig 
haar been, dat Joosje, ondanks duisternis en storm en on-
danks haar angst, naar het dorp moet om hulp te halen. 
Tot haar grote schrik ontmoet ze in het bos een man.... 
blinde Hertus. Van' deze vriendelijke blinde, die altijd in 
het duister zijn weg moet gaan, leert ze, dat het mèt de 
Here altijd veilig is in het donker. 

Heleen: 

Toch een flinke jongen 
Jongensboek 7-10 jaar. 16 bladz., 3 ill., 4e druk. 

De hoofdpersoon, Piet, is helemaal niet flink. Hij heeft 
altijd uitvluchten als hem iets gevraagd wordt. Het tegen-
spreken is hem een tweede natuur geworden! Door de 
ernstige vermaningen van zijn moeder en de strenge 
straffen van zijn vader wordt Piet een flinke jongen! 
Dit mooie boekje bestrijdt de zo veelvuldig voorkomende 
valse schaamte. 

3 Hermanna: 

Het verloren schaap 
Jongens- en Meisjesboek 7-10 jaar, 16 bladz., 3 ill., 
2e druk. 

Ze waren uit de grote stad in het huisje aan de heikant 
komen wonen. 
Op een avond in de zomervacantie werd het zwaar onweer 
en tijdens dit onweer kwam Krelis, de schaapherder, va-
ders zaklantaarn te leen vragen. Een van zijn schapen 
was weg en dat wilde hij in de donkere avond gaan zoeken. 
Mauk en Jettie kenden een versje van 't verloren schaap 
en dat wilden vader en moeder toen graag horen. 
Weken later deed Mauk een groot kwaad. Gelukkig kreeg 
hij berouw en toen werd hij als 't verloren schaap door de 
Goede Herder gevonden. 



* 	Ieder gewenst aantal kerstboeken kan tijdig worden 
geleverd! Enige voorwaarde: vroeg bestellen!!! 

Ans Houtman: 
Die Mieke .... 

Meisjesboek 8-10 jaar. 
32 blz., 6 ill. 

Het vrolijke meisje in dit verhaal ondervindt nogal eens 
moeilijkheden door haar vergeetachtigheid en haar on-
bedachtzaamheid. 
Eenmaal is het zo erg, dat zij, aangetrokken door straat-
muzikanten, inplaats van naar school te gaan, rustig op 
het marktplein blijft luisteren en een dubbeltje, dat voor 
een ander doel bestemd was, weggeeft. 
Deze keer loopt het niet zo goed voor haar af. 
De juffrouw op school bedenkt nu een „helpstraf" voor 
haar. Zij moet iedere morgen op de kalender de datum 
van de vorige dag doorstrepen. 
Mede hierdoor leert de opgewekte, maar vaak onbezorgde 
Mieke op haar tijd en haar tellen passen. 

5 	W. G. van de Hulst: 
Jantje van de 
Scholtenhoeve 

Jongensboek 6-10 jaar. 
32 blz., 6 ill., 4e druk. 

't Kerstfeest zal op de rijke Scholtenhoeve in grote pracht 
en praal gevierd worden, niet ter verheerlijking Gods, 
maar om de hoogmoed van de Scholtenboer te strelen. 
Klein Jantje, het zoontje van de boer, heeft de geschiede-
nis van het kindje in de kribbe horen vertellen. Hij heeft 
deze echter niet goed begrepen. 's Middags gaat hij op zoek 
naar het kindje, verdwaalt in de sneeuw, maar wordt ge-
lukkig gevonden door een oude arme vrouw, die diezelfde 
middag door de boer als een bedelares van zijn erf is ge-
jaagd. Jantje komt ongedeerd weer thuis en in die Kerst-
nacht belijden de boer en de boerin God hun zondige 
hoogmoed. 
Een juweel van vertelkunst! 
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6 	C. Th. Jongejan-de Groot: 

0, foei Lies-je 
Meisjesboek 6-8 jaar. 32 blz., 5 ill. 

Liesje logeert bij Grootmoeder om daar weer aan te 
sterken. Ze kan heel slecht eten. Wanneer Grootmoeder 
op een ochtend vroeg weg moet en Liesje alleen haar bord 
pap moet leegeten, geeft ze het aan de poes en de hond.  
Grootmoeder merkt het niet en Liesje herhaalt dit spelle-
tje. Totdat het ontdekt wordt op een heel andere wijze 
dan te verwachten is. Gelukkig ziet Liesje het verkeerde 
van haar handelwijze in en vindt zij samen met Groot-
moeder de enig juiste weg om haar kwaad te belijden. 

7 	C. van der Steen-Pijpers: 

Kraaloogje en Flapoortje 
Jongensboek 6-8 jaar. 32 blz., 7 111. 

Gertje krijgt als verjaardagscadeau o.a. twee witte muizen, 
Kraaloogje en Flapoortje. Het zijn twee dartele beestjes 
met grappige muizenstreken. Groot is de ontsteltenis van 
Gertje, wanneer blijkt, dat een der diertjes is ontsnapt. 
Hij zoekt en zoekt, maar zonder resultaat. 
Na enige tijd ontdekt buurman het muisje en dan kan het 
door middel van een vanghokje weer in zijn huisje worden 
teruggebracht. Dit avontuur loopt voor het muisje ge-
lukkig goed af en betekent voor Gertje een waardevolle 
levensles. 

8 	Nel Veerman: 
De pop van slor-dig Lies-je 
Meisjesboek 7-8 jaar. 32 blz., 5 ill. 

Slordig Liesje ondervindt op onaangename wijze de ge-
volgen van haar slordigheid. De nieuwe pop, die zij voor 
haar verjaardag krijgt, laat zij onachtzaam slingeren en 
dan krijgt een boze hond die te pakken en takelt haar 
deerlijk toe. Tot overmaat van ramp sleept de hond de 
pop weg en laat haar, gehavend als zij is, in een andere 
tuin achter. De bewoners vinden de pop en besluiten na 
lange tijd, haar te laten repareren en als cadeautje te ge-
bruiken. In de winkel van de poppendokter komen dan 
Liesje en haar moeder en herkennen de pop en zo komt 
na maanden het zo betreurde verjaardagscadeau weer bij 
Liesje terug. 
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* 1948: Ruime keus voor oud en jong 

C. M. van den Berg-Akkerman: 
Van een jongen en een 
meisje en een bootje 
Jongens- en Meisjesboek 9-11 jaar. 40 blz., 7 ill. 

De jongen en het meisje uit dit verhaal beleven wel een 
zeer spannend avontuur, wanneer het bootje, waarin ze 
spelen, op drift raakt. Ze beschikken niet over roeiriemen 
om zich uit de netelige positie te redden. 
Door de golven van een langsvarende motorboot wordt het 
bootje weer naar de kant gedreven en kunnen ze gelukkig 
behouden landen. 
De grote angst en ook de gevoelige kastijding van de eige-
naar zijn voor hen al een goede les. 
Maar de gebeurtenissen leiden er toe, dat zij hun schuld 
inzien en daardoor wordt het ook een les, waarvan zij in 
hun verdere leven nut hebben. 

10 Anne de Vries: 
De grote veenbrand 
Jongensboek 8-12 jaar. 40 blz., 6 ill., 3e druk. 

Dit verhaal speelt in het geboorteland van „Bartje". Hoe 
boeiend Anne de Vries voor jongens en over jongens kan 
vertellen, komt hier weer eens prachtig uit. 
Jaap, de hoofdfiguur uit dit boek, durft alles en is volgens 
Knelis een waaghals. Maar Knelis is veel te bang. Die 
denkt altijd maar over doodgaan. Jaap niet, „ik word mis-
schien wel heel oud," denkt hij. 
Van die Jaap vertelt Anne de Vries, en van de grote veen-
brand. Maar ook van het schuilen achter de Here Jezus. 
De jongens zullen bijzonder genieten van dit boek, dat on-
gemerkt zijn opvoedend werk doet in de jonge harten. 
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Sehie: „VOOR ONZE 
KLEINEN" 

DOOR W. G. v. d. HULST 

Als aanwinst in deze beroemd geworden serie verschijnt thans een nieuw deeltje. 

NIEUW] 

W. G. van de Hulst: 
11 	Het klompje, dat op 't water dreef 

Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. 
48 blz., 17 ill. 

Dit is weer echt werk van de „Grote verteller". Een jongetje gaat spelevaren met 
de beide klompjes van zijn jonger zusje. Een der klompjes raakt los van het touwtje 
en drijft af op de stroom. Een molenaar pikt het uit de vliet en gaat bezorgd onder-
zoeken van wie dat klompje wel mag zijn, want er kon een ongeluk hebben plaats-
gehad in dat donkere, diepe water. Intussen is dat jongetje gevlucht met het andere 
klompje en daarmee weggekropen in de ruif van het paard van de burgemeester. En 
toen het jongetje uit de ruif sprong, omdat de burgemeester er aan kwam, is dat 
klompje in de ruif achtergebleven. En zo wordt dat klompje de aanleiding tot de op-
lossing van dit spannende verhaal. 

12 W. G. van de Hulst: 
Bruun, de beer! 

Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. 
48 blz., 17 ill., 7e druk. 

Rietje is zeer gelukkig met haar „Bruun". Kees en Ko, haar broertjes, nemen haar 
Bruun af. Bruun raakt verloren juist op het ogenblik, dat Rietje hem het minst kan 
missen. Zij is namelijk erg ziek en vraagt in haar koorts steeds onrustig naar het 
beertje. De volgende dag weten de jongens Bruun te redden uit de handen van grote 
jongens, die hem als voetbal misbruiken. 

13 W. G. van de Hulst: 

Het plekje dat niemand wist 	
Jongens- en Meisjes- 
boek 6-8 jaar. 
48 blz., 24 ill„ 4e druk. 

Dit is de geschiedenis van twee kleine rakkers en hun schoon geheim. In diep en 
dicht struikgewas vinden ze een kuil. En in die geheimzinnige verborgenheid viert 
de romantiek van hun klein-jongenshart hoogtij. Ze spelen, ze zondigen, ze boeten. 
En — 't plekje, dat niemand weet, blijft een geheim. Tn dit omsluierd blijven van 't 
schone geheim schuilt juist de fijne bekoring van 't boekje. 

8 	 GEBONDEN IN 
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14 W. G. van de Hulst: 
Het wegje in het koren 

Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. 48 blz., 17 ill., 8e druk. 

Twee kleine meiskes en een hondje, die het verboden 
wegje ingaan om klaprozen te plukken, vergeten de gou-
den halmen die brood voor de toekomst bergen en eindigen 
met een stoeipartij. 
Een boosdoende boer en veldwachter pakken de ene en 
brengen haar thuis; de andere deugniet, de eigenlijke 
schuldige, biecht eerlijk op aan grootmoeder. 
Nu kunnen de kleren, die ze van elkaar aantrokken, weer 
verwisseld worden. Zo houden ze die dag tweemaal een 
verkleedpartij, maar zijn toch beiden dankbaar en ge-
lukkig wanneer alles weer goed is. 

15 W. G. van de Hulst: 
Kareltje 

Jongens- en Meisjes-
boek 6-8 jaar. 
48 blz., 20 ill., 3e druk. 

Kareltje, Anneke en Mien hebben iets van Grootmoeder 
gekregen. 't Zat in de mand. Maar ze mochten niet in de 
mand kijken en moesten vlug naar huis gaan over de grote 
straatweg. 
Zij gaan niet over de straatweg en ze kijken wel in de 
mand. Wat bezorgt hun dat een angst en verdriet. En wat 
hebben ze een berouw, als ze alles aan moeder verteld 
hebben, die erg verwonderd is als er twee uit de mand 
springen inplaats van één.... 
Wat dat waren? Dat vertelt het boekje. 

SIERBAND 



* Zo: n kexstgaek een 
Gebonden boeken 

16 J. W. ten Broeke: 
Kraaien Mieke 
Jongensboek 8-10 jaar. 46 blz., 7 ill. 

Jan-Willem en Gijs hebben in 't kraaienbos een jonge 
kraai gevonden. Thuis wordt hij verzorgd, maar op een 
dag is hij verdwenen. Kraaien Mieke, een arm oud vrouw-
tje, vindt hem en verzorgt hem. De jongens ontdekken 
het, maar menen, dat Kraaien Mieke verkeerde be-
doelingen met het dier heeft. Hun verdenking heeft zelfs 
ten gevolge, dat de politie er aan te pas komt. En dan 
blijkt het tegendeel. 
Deze gebeurtenissen brengen het oude vrouwtje geluk, 
want tot haar diepe vreugde wordt haar gestorven geit 
vervangen door een andere en ook de kleding, die men 
haar toestopt, is van harte welkom. 

17 W. G. van de Hulst Jr.: 
Wilhelmus 
Jongensboek 6-8 jaar. 44 blz., 16 ill. 

Twee domme, nieuwsgierige jongens loeren in een vracht-
auto. Zij sluiten de deur niet goed en dan — wip-hip, 
springt er een wit konijntje uit, in de sneeuw, in de koude 
besneeuwde straten. Later gaan de jongens op zoek, maar 
zij weten niet, welke avonturen het konijntje, dat „Wil-
helmus" heette, inmiddels in het doktershuis veroorzaakte. 
Zij vinden, na veel spannende wederwaardigheden, het 
beestje terug en kunnen het zieke meisje, voor wie het 
bestemd was, toch nog gelukkig maken. 
Dat Van de Hulst Jr. de gave van vertellen als 't ware uit 
de eerste hand heeft meegekregen, bewijst wel dit zeld-
zaam juweeltje van vertelkunst, waarin hij zijn beroemde 
vader weet te evenaren. 

10 
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Gebonden boeken 

18 Louis Speyer: 
Toen Doortje weer thuis kwam 
Meisjesboek 9-11 jaar. 51 blz., 7 ill. 

Doortje, die erg zwak is, gaat enige tijd naar een kolonie. 
huis aan zee. Het contact met de vele andere kinderen, de 
gezonde zeelucht en de prettige sfeer in het koloniehuis 
doen haar bijzonder goed. Zij geniet ook veel van de 
avonturen, die ze beleeft. Als trouwe vriend heeft ze haar 
kinderbijbel. Ze schrijft vaak naar huis én ontvangt regel-
matig brieven terug. 
Alles is prettig, maar toch is ze blij wanneer ze gebruind 
weer thuiskomt, vooral wanneer ze merkt, dat er in-
middels een broertje is geboren. 

19 Anne de Vries: 
De Stroper 
Jongensboek 8-12 jaar. 52 blz., 24 ill., 5e druk. 

Het is eigenlijk tegen heug en meug, dat de jonge held 
van dit spannend verhaal er met een door de wol geverfd 
stroper op uittrekt, om groot of klein wild te verschalken. 
Maar hij zou graag studeren en het geld voor de boeken 
mankeert hem. En bij vader, die het niet te breed heeft, 
behoeft hij niet aan te komen. Als het dan echter zover 
komt, dat er een volwassen hert in een strik loopt, kan hij 
het lijden van dat dier niet aanzien, en verlost het. Waar-
mede hij zichzelf tevens van de stroper en zijn afdwalingen 
bevrijdt. 

11 



Gebonden boeken 

20 Niena Caphas: 
Jozientje 
Meisjesboek 8-10 jaar. 62 blz., 8 ill. 

Jozientje moet naar het ziekenhuis en dit maakt grote 
indruk op haar, temeer daar een vriendinnetje haar bang 
gemaakt heeft. 
Wanneer ze eenmaal geholpen is, valt alles gelukkig heel 
erg mee. Jozientje's verblijf wordt zelfs tot een zegen voor 
andere kinderen. En na alles wat zij zag en beleefde, voelt 
zij sterk het verlangen in zich opkomen om later ver-
pleegster te worden. Een verlangen, dat in haar verdere 
leven van invloed blijft. 

21 C. Th. Jongejan-de Groot: 
Een Kerstvacantie in Zeeland 

Meisjesboek 8-10 jaar. 
62 blz., 8 ill. 

Marijke gaat met twee vriendinnetjes naar Zeeland en 
vandaar gaan er meisjes naar Holland. Marijke is nogal 
een nufje; ze komt terecht in een eenvoudig gezin en de 
twee andere meisjes bij de dokter, die een auto heeft, en 
een prachtig huis bewoont. Marijke, die afgehaald wordt 
met een bakfiets, staat te stampvoeten van woede, wil niet 
in die bakfiets en niet naar die „gewone mensen". 
Het nufje wordt echter geleidelijk genezen van haar nuf-
figheid en als ze eindelijk vertrekt, wordt ze met hand en 
tand vastgehouden door de leden van het „gewone gezin". 
Dat zij door deze ervaringen ook beter begreep hoe een 
Christen zich in de wereld heeft te gedragen, was wel de 
grootste winst. 

22 Annie Sanders: 
Met vacantie buiten 
Meisjesboek 8-10 jaar. 64 blz., 9 

Anneke is wat mismaakt en zwak en het is dan ook tot 
aller blijdschap, wanneer ze een poos naar zee kan om op 
te knappen. Ze beleeft daar van allerlei, zelfs een redding 
bij een schipbreuk. Ze maakt kennis met een man, die als 
mopperaar bekend staat, maar met wie zij het heel goed 
kan vinden, doordat hij net zo'n dochtertje gehad heeft. 
Wanneer de vacantie voorbij is, gaat ze gezond en ver-
sterkt naar huis. 

12 
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Gebonden boeken 

23 W. G. van de Hulst: 
Wout de scheepsjongen 

Wout is een jongen, die niet al te best oppast. Hij wil naar zee.... Best! Moeder geeft 
eindelijk haar toestemming. Maar hij is onhandig en helemaal niet voor dat ruwe 
werk geschikt. — Er komt storm en schipbreuk. Hij valt uit de ra en heeft nog allerlei 
andere ongelukken. 
En toch had Wout die reis hard nodig, want zij bracht hem tot herkenning van hemzelf 
en genas hem van zijn wars- en dwarsheid. 

24 Nel Verschoor-van der Vlis: 
Nienke van de koster 

Nienke is het kreupele, uiterst zwakke dochtertje van de koster. Zij heeft een paar 
kerngezonde broertjes en één zusje, die maar altijd kunnen spelen en ravotten. Dit be-
zorgt Nienke wel eens buien van moedeloosheid. Nienke is in één opzicht boven de 
anderen bevoorrecht. Ze heeft een gouden stem en wanneer anderen dit ontdekken, 
brengt deze haar veel geluk. Zij wordt echter ernstig ziek. Haar toestand wordt zo 
ernstig, dat het einde nadert; blijmoedig en vredig gaat ze heen. 

25 Helga van de Vlasakker: 
Mieke van „Kweeklust" 

Mieke's vader is op een kantoor, maar zijn zwakke gezondheid wordt aanleiding dat ze 
voor een tijd naar buiten moeten. De familie gaat bij grootvader op „Kweeklust" wonen. 
Dat brengt grote veranderingen. Mieke komt op een nieuwe school en weet daar al 
gauw vriendschap te sluiten met een tweeling. Ze beleven samen heel wat. 
Vader voelt zich nergens zo goed als op „Kweeklust" en hierdoor valt het besluit, dat 
zij voorgoed op „Kweeklust" zullen blijven. 

Jongensboek 10-15 jaar. 
59 blz., 12 ill., 6e druk. 

Meisjesboek 9-12 jaar. 
78 blz., 14 ill., 3e druk. 

Meisjesboek 10-13 jaar. 
78 blz., 10 ill. 



* QE130NDEN 

26 W. G. van de Hulst: 
Rozemarijntje 
Meisjesboek 9-12 jaar. 7e druk, 91 blz., 11 Hl. 

Rozemarijntje is enig kind. Haar vader vaart op zee en 
moeder wordt ziek. De levenslustige, bijdehande Roze-
marijntje komt nu bij een deftige tante in huis, die niet 
gewend is met kinderen om te gaan. Er ontstaan tussen 
haar en Rozemarijntje steeds misverstanden. Toch weet 
Rozemarijntje, ook het hart van de strenge, deftige tante 
te winnen. Oom heeft bijzonder veel pret met de robbe-
does. Wanneer moeder beter is, valt het zelfs tante zwaar, 
te scheiden van het lieve kind. 
Dit blije verhaal veroverde reeds 't hart van vele duizen-
den jonge lezers en zal in de toekomst nog velen tot grote 
vreugde worden. 

27 W. G. van de Hulst: 
Rozemarijntje naar school 
Meisjesboek 9-12 jaar. 9e druk, 94 blz., 10 ill. 

Vóór alles een levenslustig, boek. Het beschrijft het eerste 
schooljaar van de vrolijke Rozemarijntje. 

k) LS 	Met het bange boertj 
v
e, dat naast haar zit, haalt ze

rij 
 van 

allerlei uit. Ze maakt van de achten, die ze moet schven, 
volgens Ries „allemaol raore kaerels", door ze een hoed 
op te zetten, armen, benen, ogen, mond en neus te. geven. 
We zien de twee rakkers rijden in de landauer met tante 
en maken dan de grote schrik, die tante bevangt, mee. En 
voor de Berebijter is zij een engeltje, van God gezonden. 

28 Dr J. Roelink: 
Het geheim van de grijze 
reismantel 
Jongens- en Meisjeboek 11-14 jaar. 92 blz., 10 Hl. 

Een verhaal uit de tijd der Hugenoten. De schrijver schil-
dert op zo boeiende wijze de moeilijkheden en gevaren, 
verbonden aan de vlucht uit Frankrijk, dat niet alleen onze 
jongens en meisjes volop van dit prachtboek zullen ge-
nieten, maar zeer zeker ook vele ouderen. 
De lezers zullen smullen van deze vertelling en omdat het 
verhaal op historische gronden berust, zullen zij het te 
meer waarderen. 

14 



BOEKEN 

29 A. Romijn: 
Ido Heegstra strijdt 
voor de vrijheid 
Jongensboek 12-14 jaar. 110 blz., 11 ill. 
Nog slechts in beperkte voorraad aanwezig. 

Dit boek geeft de spannende geschiedenis van een jonge 
koerier in oorlogstijd. De belangrijke, opdrachten maken 
strikte geheimhouding noodzakelijk, maar dit valt wel 
eens niet mee. Dit uitstekend geschreven boek is uiteraard 
zeer spannend. 
Het bereikt zijn hoogtepunt wanneer Ido de ontdekking 
doet, dat een der medewerkers een verrader is, die er niet 
voor terug deinst, hen aan de Duitsers uit te leveren. 
Door Ido's waakzaamheid kon echter een ramp worden 
voorkomen. 

30 Gré van Tiel: 
Jan Piepedoppie 

Meisjesboek 
9-12 jaar. 2e druk, 
109 blz., 16 ill. 

Nog slechts in beperkte voorraad aanwezig. 
Wie goed doet, goed ontmoet. Dat ervaart Jan Dijkstra, 
bijgenaamd Jan Piepedoppie. Na de dood van zijn moeder 
blijft hij alleen in zijn huisje wonen. Hij wordt arbeider 
bij de tuinbaas van het kasteel en gaat sparen voor een 
eigen boerderijtje. Jan heeft veler vriendschap, o.a. van 
Liesje van de tuinbaas en van Jopie, een arm blind meisje. 
Door Jopie leert hij begrijpen, dat hij in al zijn werk uit-
sluitend aan zichzelf dacht. Dat verandert! Zijn spaargeld 
wordt het eerste van het benodigde bedrag, waarvoor 
Jopie naar een blindenschool kan gaan. 
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BOEKEN 

31 W. G. van de Hulst: 
Ouwe Bram 

Jongensboek 
9-15 jaar. 

Bekroond door de N.Z.V. 106 blz., 12 ill., 12e druk. 
Een verhaal over een oude zonderling, die in zijn leven 
heel veel last heeft gehad van baldadige, plaagzieke jon-
gens. Daardoor is hij op latere leeftijd zeer eenzelvig ge-
worden, en zoekt de eenzaamheid. Maar ook daar wordt 
hij niet met rust gelaten en de jongens zien zelfs kans, 
Ouwe Bram verdacht te maken van diefstal en brand-
stichting! Door deze diepe weg moet het heen, voor het 
tot zelfkennis en berouw komt, ook bij zijn vervolgers. 
Een der meest gelezen jongensboeken. 

32 C. Th. Jongejan-de Groot: 
Amieke 

Meisjesboek 
9-12 jaar, 110 blz., 
9 ill., 2e druk. 

Amieke's vader is stuurman. Moeder moet een jaar naar 
Zwitserland en nu zal Amieke deze tijd in huis zijn bij 
twee tantes. Het valt haar niet mee; tante Annemie is 
stug en erg bezorgd voor haar snuisterijen. 
Gelukkig is tante Amalia anders. Zij zit in een rolstoel. 

faat 

	

	Amieke is een zonnetje in huis en vindt het heerlijk, dat 
ze haar poes hier mag houden. Toch blijft tante Annemie 
zich in een waas van stugheid hullen. Dit verandert pas, 
als een brand haar de ogen opent. 

33 N. M. Schouten: 
Hessel 

Jongensboek 11-14 jaar. 
109 blz., 11 ill. 

Een echt Hollands jongensboek. Het handelt over de zoon 
van een Urker visser. Eerst gaan ze op robbenjacht. Daar-
na mag hij samen met zijn vriend Tjalling, mee op Vaders 
botter. Kort na zijn thuiskomst ontneemt een ernstige 
ziekte, de zo gevreesde kinderverlamming, hem de macht 
over zijn benen. Langzaam aan komt hij tot die ontdekking 
en zijn ontsteltenis is groot. Gelukkig doet heel de om-
geving voor hem wat zij kan. En de wagen, die hij later 
krijgt, is wel een grote troost, maar de kracht, die hij leert 
putten uit zijn geloof, blijft zijn grootste steun in het leven. 
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(eva nieuw KetJlverieltoeh 

ANNE DE VRIES: 

Verhalen 
voor de 
Kersttijd 

Een boek voor onderwijzers en onderwijzeressen 
van Zondagsscholen en Dagscholen en verder voor 
ieder, die in de huiselijké kring iets wil vertellen. 
Verhalen die opbeuren en blijdschap brengen. 
Deze bundel bevat 10 wondermooie vertellingen, 
alle van de hand van Anne de Vries. 

INHOUD: 
1 De Kerstgeschiedenis 
2 Kerstfeest in oorlogstijd 
3 De Vader heeft ons lief 
4 Vrede op aarde 
5 De Inbreker 
6 Als de dieren spreken 
7 Oudejaarsnachtlegende 
8 Jacht op de stroper 
9 Het oude werk 
10 De aanrijding 

Prijs, gebonden in linnen band en 
gedrukt op houtvrij romanpapier en f 4.90 
gevat in meerkleurig stof omslag 
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(en k,eh voor hel Alderlandie rita 

GREETH GILHUIS-SMITSKAMP: 

„Nu moet je PRIJS 
GEBONDEN 

eens luisteren 	f 3.9 0 
Met vele illustraties in twee kleuren door 
RIE REINDERHOFF. 
Prachtig uitgevoerd. 
Een leuke, gezellige bundel om uit voor te lezen aan 
kleuters van ongeveer vier tot zeven jaar. 
Een prachtig uitgevoerd boekwerk met prettige, op-
gewekte verhalen en mooie kinderlijke versjes. 
Een lees- èn kijkboek, want er komen ook vele vlotte, 
in twee kleuren uitgevoerde illustraties in voor, die 
het bijzonder aantrekkelijk maken. 
De prijs zorgt er voor, dat het onder ieders bereik 
valt. 

INHOUD: 

8 

10 
11 

12 

13 
14 

1 Toen moeder ziek was 
2 Het Dierenfeest - versje 
3 Roberta gaat op stap 
4 Een middag naar de stad 
5 Vijf jongens en vijf meisjes -

versje 
6 Van een koning die een fiets 

wilde hebben 
7 liet avontuur van Jansje 

Het huis van Jet - versje 
Piet heeft de mazelen 
Mijn broertje - versje 
Van een kikkertje, dat niet 
tegen de kou kon 
Van een jongetje, dat moe- 
der niet wilde helpen 
Oud Versje 
De auto van Veilig Verkeer 
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34 Cor Dokter: 
Een Hollandse jongen 
ter walvisvaart 
Jongensboek 12-14 jaar. 125 blz., 12 ill, 

Dit boek vertelt de spannende belevenissen van de dertien-
jarige Jan Gijsbersen, uit het Noordhollandse dorp Da 
Rijp, die in het jaar 1654 met zijn oom ter Groenlandvaart 
trekt. Wij leren het moedige karakter van de jonge wal-
visvaarder al direct kennen tijdens de historische brand, 
die in de nacht De Rijp grotendeels verwoest en waarbij 
hij zijn vriend Marten uit een brandend huis redt. 
Tussen alle belevenissen door wordt een uitstekend beeld 
gegeven van het harde leven in de poolzeeën, 

35 H. Hoogeveen: 
Het Tentjochie 
van de Zevenbuurt 
Jongensboek 12-14 jaar. 125 blz., 12 ill. 

Een veenarbeidersgezin woont in een z.g. tent. Met in-
spanning van alle krachten werken alle gezinsleden om 
deze uit latten en leem opgetrokken woning te vervangen 
door een stenen huis. Wanneer ze bijna hun doel hebben 
bereikt, breekt de dijk door. Vele mensen verkeren in 
doodsangst. Spannend vooral is het werk van Gert Winia, 
die met uiterste krachtsinspanning vele mensenlevens 
redt. Na de overstroming moeten ze weer een tent be-
trekken, maar door de gaven en giften, die na de ramp 
uit alle delen van het land, binnenstromen, blijven ze vol 
goeden moed. 

36 M. A. M. Renes-Boldingh: 
De geheimzinnige gast 
Jongensboek 12-14 jaar. 125 blz., 11 ill. 

Benno Reynders, leerling van de H.B.S., heeft een prach-
tige jeugd. Zijn voornaamste toekomstideaal is zeeofficier 
te worden. Door een tragisch ongeval moet hij een zijner 
benen missen, waardoor alles verandert. Hij wordt nu een 
neerslachtige jongen, die zich, samen met zijn moeder, 
geheel van het leven afkeert. Ze voeren een moeilijke strijd. 
Tijdens een vacantie op Ameland komen zij in contact met 
een andere Amsterdamse familie, waardoor zij de weg 
terugvinden naar een gezonde levensopvatting en het 
Evangelie de voornaamste plaats in hun leven gaat in-
nemen. 

19 



37 
	 -+- 

W. G. VAN DE HULST 

Peerke 
en z'n kameraden 
8e druk; 137 blz.; 21 ill. 

PRIJS 

1:11 
raden 

11! G 
,g+N ot 

klU1ST .04 

ra›  P 5,4f V,tas.A.as 

f1.60 
GEBONDEN 

De schrijver zelf acht dit zijn beste werk. Hij doet ons het ver-
haal van het tijdens een oorlogsramp getroffen jongetje, dat met 
verbrijzelde benen meegenomen wordt naar Holland, op de 
vlucht uit België. Zijn enige vriend is zijn grootvader, een viool-
bouwer. Grootvader kan maar zelden bij hem zijn. Tot daar op-
eens een paar jongens komen, die op den duur zijn kameraden 
werden en als Peerke na drie jaar lijden in vrede heengaat, heb-
ben de jongens de troost, dat zij zijn donkere levensavond 
verlicht hebben. 

38  Jetje uit het huis 
DOOR RIE VAN ROSSUM 

3e druk; 142 blz.; 20 ill. 

GEBONDEN 

f 1.75 

De ontroerende geschiedenis van Jetje, een 
weesmeisje, dat voor onderwijzeres mag gaan 
leren, omdat ze zo'n goede aanleg heeft. Ze 
komt in aanraking met een ander meisje en 
met het gezin waartoe dit behoort en dan 
vecht Jetje vaak tegen het verlangen ook in 
een gewoon huis te wonen met een vader en 
een moeder. 
Een boekje van buitengewone fijnheid en heel 
raak. Het heeft een mooie, Christelijke strek-
king, waarvan opvoedende kracht uitgaat. 
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(e'll va« 4,e alletkde joptieptheLpt 

Jaap. Holm 
en z'n vrinden 

DOOR W. G. VAN DE HULST 

Jongensboek 
10-16 jaar. 
248 blz., 20 ill. 
14e druk. 

De titel zegt genoeg. Dit excellente 
jongensboek behoeft geen aanbe-
veling. Het is al vele jaren een van 
de meest gelezen jongensboeken. 
De jeugd vecht om het bezit van dit 
vermaarde boek. 
„Wel tienmaal heb ik in de loop der 
jaren dit boek met de kinderen op 
school gelezen en als het nog eens 
moet, dan doe ik het weer met ple- 
zier." 	 „Utr. Pred. Blad". 

PRIJS GEBONDEN 

( 

f 2.40 
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* Nieuwe BELONINGSKAARTJES 
* 

Dé overstelpende vraag is het beste bewijs van de grote waardering voor, dit 
prachtige uitdelingsmateriaal. De sierkunstenaar Jac. Nuiver ontwierp ze in 12 
verschillende motieven. Ze werden met uiterste zorg uitgevoerd in vierkleuren-
druk op stevig papier van prima kwaliteit. Teneinde de onderwijzers op een-
voudige wijze een overzicht van de 32 verschillende teksten te geven, werden ze 

' in geperforeerde vellen uitgegeven. 
Een vel bevat 32 kaartjes in 12 verschillende motieven, waarop de in rand ge-
plaatste 32 teksten voorkomen. 

Ik ben het licht der wereld. 
Vrees God en houd Zijne geboden. 
Ken Hem in al uw wegen. 
Dankt God in alles. 
Mijn oog zal op u zijn. 
Heere! Wat wilt Gij, dat ik doen zal? 
Want een is uw meester, namelijk Christus 
Gedenk aan uw Schepper in de dagen uwer 
jeugd. 
Gij zult mij leiden door Uw raad. 
Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. 
Vergeet niet een van Zijne weldaden. 
Strijd den goeden strijd des geloofs. 
Hij zal ons behouden. 
Want de Heere is onze rechter. 
De Heere Is onze wetgever. 
Vergeldt niemand kwaad met kwaad. 
De Heere Is onze koning. 
Bedenkt de dingen, die boven zijn. 
Die u roept is getrouw, Hij zal het ook 
doen. 

Aller oogen wachten op U. 
Gij hoort het gebed. 
Opdat Christus door het geloof in uwe 
harten woning make. 
Offer Gode lof. 
Ziet, God is mijn heil, ik zal vertrouwen 
en niet vreezen. 
O Heere! Hoe groot zijn Uwe werken! 
Verblijdt u in den. Heere te allen tijde. 
Maar wie de waarheid doet, gaat tot het 
licht. 
Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen 
de aarde beërven. 
Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. 
Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft 
liefgehad. 
Werpt al uwe bekommernis op Hem, want 
Hij zorgt voor u. 
Mijne toevlucht en mijne vesting, mijn 
God, op wien ik vertrouw. 

De prijs per geperforeerd vel van 
32 kaartjes bedraagt /0.50; bij 10 
vellen gelijk /0.45 per vel; bij 25 
en meer vellen gelijk /0.40 per 
vel. 

Uitgevoerd in 4 kleuren 

22 



DIPLOMA'S 
Het behoort tot de goede gewoonte, de 
leerlingen bij het verlaten der Dag- en 
Zondagsschool een diploma uit te reiken. 
Deze diploma's zijn momenteel in twee 
soorten verkrijgbaar. 

Diploma A I 

voorstellende „De jonge Timothetis door 
zijn moeder onderwezen". Uitgevoerd in 
kleurendruk op mooi stevig papier. For-
maat 301/2  x 221/2  c.M. 
De prijzen zijn: 1-24 ex. á 18 cent; 25-49 
ex. á 17 cent; 50-99 ex. á 15 cent; 100 of 
meer ex. á 121/2  cent. 

Modern uitgevoerd diploma 

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

Kerstmis 19..._, 

uitgereikteusn: 

trannenadeZondaseedsool 

Namens de Zondagsschool 

op het keQstfeeSt UttQeReikt 

aan 

namens Oe zonevacsschoot. 

Ziel rk ✓en{ondrgll 	  
grolehlijdsch(113 ' kel2StM1S 19 

iár,I9r.b9leecle 
feit cbRiaclermanor 

Opdracht-blaadje A 

De prijzen zijn zeer laag! 

100 ex. f 1.— 250 ex. f 2.25 
500 ex. ƒ 4.— 1000 ex. f 7.50 

Wilt U bij bestelling s.v.p. duidelijk 
vermelden of U ontwerp A, B of C 
wenst te ontvangen? 

Ik 

opónacht- 
13 laaMes 
De waarde van het boekengeschenk 
wordt verhoogd door de namen van 
de ontvangers als ook van de gevers 
voorin te schrijven. De ervaring 
heeft geleerd, dat het schrijven met 
inkt in een leesboek een ontsierend, 
vlekkerig schrift geeft. 
Maak daarom gebruik van de spe-
ciaal voor dit doel ontworpen Op-
drachtbl aadj es. 
Ze zijn op goed papier in kleur uit-
gevoerd en passen in ieder normaal 
boekformaat. 
Ze vereenvoudigen Uw werk. 
Hierbij verkleinde reproductie van 
de drie in de handel gebrachte 
soorten! 

Op het Kerstfeest uitgereikt aan: 

Opdracht-blaadje B 

Opdracht-blaadje C 

Deze kaart werd fraai uiige- 

g)è tien geboden * voerd op keurig carton. Bij 
uitstek geschikt voor uit-
deling onder de leerlingen. 

Prijs bij 10 ex. e[ 4 ct.; 25 ex. et 31/2  ct.; 50 ex. et 3 ct.; 100 ex. et 21/2  ct. 
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Bestaande uit de series A en B, met in elke serie 12 kaartjes. Formaat 6- x 8 c.M. 

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

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

Bij bestelling op te geven Zondagsschoolkaartjes Serie A of Serie B. 

* Deze kaartjes zijn in drie 
kleuren gedrukt, 
op mooi stevig carton 

 	per envel. van 12 kaartjes 121/2  cent; 
Prij s I  bij 25 enveloppen, p. env. 10 cent; 

bij 50 enveloppen, p. env. 9 cent; 
bij 100 enveloppen, p. env. 8 cent. 

Gulden regels 
A Bede voor 't eten 
B Dankzegging na het eten 
C Hervormingslied 
D Avondzang 
E Achter Jezus 't kruis te 

dragen 
F Welke•is uw eenige troost 
G De twaalf geloofsartikelen 
H De zeven kruiswoorden 

Gebed des Heeren 
K De zaligsprekingen 

Gedrukt in frisse kleuren op mooi carton. Zeer 
geschikt voor uitdeling. 
U kunt de kaarten desgewenst gesorteerd ont-
vangen. Bij bestelling is het voldoende op te 
geven: „Gulden regels", met vermelding van 
letter der gewenste soort. 
Formaat 12 x 161/2  c.M. 

PRIJZEN: 10 stuks à 8 cent; 25 stuks à '7 cent; 
50 stuks à 6 cent; 100 stuks à 5 cent; 250 stuks 

4 cent. 

FRIESE GULDEN REGELS: Straks rilst de 
Moarn. By de kras-peal. Triomf-sang. Jountiid. 
Prijzen als voren. 
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1. Komt tot Mij, allen die vermoeid en 
belast zijt; 3. De intocht in Jeruzalem; 
4. Het laatste avondmaal; 7. Geth-
semané; 8. Het berouw van Petrus; 
9. Jezus voor Pilatus; 10. Zie, de 
mens! 11. De vrouwen bij het graf; 
12. De Emmausgangers; 13. De aan-
komst der herders; 14. Simeon in de 
tempel; 15. De lofzang van Simeon; 

16. De wijzen uit het Oosten; 17. De vlucht naar Egypte; 18. Laat de kinderen tot Mij 
komen; 19. Het verloren schaap; 20. Jezus weent over de stad; 21. Jezus slapende in het 
schip tijdens de storm; 28. De barmhartige Samaritaan; 29. De goede Herder. 

("0.e„ bijielse Xttrbst 
1 

Fraaie uitvoering. Formaat 32 x 25 c.M. 
Prijs slechts 121/2  et. p. exemplaar. 
Bij getallen, hetzij van één soort, het-
zij gesorteerd naar keuze van de be-
steller, zijn de prijzen als volgt: 25 
ex. á /0.10; 50 ex. á /0.09; 100 ex. á 
/0.08; 250 ex. á /0.07. 

Bij bestelling is het voldoende op te 
geven: „Platen Bijbelse Kunst", met 
vermelding van het nummer. 

De platen zijn niet genummerd, doch 
hebben tot onderschrift de volgende 
titels: 

Kerstliederen 
,Serie I 

1. Hoe zal ik 17 ontvangen. 
2. Stille nacht, heilige 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 vroolijk loflied rijzen. 

Serie 

1. De aarde was in nacht verzonken. 
2. Komt, verwondert u hier, menschen. 
3. 't Eng'lenheir kwam nederdalen. 
4. Herders, hebt gij niet vernomen 
5. Sterre van 't oosten, wil nog eens 

verrijzen. 
6. Dankt, dankt nu allen God.  

50 ex. /1.25; 100 ex. /2.25; 250 ex. /5.25. 

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. 

Kaart van Palestina 
bewerkt door J. van de Putte. Derde ver-
beterde druk. 
Deze wandkaart heeft een grootte van 
148 x 116 c.M. Uitsluitend nog verkrijg-
baar in 2 losse vellen. Prijs /4.20. 

Bijbelse wandkaart 
bewerkt door J. van de Putte. Uitgevoerd 
in grootte van 176 x 130 c.M. 
Verkrijgbaar in 6 losse bladen. Prijs /4.70. 
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ROMANS, 

Cor Bruijn: 

1 Vreemde macht 
	

2 Vrijheid 

3 Ochtendschemering (Verschijnt eind '48.) 

Een groots opgezette, ruim geïllustreerde higtorische roman uit de Bourgondische tijd, 
die in drie delen het licht zal zien. Deze drie delen sluiten, wat de inhoud betreft, op 
elkaar aan, doch de opzet is zo, dat ieder deel een afgerond geheel vormt en zich dus 
ook uitstekend afzonderlijk laat lezen. 
Verlucht met vele zwart-wit tekeningen van de eminente tekenaar Ru van Rossem. 
Ieder deel gevat in meerkleurig stofomslag en gebonden in heel linnen band. Prijs 0.90 
per deel. Betaling desgewenst in 5 maandelijkse termijnen van f5.-•— en één termijn van 
ƒ1.70. 
Cor Bruijn is een schrijver van formaat. Zijn uitstekende romans worden allerwegen 01) 
prijs gesteld. De grote bekendheid die hij verwierf, na. door zijn Terschellinger romans 
„Sil, de strandjutter" en „Arjen", zal door de verschijning van dit kunstwerk nog be- 
langrijk worden uitgebreid. 	' 
Hij beeldt hierin op onnavolgbare wijze het leven uit van een 15e eeuwse familie, die in 
de toentertijd belangrijke handelsstad Hoorn woonde. 
De vaak fel-dramatische gebeurtenissen, waardoor het leven dezer mensen werd be-
heerst in -de voor Hoorn zo woelige dagen, spannend ook door de roerige politieke ver-
wikkelingen, worden door Cor Bruijn prachtig getekend. Meesterlijk vooral ook is de 
tekening van de strijd om de macht tussen de schout Velaer en diens grote. rivaal 
Banjaert. 
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Cor Bruijn: 

De drie portretten van 
Claire Marianne 

Gevat in meerkleurig stofomslag. Prijs gebonden 
in heel linnen band ƒ5.50. 

Voortreffelijk geschreven liefdesverhaal van een schilder 
en zijn volkomen anders geaarde vrouw, die na het over-
winnen van grote moeilijkheden het geluk vinden. 
„Het geeft veel te genieten. Allereerst de stemmingsvol 
weergegeven achtergrond: het dorpje aan de rivier en het 
fascinerende decor van het smidsvuur. — De prachtige, 
hartveroverende figuur van de oude patroon, de heftig-
jonge liefde tussen Joost en Claire -met haar meeslepend 
pathos." 	 „Vrouwenpost". 

Cor Bruijn: 

Wendelmoet 
Stofomslag, band en illustraties tussen de tekst 
werden verzorgd door Ru van Rossem. Prijs ƒ4.50. 

In dit meesterlijk geschreven boek verplaatst de auteur 
een modern probleem in een Middeleeuwse situatie. Hij 
beschrijft het eeuwige raadsel van de vrouw en de on-
vermijdelijke tragiek van vrouwelijke charme, door een 
man verkeerd begrepen en uitgelegd. 
De hoofdfiguur in deze roman, de mooie Wendelmoet, is 
gehuwd met Zeger. Hun zeer gelukkig huwelijk is ge-
zegend met een tweetal kinderen. Cor Bruijn laat ons op 
boeiende, suggestieve wijze zien hoe dit geluk langzaam 
maar zeker bedreigd wordt door de baljuw, tot tenslotte 
de grote catastrophe komt en het geluk van al deze men-
sen wordt vernietigd. 

Mia Bruyn-Ouwehand: 

Springvloed 
Stofomslag en bandontwerp, kleurplaat t.o. titel en 
vele zwart-wit tekeningen tussen de tekst van de 
bekende Nederlandse schilder-tekenaar Doeve. Ge-
bonden in heel linnen band. Prijs /4.50. 

Al direct -  is er in dit boek een donker geheim van een 
Katwijkse redersvrouw, die haar geliefde alleen liet trekken 
naar Indië. Ze huwt een andere man. 
De situaties zijn prachtig getekend. De figuur van de 
statige, krachtige redersvrouw is zuiver gekarakteriseerd 
en fel komt de-  tragiek van haar leven uit. 
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Burgers in Bezettingstijd 
Balans van het laatst der bezettingsdagen. 
Verlucht met vele foto-illUstraties. Gebonden in heel linnen band f3.50. 

Onder redactie van Mr Barend de Goede en D'S Joh. Gerritsen Jr. 
Inhoud: Johan Wesselink — Evacuatie; Mr Gosling W. Putto — Plundering; H. H. 
Felderhof — Verwoesting; J. Romijn — Honger; larel van Dorp — Terreur; Mr Barend 
de Goede Dood; Ds Joh. Gerritsen — Geloof; Jan H. de Groot —Hoop; Wilma —
Liefde. 
Van ieder verkocht exemplaar wordt door ons fl.— afgedragen voor de wederopbouw 
van de historische Eusebius-kerk te Arnhem. 

C. Th. Jongejan-de Groot: 

Verdonkerd Goud 
Gebonden in heel linnen band. Gevat in meer-
kleurig stofomslag. Prijs f4.50. 

Een opvallend goede christelijke roman, waarin het leven 
van een jonge Rotterdamse weduwe met haar twee kinde-
ren wordt uitgebeeld. Het gezin, waarin deze jonge moe-
der opgroeide, stamt uit een klein Zeeuws dorp. 
De angst in haar leven, gevoed door de theorie, dat God 
alleen maar een toornig God is, legt een schaduw van 
angst over haar leven en dat van haar jonge kinderen. 
Maar deze roman laat in vaak aangrijpende belevenissen 
ook zien, hoe het geloof waarlijk blij en gelukkig maken 
kan. 

Jaap Kolkman: 

Walvis aan stuurboord 
Een boek van de befaamde literator-journalist aai) boord 
van de „Willem Barendsz." (schrijver o.a. van „Brood uit 
het Water"). 
Verlucht met 43 authentieke foto's van de fotoman Han-
nes de Boer en 19 tekeningen. Gebonden in heel linnen 
band. Bandontwerp en stofomslag in kleur van Mohr. 
Prijs geb. f5.90. 

„Een boek, voortreffelijk geschreven, zonder. sentimentali-
teit, zonder ophemeling of verheerlijking van onze vader-
landse zeeman, maar toch een prachtig getuigschrift." 

„Nieuwe Rotterd. Courant". 

„We hebben het met gespannen aandacht gelezen, geboeid 
tot de laatste woorden. Mre waren er bij. We hebben. deze 
riskante tocht a.h.w. zelf meegemaakt. We hebben het 
barre weer getrotseerd, de moeilijkheden gevoeld van 
kapitein en bemanning. Ook de vreugden bij het vangen. 
De spanningen meegevoeld." 

„Nieuwe Vlaardingse Courant". 
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i_man  de,Wars:  
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Herman de Man: 

Wonderlijke Ontmoetingen 
2e druk. Stófomslag en bandontwerp van Mohr. Ge-
bonden in heel linnen band. Prijs ƒ6.90. 

Het laatste boek van deze in ons land zo geliefde auteur, 
die op zo tragische wijze, als 't ware midden in zijn werk, 
de dood vond. 
Ieder, die Herman de Man uit'zijn onvergetelijke boeken 
kent, zal zeker dit diep-ontroerende boek, het laatste van 
zijn hand, willen bezitten. 
Het is van. A tot Z prachtig, Het is een zuivere Herman 
de Man. 

,,Het is opmerkelijk, dat De Man er in geslaagd is, aan 
zijn boek de eenzijdigheid te ontnemen van het loutere 
oorlogsverhaal. Door de oorlogshandelingen heen is een 
sprekend patroon gevlochten van het Alpenleven met zijn 
adembeklemmende avonturen, met zijn humor, zijn 

,naïveteit, zijn stoerheid en onvervaardheid." 
„Het boek van nu". 

Fenand van den Oever: 

Brood uit het Water 
Gebonden en voorzien van stofomslag in vier kleu-
ren. Geïllustreerd met 39 tekeningen van Anton 
Pieck. Prijs f4.50. 

„Brood uit het Water" is een zuivere roman van de Noord-
zeevisserij. Het is een „sterk" boek. Het heeft tot achter-
grond het schilderachtige oude Vlaardingen, maar het 
grootste deel van de spannende gebeurtenissen speelt zich 
af in open zee, waar de kerels der visserij jacht maken op 
de vis. 
Tussen uitvaart en besomming ligt het leven van deze 
geharde mannen: Met hun geloof en bijgeloof gaan zij ter 
visvangt uit, niet tellend de gevaren, vechtend tegen storm 
en tij, tegen pekelvreters en tegenspoeden. Ze varen en 
zwoegen, haten en verlangen, zetten zich schrap tegen 
alles wat zich tegen hun stoere kracht verzet. 

Anne de Vries: 

.Bartje zoekt het geltik. 
Gebonden in heel linnen band en gevat in stof-
omslag. Prijs f5.50. 

Het niet minder populair geworden vervolg op ,,Bartje". 
Bestel dit boek direct. Het mag in geen enkele boeken-
verzameling ontbreken. 
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HET NIEUWE 

11.013e,/ 

REEKS 
PROGRAMMA 

De Nobel-Reeks stelt zich ten doel: hét goede boek tegen uiterst 
lage prijs onder ieders bereik te bréngen. 
Abonnees op de Nobel-Reeks ontvangen onderstaande werken tegen 
de lage abonnementsprijs, die thans werd vastgesteld op f2.45 per 
deel. De handelsprijs ligt roo % hoger en het v o or deel voor 
deze vier toonaangevende boeken bedraagt dan ook niet minder 
dan f 9. 8 0 
Uitgebreid prospectus wordt U op aanvraag gaarne toegezonden. 

• 1 Wolven huilden rond het Bosmeer 
DOOR FRITHJOF E. BYE. 

• 2 Dreigende branding 
DOOR MIA BRUYN-OUWEHAND. 

• 3 Eerst als het weefgetouw stilstaat 
DOOR PETER HANSEN SKOVMOES. 

• 4 Laat mij maar zwerven 
DOOR FENAND VAN DEN OEVER. 

VOOR BESCHRIJVING ZIE VOLGENDE BLADZIJDEN 
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NOBEL 

Frithjof E. Bye: Wolven huilden rond het Bosmeer 
Geautoriseerde vertaling uit het Noors van Greta Baars-Jelgersma. Met vele 
suggestieve tekeningen verlucht door Ans van Zeyst en Manna Saelman. 

Frithjof E. Bye is een van die wonderlijke, begenadigde verschijningen in de. Noorse 
letterkunde, een van die outsiders, die stormenderhand het hart van hun publiek ver-
overden. De Noorse uitgave van dit boek beleefde druk na druk en heeft reeds een 
totaal-oplage bereikt, in Noorwegen slechts overtroffen door de Bijbel. 
Primitieve mensen, een kluizenaar-boer, een schone jonge vrouw, een steedse jonge 
man, zigeuners, wolven en ijsbaarlijk strenge winters zijn de figuren en het klimaat. 
waarvan Bye zich bedient. 
Er rijst een andere eeuw op voor ons oog, waarin de mensen ook leden en liefhadden, 
trouw waren en verrieden; ja, waarin zij leefden. Dank zij Frithjof Bye leven zij in ons 
bewustzijn als wij dit boek uit hebben; Wij -zijn aan hen gaan hechten en leggen het 
werk met weemoed weg. Een sterk boek van een geïnspireerd auteur! 

Mia Bruyn-Ouwehand: Dreigende branding 
Gebonden en gevat in meerkleurig stofomslag van de hand van de bekende illustrator 
Jan Lutz, die het boek tevens met een aantal zwart-wit tekeningen verluchtte. 
In deze roman vervolgt de schrijfster van „Springvloed" de geschiedenis van het gezin 
Van der Duyn. Door de oplossing van het geheim, dat ieder om hun oudste broer voelde, 
kreeg in „Springvloed" 't jeugdkarakter van Maartje's kinderen zijn afsluiting. Tegelijk 
breekt, door de mobilisatie versneld, maar in wezen reeds lang in werking, de nieuwe 
tijd door de starre vormen der dorpsgemeenschap. In ,;Dreigende branding" ondergaat 
het dorp de beproevingen van twee oorlogen. Overspoelt de vloed van de eerste wereld-
oorlog veel wat verouderd is en gedoemd te verdwijnen, brengt hij op zijn golven rijk-
dom en armoe hand aan hand, slaat hij dierbare verbintenissen uiteen en brengt hij 
nieuwe aan, laat hij eindelijk het dorp verbaasd over zijn snel verkregen rijkdom ach-
ter; de tweede oorlog tast zowel het dorp als het gezin, waarvan hier de geschiedenis 
verhaald wordt, tot in de wortels van zijn bestaan aan. Dé fundamenten zelf warden 
omgewoeld, de structuur verstoord. 
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REEKS 

Peter Hansen Skovmoes: Eerst als het weefgetouw stilstaat 3 
In Denemarken als de beste Christelijke roman bekroond. Vertaald door John de Bas. 
Dit boek vertelt ons van de moeilijke periode in 't leven van de jonge Deense boer Hans 
Kristensen, waarin deze gedwongen is een beslissing te nemen, die zijn gehele toekomst 
zal beheersen. Daar is zijn vriendschap met de sympathieke Kirsten, zijn vriendschap 
met Anna:Wie zal de levensgezellin worden? On suggestieve wijze weet de auteur ons 
de zware innerlijke strijd van Hans'Kristensen te beschrijven, voordat het huwelijk met 
Anna voltrokken kon warden. 
Door haar trouwe toewijding weet Anna het onder moeilijke omstandigheden aangegane 
huwelijk te redden van de dreigende mislukking en wanneer Anna later op haar ziek-
bed door Kirsten wordt bijgestaan, hebben de drie hoofdpersonen uit dit boek het in-
zicht verworven,, dat „eerst als het weefgetouw stilstaat" een ieder begrijpen zal, dat 
zowel de lichte als de donkere draden, door God in het patroon van ons levenstapijt 
verweven, noodzakelijk waren voor het zinvolle geheel. 

Fenand van den Oever: Laat mij maar zwerven 
De verzorging van stofomslag, band en tekeningen tussen de tekst was weer in handen 
van de bekende kunstenaar Anton Pieck. 
Wij prijzen ons gelukkig, het vervolg op „Brood uit het Water" te kunnen aankondigen. 
Van den Oever neemt ons mee de wereld door. Hij tekent ons met een bewogen hart 
Jan-de-zeeman — zo groot en klein als hij is — zijn rijkdom en zijn armoe, zijn vertier 
aan de wal, soms, zijn grenzenloze verlatenheid vaak op zee. De dominerende figuur in 
dit boek is weer Arend-Michiel van Roon. Van Roon zwerft. Het leven, fel, hard, ge-
nadeloos, stormt op hem af. Hij rijpt tot een man, ,door geen aardse macht te temmen, 
door een strelende hand te vermurwen".... 
Hij komt in Vlaardingen terug, zijn oude Vlaardingen. De,  wereld, die hij eens, te klein 
voor zijn ongebreideldheid, verliet, trekt toch als een magneet. Maar hij keert groter 
dan hij vertrok weerom. Eenmaal vroeg hij, nu vráágt men hèm. Al zijn levensidealen 
ziet hij verwezenlijkt, op één na. Zonder sentimenteel te worden schrijft Van den 
Oever met een ontroerende weemoed van zijn berustend verdriet om dat éne.... 
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qeóichten 
Muus Jacobse: BIJBELSE GEDICHTEN. 
2e, uitgebreide druk. 
Gebonden in heel linnen band f2.50. 
Voorzover deze uit verschillende bundels saam-
gelezen poëtische verbeeldingen niet bij de bijbel-
tekst aansluiten, zijn zij vrije fantasieën naar aan-
leiding van bijbelse motieven. 

Muus Jacobse: HET BESCHEIDEN DEEL 
Tweede druk. Een bundel verzen. Prijs gebonden 
ƒ1.90. 
De belangstelling, die er allerwegen bestaat voor 
het werk van deze bekende Protestants-christelijke 
dichter, deed ons besluiten van het in 1941 voor 't 
eerst uitgegeven bundelt». „Het bescheiden deel" 
een herdruk op te leggen. In dit prachtige bundeltje 
komt wel heel sterk het waarachtige dichterschap 
van de auteur uit. Deze beschouwende, stille verzen 
ontroeren door zuiverheid van gevoel en klank. 

GEBROKEN KLEUREN 
Bloemlezing uit de gedichten van Jacqueline van 
der Waals. 
3e druk. Gebonden in heel linnen band f2.75. 
In deze bundel zijn 64 gedichten opgenomen, samen-
gelezen uit verschillende bundels. De gedichten van 
deze begaafde dichteres genieten in zeer ruime kring 
grote waardering. Ze zijn van een bijzondere be-
koring en rijkdom, prachtig van rhythme en klank, 
luchtig van toon, zelfs speels, of diep godsdienstig. 
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JEUGDBOEKEN  

M. de Lange-Praamsma: 

Goud-Elsje verlooft zich 
Jeugdboek voor meisjes van 15-18 jaar. 
Illustraties en stofomslag van Rie ReinderhOff. 
Gebonden in heer linnen band f3.90. 

Voor dit zonnig-optimistische meisjesboek zullen in de 
eerste plaats alle koopsters van „Goud-Elsje" grote be-
langstelling hebben. Ouders die hun dochter willen ver-
rassen, meisjes die hun vriendinnetje een goed verjaars-
cadeau willen geven en verder alle meisjes, die in de 
gelegenheid zijn zelf een boek te kopen, vinden hier zeer 
zeker wat hun hart begeert. 
We vinden Goud-Elsje hier in een boekhandel. Door 't 
contact met de liefde in 't leven van anderen, ontwaakt 
er ook iets bij Els. Er doen zich echter nog heel wat moei-
lijkheden voor, maar het jonge geluk in haar leven wint 
het en zij verlooft zich met de sympathieke Taco. 

W. Broos: 

Toen de sirenes loeiden 
Jongensboek 12-15 jaar. 
Met vele illustraties van Jan Lutz. 
Gebonden in heel linnen band en met kleurig stof-
omslag f3.90. 

Een boek, dat het jongenshart vlugger zal doen kloppen, 
maar de jeugd'ook bewondering en respect zal afdwingen 
voor het opofferende werk van de Nijmeegse brandweer-
lieden, die in de oorlogstijd met ware doodsverachting en 
heldenmoed er op uit trokken om mensenlevens te redden. 

H. Frankena: 

De vruchten rijpen 
1VIeisjesroman 
17-20 jaar. 

Gebonden in heel linnen band f3.90. 

Een blijmoedig, ernstig boek met sublieme karakterteke-
ning. In deze roman komt vooral de tegenstelling uit tussen 
materialistisch egoïsme en de enig ware levenshouding,,  
zoals de leden van een hardwerkend leraarsgezin die 
huldigen. 
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Ina Kornel: De sluier van Maya 
Roman voor oudere meisjes van 17-22 jaar. 
Geb. in heel linnen band. Gevat in stofomslag. Prijs f3.90. 

Deze roman behandelt de problemen van volwassen 
wordende meisjes. Hoofdfiguur is de eenzame Paula Keeg-
stra, studente in de geschiedenis te Amsterdam, wier moe-
der, zuster Rita en zwager Jo, elders wonen. 
De Amsterdamse notarisfamilie De Heijst speelt een be-
langrijke rol en wel in 't bijzonder de kunstzinnige doch-
ter Annelies. 
In deze diepgaande roman wordt op waarlijk meesterlijke 
wijze het gevoelsleven van de belangwekkende hoofd-
figuren ontleed, terwijl er bovendien waardevolle oplossin-
gen worden gegeven voor de gegroeide problemen. De be-
slissingen, die de jonge mensen nemen, worden gedragen 
door- een gezond verantwoordelijkheidsgevoel. 
Zo vinden de moeilijkheden in het interessante leven der 
meisjesstudente Paula Keegstra definitief hun oplossing, 
wanneer Bert Mees, die zojuist voor dominee is afge-
sttideerd, haar tot vrouw vraagt. Bij hem vindt zij de rust 
en kracht, waar ze altijd naar verlangde. 
Dit blijmoedige, nochtans ernstige boek is een uitblinker. 
Het ia een zeer hoogstaand, een stèrk boek! 

K. Norel: 

Oranje boven uit de tijd van Jan de Witt 
Jeugdboek voor jongens van 14-17 jaar. 
Stofomslag en illustraties van G. D. Hoogendoorn. 
Prijs gebonden f4.90. 

Beter dan ooit tevoren spreekt dit boek tot onze jonge 
mensen. Beter dan ooit worden de avonturen begrepen, 
die Pieter Kant, de moedige Enkhuizer jongen, beleeft. 
„Oranje moet terug!" roept men in Enkhuizen.. Het is een 
roep, die door de gebeurtenissen van de laatste jaren in-
eens een veel diepere betekenis kreeg. 
En al waren de toestanden toen anders, de echt Hollandse 
geest was eender en zal eender blijven. 
Dit boek is als het Ware een „Bravo" aan de moedige 
Hollandse zeelieden, jong en oud, van alle tijden. 

Dr J. Roelink: 
In dienst van de Erfprins 

Jeugdboek voor jongens van 12 tot 15 jaar. 
Illustraties en stofomslag van 	D. Hoogendoorn. Ge- 
bonden in heel linnen band f4.90. 
Een historisch verhaal, spelend tijdens de Franse over-
heersing. In 1799 wordt ons land geregeerd door patriotten 
onder Franse bescherming. Maar de Hollanders van die 
dagen waren niet minder vrijheidsgezind dan die uit onze 
tijd en de Oranje-vriehden werkten dan ook -met alle 
middelen aan hun bevrijding. Dapperheid en list en vaak 
adembenemende avonturen. 
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Dr J. Roelink: 

Onder de vlag van Piet Hein 
Jongensboek 
voor de leeftijd van 
12 tot 15 jaar. 
3e druk. Prijs ƒ3.90. 

Met vele illustraties en een pakkend stofomslag van G. D. Hoogendoorn. 
Gebonden in heel linnen band. 
Spanning en avontuur. De frisse zeewind blaast door dit boek. Het beschrijft de ver-
bitterde strijd van stoere Hollandse zeelieden, onder leiding van hun moedige, god-
vrezende gezagvoerder. 

Nel Verschoor-van-  der Vlis: Herrie-Let 
4e druk. Meisjesboek 12-15 jaar. Ruim geïllustreerd. Ge-
bonden in heel linnen band en met keurig stofomslag f3.90. 
De schrijfster is geen onbekende. En dat wij dit mooie 
boek weer beschikbaar hebben, zal vele ouders en niet 
minder de meisjes verheugen. 
Dit boek is n.l. buitengewoon mooi en treffend; vol natuur, 
vol karakter, vol leven. Het beschrijft het H.B.S.-leven van 
Let Verhage. Hier is een boek met „inhoud"! 

Nel Verschoor-van der Vlis 

Wind in de zeilen 
Gebonden in heel linnen band ƒ3.90. 

Lotje en Anja Vos zijn de hoofdfiguren in deze prachtige 
roman voor oudere meisjes. 
Hun vader, Gerard Vos, oud-bankdirecteur, komt terug 
uit Indië. Zijn vrouw, Tonia van Randen, is in het kamp 
overleden, wat hij pas 11/2  later hoorde. Nadien is hij her-
trouwd met een eenzame Indische vrouw, die een zoontje 
uit haar eerste huwelijk meebrengt. Verder brengt hij 
mee zijn dochter Anja, 23 jaar en zijn zoon Robert. In 
Holland waren achtergebleven bij Grootmoeder, Ries en 
Lotje. Lotje is nu negentien en wordt opgeleid voor 
apothekersassistente. Zij weet niet van het tweede huwe-
lijk van haar vader, totdat het haar op 't laatste moment, 
vlak voor zijn thuiskomst, wordt verteld. Dat is een grote 
schok voor haar. Anja heeft een sterke rustige natuur, 
die haar levenstaak vindt in een kindertehuis. Lotje 
heeft veel bewonderaars, houdt er van, dat de jongens 
haar het hof maken. Zij komt echter op zeer natuurlijke 
wijze van haar vlindernatuur terug. Een ernstige ziekte 
brengt het gezin met de uiteenlopende karakters dichter 
bij elkaar. Een uiterst eerlijk boek! 

A. Was-Osinga: Na de storm 
Meisjesroman 18-20 jaar. Gebonden en gevat in kleurig 
stof omslag ƒ3.90. 
Dit boek beeldt het leven uit van vier, wat karakter en 
levensopvatting betreft, ver uiteenlopende meisjes. De be-
schrijving van het rijk geschakeerde leven en de liefde 
dezer na-oorlogse jonge vrouwen, zal velen verrassen en 
vreugde verschaffen. 

Meisjesroman 
17-20 jaar. 
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STICHTELIJKE UITGAVEN 10 

H.W.S.: 	 13e druk. 

Nieuw Bijbelsch Dagboekje 	 Gebonden in heel 
 linnen band. 

Prijs ƒ2.95. 

Men vindt in dit door vele duizenden gebruikte dagboek voor elke dag een tekst, een 
stichtelijk opbouwend woord daaraan ontleend en een versje. 

Ds J. H. C. Kamsteeg: 

Als de wegen moeilijk zijn 
Gebonden in heel linnen band en gevat in stofomslag. 
Prijs f3.90. 

„In velerlei toonaard wordt hier vertroosting geboden aan 
het geprangde mensenhart, worden woorden des levens 
gereikt aan vermoeide en verslagen mensenkinderen. Een 
pracht-boekje om aan een zieke cadeau te geven. Maar ook 
een boekje voor gezonden om er een stil uur mee te hebben. 
Hartelijk aanbevolen." 	 „Kerknieuws". 

Dr A. A. van Ruler: 

Sta op tot de vreugde 
Een bundel overdenkingen. 
2e druk. Gebonden in heel linnen band. Prijs ƒ3.90. 

„Dr Van Ruler behoort tot die theologen, die wat te zeg-
gen hebben, of men het met zijn visie eens is of niet. Daar-
om begroeten wij dit boekje, dat men graag bij de hand 
zal willen hebben, met blijdschap. Het kan ons helpen op 
te staan tot die vreugde, waarvan de Psalmist gewaagde 
en die boventijdelijk is." 	 „Kerknieuws". 
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THEOLOGISCHE UITGAVEN  

Dr W. Aalders: 

Cultuur en Sacrament 
Gebonden in heel linnen band. Prijs f3.90. 

Dr Aalders schrijft in zijn inleiding o.m.: 
Een groot samenstel van vragen is de laatste tientallen 
jaren en met name na de tweede wereldoorlog op de Kerk 
afgestormd. Ze schijnen oppervlakkig bezien in het geheel 
niet met elkaar samen te hangen, en ieder voor zich af-
zonderlijk beantwoord te moeten warden. Ik noem er 
enkele: de richtingsstrijd, die altijd nog maar niet tot 
oplossing kan komen; de politiek en de houding van de 
Kerk in de twee fronten, waarin de wereld thans verdeeld 
is; de theocratie, die momenteel als politieke conceptie 
nieuw herleeft; het Rooms-Katholicisme; de vraag van 
de liturgie en het sacrament; de opgave van het aposto-
laat der Kerk en de taak der herkerstening. 
Waar gaan we eigenlijk naar toe? 
Hoe langer hoe meer ben ik tot de overtuiging gekomen, 
dat men niet eens erg diep hoeft te graven, om te gaan 
zien, dat al deze vragen met elkaar samenhangen en dat 
ze alle hun grond en ontstaan vinden in de ene grote 
vraag van de verhouding van Kerk en cultuur. 

Altijd Zondag 	Deel I Zondag 1-24 
Deel II Zondag 25-52 

Handboek voor het Catechismus-onderricht 
door Dr C. Aalders, Ds B. van Ginkel en Dr P. ten Have. 

Gebonden in heel linnen band. Prijs deel I ƒ7.50. 
Omvang 245 blz. 

Deel II is in bewerking en volgt zo spoedig mogelijk. 
Dit boekwerk verschijnt ten dienste van predikanten, 
godsdienstonderwijzers en allen die hun kennis van de 
Catechismus willen verdiepen. 
De Heidelbergse Catechismus, het aloude leerboek van de 
kerken der Reformatie, inzonderheid onzer Vaderlandse 
Kerk, vindt de laatste tijd weer een verblijdende toename 
in gebruik, met name op de catechisatie. Maar een ge-
schikte handleiding hiervoor is er nog niet. De jongste, 
die van 0. Theleman, is in haar Nederlandse uitgave reeds 
dertig jaar oud en dateert in wezen van 1887. 
Juist een klassiek werk als de Catechismus vraagt een handleiding van deze tijd. 
Dit werk wordt de catecheten aangeboden, ter voorbereiding der catechisatiën over 
de Catechismus. Het werk is uit de practijk gegroeid en bevat naast de nodige theo-
logische en exegetische verklaring ook wenken voor de practijk van het onderricht in 
de onderhavige stof. Het biedt tevens materiaal voor de catechismusprediking. 

K. Barth: Belofte en verantwoordelijkheid der christe-
lijke gemeente in het huidige tijdsgebeuren 
Vertaling Drs A. C. J. van der Poel. 
Prijs, gebonden in linnen band ƒ1.25. 

39 



U. M N., fk(.KEW114  

HET HEILIG 
\rONDMAAL  

Gebonden in heel linnen band. 
Prijs ƒ1.75. 

K. Barth: 

De Duitschers en wij 
Hier beantwoordt Prof. Barth de vraag hoe volgens hem onze houding thans tegenover 
het Duitse volk dient te zijn. 

Prof. Dr S. F. H. J. Berkelbach van der Sprenkel: 	Gebonden 
in linnen band. Huwelijkscatechisatie 	 Prijs ƒ5.25. 

Dit boek behandelt een terrein, dat in 't onderwijs der kerk slechts zelden ter sprake 
komt. Het geeft een afdoend antwoord op de huwelijksvragen en problemen van deze 
tijd, zowel op godsdienstig als sexueel terrein. Het is in de eerste plaats bedoeld voor 
jonge, verloofde en gehuwde mensen. 

4e druk. 
Geb. in heel lin-
nen band. 
Prijs 3'5.90. 

Dr H. Berkhof: 

Geschiedenis der Kerk 
Verlucht met 23 foto-illustraties. 

Een grondig, populair geschreven boek over de kerk en 
haar eeuwenlange geschiedenis. Nimmer verscheen in Ne-
derland een boek, dat dit schier onafzienbare terrein zo 
overzichtelijk, zo helder en boeiend, behandelde. 
Een ieder, ongeacht zijn kerkelijke richting, zal het met 
stijgende belangstelling lezen en bestuderen. 

Dr M. H. Bolkestein: 

Het Heilig Avondmaal 
„Een populair boekje over het Avondmaal aan de hand 
van het Avondmaalsformulier. Wij lazen deze welspreken-
de bladzijden met instemming en bevelen dit heldere, ver-
troostende en opwekkende werkje gaarne bij de leden 
onzer Kerk aan, zowel degenen, die doorgaans aan de 
tafel des Heren gaan als bijzonder aan allen, die zorgen 
en bezwaren hebben en daarom niet gaan." 

„De Gereformeerde Kerk". 

Dr E. Emmen: 

De Kerk in actie 
Gebonden in linnen band f3.90. 

Gebonden 
in linnen band 
Prijs ƒ2.90. 

Inleiding tot het Hervormd Kerkelijk denken. 
Dit boek is een leidraad, waardoor veel misvatting uit de weg wordt geruimd. Het bevat 
een onmisbare schat van gegevens over de gebeurtenissen, die zich in verband met de 
vernieuwingsgedachte binnen de Kerk afspelen. 
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Dr A. R. Hulst: 

Belijden en loven 
Ingenaaid f1.25. 

Opmerkingen over de betekenis van het woord Toda in het Oude Testament. 
Rede gehouden bij de aanvaarding van het ambt van Hoogleraar aan de Rijks-
universiteit te Utrecht. 

Dr E. Jansen Schoonhoven: 

Natuur en Genade bij J. G. Hamann 
Gebonden in linnen band f7.90. 

„De ontdekking van een kerkvader" schreef Dr Berkhof naar aanleiding van dit boek. 
Het introduceert een der merkwaardigste, in Nederland vrijwel onbekende figuren uit 
de kerk- en cultuurgeschiedenis. 

Dr J. Koopmans: 

De Tien Geboden 
Gebonden in linnen band f2.25. 

In aansluiting aan de Heidelbergse Catechismus uitgelegd. De directe, kernachtige be-
handeling maakt deze uitleg tot een boeiend betoog. 

Dr J. Koopmans: 

Laatste Postille 
Gebonden in heel linnen band f3.90. 
Ingeleid door Prof. Dr K. H. Miskotte. 

Deze Postille geeft voor Zon- en Feestdagen van het kerkelijk jaar een tekst aan, 
waarbij dan telkens aantekeningen zijn gesteld. 
Een boek voor predikanten en ontwikkelde leken. 

Dr G. van der Leeuw: 

Liturgiek 
2e druk. 
Gebonden 
in linnen band ƒ5.90. 

Dit boek behandelt de eredienst en de toepassing daarvan 
in de Hervormde Kerk. Nu het vraagstuk van de opbouw 
der godsdienstoefening nog steeds in ruime kring in het 
brandpunt der belangstelling staat, zal dit boek bij velen 
welkom zijn. 
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Dr H. van der Linde: 

De Wereldraad van Kerken 
Prijs f2.— gebroch. Getalsprijs: 50-100 ex. á ƒ1.75; 100 en 
meer ex. á ƒ1.50. 

„Een overzicht van de geschiedenis, de ontwikkeling en de 
toekomst der Oecumenische Beweging. Dr v. d. Linde laat 
haar wortels zien in de 19e eeuw; hij toont, hoe zij de 
golfslag van het tijdsgebeuren volgt; hij ontloopt de moei-
lijke problemen niet — waarom Rome niet meedoet en 
modernen bezwaren maken; hij wijst precies aan wat de 
Wereldraad wel en niet is. 
Wij kunnen er niet genoeg op aandringen, dat dit boekje 
véél en goed gelezen wordt." 

„De Hervormde Kerk". 

Dr G. van der Leeuw: 

Sacramentstheologie 
In dit boek van de bekende hoogleraar aan de Rijks-
universiteit te Groningen wordt getracht te komen tot 
enige ordening van onze denkbeelden aangaande de 
sacramenten, in de hoop, dat met verloop van tijd uit deze 
en soortgelijke pogingen een nieuwe sacramentstheologie 
zal worden geboren. 
De schrijver heeft zijn boek in vier delen gesplitst: 
I. Historisch-exegetisch deel, waarin de bronnen in Schrift 

en traditie worden besproken. 
II. Phaenomenologisch deel, waarin getracht wordt het 

sacrament zijn plaats te geven in de ganse, brede wereld 
van de geschiedenis van de godsdienst. 

III. Theologisch deel, dat poogt de plaats van het sacra-
ment te bepalen in de wereld der openbaring. 

IV. Liturgisch deel, waarin getracht wordt uit het ge-
vondene de consequenties te trekken voor de practijk 
van de eredienst. 

Gebonden in heel 
linnen band. 
Prijs f7.50. 

Dr K. H. Miskotte: 

In de gecroonde Allemansgading 
Gebonden in linnen band ƒ7.50. 
2e druk. 

„In de gecroonde Allemansgading" geeft een keuze uit het verspreide werk van Prof. 
Miskotte, bijeengebracht door Willie C. Snethlage en E. A. J. Plug. Zo rijk en zo veel-
zijdig, dat inderdaad alle man, die dit boek leest, er iets van zijn gading in vindt. 

Martin Nier/1511er: 

Over de schuld, nood en verwachting der Duitsers 
Vertaald door Willie C. Snethlage. Gebrocheerd i1.25. 
Uitspraken t.o.v. de verantwoordelijkheid van de Duitsers voor de oorlog en het Natio-
naal-Socialisme, hoe Martin Niemi5ller denkt over zijn landgenoten, die nog steeds niet 
bereid zijn de Duitse schuld te erkennen. 
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Dr G. C. van Niftrik: 

Een Beroerder Israëls 
Enkele hoofdgedachten in de theologie van Karl Barth. 
Gebonden in linnen band ƒ6.90. 

„Wie Barth's hoofdwerken zelf niet lezen kan en toch een 
mening over hem wil vormen, kan aan dit objectieve en 
grondige boek niet voorbijgaan." 

„Hervormd Gemeenteleven", Zeist. 

„Karl Barth is ontegenzeggelijk een theoloog van formaat 
en Prof. Van Niftrik een bekwaam kenner van deze figuur 
en zijn theologie. Daarom was hij wel de aangewezen man 
om ons dit instructieve werk te geven." 

„Kerknieuws". 

„Barth is een van de grootsten onder de thans levende 
geestelijke figuren. Ware dat niet zo, dan bemoeiden zo-
vele knappe koppen, in vrijwel alle beschaafde landen der 
wereld, zich niet zo intens met hem. 
Wij kunnen ons niet voorstellen, dat iemand, die op de 
hoogte van het geestelijk leven van zijn tijd wil blijven, 
dit boek ongelezen kan laten." 

„Leeuwarder Courant". 

Dr G. C. van Niftrik: 

Kleine Dogmatiek 
3e druk. 

Gebonden 
in linnen band ƒ5.50. 

In dit boek wordt op eenvoudige, duidelijke wijze de ge-
loofsleer uiteengezet. Kerkelijk geïnteresseerden zullen 
deze uiteenzetting der leerregelen van de Kerk met vreug-
de ontmoeten. Bijzonder geschikt voor het gebruik op ver-
enigingen en cursussen. 

Dr H. van Oyen: 

Op weg naar een Christelijke Wijsbegeerte? 
Gebrocheerd f1.—. 
Hierin wordt een uiterst actueel onderwerp behandeld: de vraag in hoeverre een 
Christelijke philosof ie gewettigd is. 
Deze rede tracht klaarheid te brengen in een der meest actuele problemen der huidige 
theologie en biedt door haar algemeen bevattelijk karakter de gelegenheid, dat een 
ruimere lezerskring zich omtrent deze vragen oriënteert. 

43 



DE PREDIKING VAN 

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

In 1939 werd een begin gemaakt met de verschijning van deze commentaar. Tengevolge 
van de oorlog moest dit werk helaas worden gestaakt. 
De belangstelling voor deze reeks was zo groot, dat de drie reeds verschenen delen, 
Dr H. van Oyen: Christus de Hoogepriester (De Brief aan de Hebreën); E. L. Smelik: 
De wegen der Kerk (De Brieven aan Timothetis, De Brief aan Titus, De Brief aan 
Filémon) en Prof. Dr S. F. H. J. Berkelbach van der Sprenkel: De Kerk (De Brief aan 
de Efeziërs), spoedig uitverkocht raakten. De uitverkochte delen zijn of worden t.z.t. 
herdrukt. Na de oorlog kon de voortzetting van deze commentaar ter hand worden 
genomen en zijn reeds verschenen: 

Dr E. L. Smelik: 

De weg van het woord 
Het Evangelie naar Johannes. 
Gebonden in heel linnen band 0,90. Intekenprijs ƒ7.90. 

Dr G. J. Streeder: 

De gemeente in Christus Jezus 
De Brief aan de Philippenzen. 
Gebonden in heel linnen band ƒ3.75. Intekenprijs ƒ3.25. 

Een tweede druk van: 
Dr E. L. Smelik: 

De wegen der Kerk 
Gebonden in 
heel linnen band f5.90. 
Intekenprijs f5.25. 

De Brieven aan Timothetis. De Brief aan Titus. De Brief 
aan Filémon. 

Voorts zijn in bewerking: 
Prof. Dr G. C. van Niftrik: 1 Corinthe. 
Dr 0. Noordmans: De Brief aan de Romeinen. 
Als lezers van De Prediking van het Nieuwe Testament denken wij allereerst aan de 
predikanten, die de opdracht hebben ontvangen, van week tot week de kerkelijke 
prediking te brengen. 
Verder hebben wij hen op het oog, die op enigerlei wijze in enigerlei vorm tot Bijbel-
verklaring worden geroepen, o.a. kringleiders, verenigingsleiders en -leidsters. De 
ervaring leert, hoe moeilijk het is, een geschikte handleiding tot zulk werk te vinden. 
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Dr A. J. Rasker: 	 Gebonden in 

Christelijke Politiek 
heel linnen band f3.90. 

„Wat weten•we eigenlijk af van de dikke boeken van Prof. 
Van Ruler, die alle stuk voor stuk op politiek en theo-
logisch gebied van grote betekenis zijn? Dr Rasker weet 
het wel en geeft een bijzonder duidelijke weergave van de 
Christelijke politiek, zoals die door Prof. Van Ruler wordt 
voorgestaan, waarbij hij critisch ingaat tegen zijn be-
schouwingen over de koloniale staat. 
En om Van Rulers gezichtspunt en. om  't grote belang van 
de kwestie Indonesië, zou ik de mensen, die zich nu eens 
willen verdiepen in een „brandende kwestie", dit boek 
dringend aanbevolen." 	 „De Jonge Kerk". 

Dr A. A. van Ruler: 
De belijdende kerk in de nieuwe 
kerkorde 
Gebrocheerd f1.50. Getalsprijs: 50-100 ex. á f1.25; 100 en meer ex. á fl.—. 

Een belangrijke brochure over een onderwerp, waarbij alle leden en aanstaande leden 
der Ned. Herv. Kerk zeer nauw zijn betrokken. 
Hier zijn alle gegevens uit het ontwerp-kerkorde verzameld en uitvoerig besproken. 
Met name de verhouding van het apostolische en confessionele karakter der Kerk. De 
plaats en de functie van de belijdenis,.maar ook het opzicht en de tucht komen ter 
sprake. 

Dr A. A. van Ruler: 

Het Apostolaat der Kerk en het Ontwerp-Kerkorde 
Omvang 142 blz. Prijs f2.50, gebrocheerd. Getalsprijzen: 50-100 ex. á f225. 100 en 
meer ex. á f2.—. 
De schrijver wijst in dit boekje in de eerste plaats aan, hoe de apostolische visie op het 
wezen der Kerk in de moderne tijd onder alle invloeden, vooral die van de wereld-
zending, is geboren. In de tweede plaats, hoe zij ten volle aansluit bij de grond-
begrippen der reformatie aangaande de prediking, het 
pastoraat, de presbyter en de praedestinatie. 
Bestemd voor leden en a.s. leden der Ned. Herv. Kerk 
en in 't bijzonder voor predikanten en ouderlingen! 

Dr A. A. van Ruler: 
De vervulling van de wet 

Gebonden in linnen band f15.—. 
Een dogmatische studie over de verhouding van open-
baring en existentie. 
Een gedegen studiewerk, waarvoor belangstelling zal be-
staan zowel van de zijde van de studenten als van de vele 
vak-theologen en ook van de zijde van theologisch-ont-
wikkelde leken, die gewend zijn Van Rulers geschriften te 
lezen. 
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Dr A. A. van Ruler: Religie en Politiek 
Gebonden in heel linnen band f7.50. 
Beperkt aantal in voorraad. 

Deze uitgave behandelt het vraagstuk van de verhouding van de Kerk en de Staat. Ze 
ijvert voor het verlangen van het optreden van de christelijke partij door het publiek optreden van de Kerk. 

Erwin Sutz: De sociale boodschap der kerk 
Vertaald door Ds P. A. van Stempvoort. Ingeleid door Mr G. E. van Walsum. 
Ingenaaid ƒ1.50. 

Een practische, tevens afdoende uiteenzetting van de geweldige betekenis der christe-
lijk-sociale boodschap. 

Heinrich Vogel: Noodrantsoen 
Gebonden in linnen band /3.75. Vertaald door Ds A. M. Knottnerus. 

Dit boek bevat een soort „populaire dogmatiek voor leken". Het voorziet in een 
dringende behoefte, die algemeen bestaat aan bevattelijke, maar toch diepgaande 
handleidingen voor cursussen, kringen en catechisaties. Bovendien is het ook uitstekend geschikt voor individueel gebruik. 

Prof. Dr H. de Vos: Het Christelijk Geloof 
Gebonden in heel linnen band. Prijs /8.90. 

De niet lang geleden verschenen herdruk van Prof. De Vos' boekje „De hoofdzaken van ons geloof", bracht de verplichting voor hem mee, zo spoedig mogelijk een boek te doen verschijnen, waarin zijn gewijzigde inzichten zouden zijn verwerkt. Hiertoe voelde hij zich tegenover de buitenwereld verplicht. 
Het boek, dat hierbij wordt aangeboden, valt binnen het kader der orthodoxie. Het geeft een beknopte samenvatting van de inhoud van het christelijk geloof. Dergelijke boeken zijn telkens nodig. De vraag blijkt steeds groter te zijn dan het aanbod en zo mag het geen overbodigheid heten, het beperkte aantal met een degelijk werk te vermeerderen. Naast degenen, die eenzelfde ontwikkelingsgang als Prof. De Vos hebben doorgemaakt of nog doormaken, zullen zeer velen dit boek met dankbaarheid ontvangen. Het is een-voudig, handig en beknopt. — Een boek, waarin voor de leek het christelijk geloof in hoofdtrekken wordt uiteengezet. Alle geleerdheid is hier vermeden, de aanhalingen zijn tot het uiterste beperkt en er wordt practisch geen literatuur genoemd. 

A. A. Wildschut: Voorspelling en Profetie 
Geb. in heel linnen band /2.25. 

Inhoud: Inleiding. De behoefte aan voorspellingen. Voorspelling en de wil Gods. Wat 
wil God? Profetie. Besluit. 
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EEN SERIE 

TOELICHTINGEN 

OP DE 

HEIDELBERGSE 

CATECHISMUS, 

die naar aard en opzet voor iedereen toe-
gankelijk is en door haar korte bondige ver-
klaring in zeer ruime kring met vreugde zal 
worden begroet. 
Deze serie kwam tot stand door de actie van 
„Kerk en Prediking", een der uit de oorlogs,  
nood geboren werkgroepen der Nederlandse 
Hervormde Kerk. 
ZIJ RICHT ZICH TOT ALLEN, die 's Zondags 
onder de Catechismusprediking komen, maar 
ook tot hela, die, om welke reden dan ook, 
hier wegblijven. Tot Hervormde en niet-Her-
vormde gemeenteleden, tot Hervormde en 
niet-Hervormde predikanten. 
Ieder kan zich deze waardevolle bundels aan-
schaffen en er zijn nut van hebben. 
Voor de werkgroep is het een oorzaak van 
weemoedige blijdschap, dat het reeds tevoren 
verschenen werkje van wijlen Dr J. Koop-
mans „De Tien Geboden" mag beschouwd 
worden als het eerst verschenen nummer van 
deze serie. (Zie pag. 41). 

ZIE VOLGENDE BLADZIJDE 
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TOELICHTINGEN OP DE HEIDELBERGSE 
CATECHISMUS 
Dr K. H. Miskotte: 
	 Geb. ƒ3.90, bij intekening f3.50. 

De blijde wetenschap 
	De bewerking van Zondag I—XII. 

„Ieder, die zich over de leer der Kerk ernstig bezinnen wil — en hierbij denk ik met 
name aan onze jonge lidmaten — moet dit zeer goed te begrijpen boekje aanschaffen." 

„De Jonge Kerk". 

Dr G. Oorthuys: 	 Geb. f3.90, bij intekening ƒ3.50. 

De Sacramenten 
	De bewerking van Zondag XXIII—XXXI. 

„Niemand, die geroepen wordt voor de gemeente de Heidelberger te behandelen, zal 
zonder winst van deze verklaring kennisnemen." 	 „Kerknieuws". 

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

Het gebed 
De bewerking van Zondag XLV—LII. 	 Geb. ƒ3.50, bij intekening f 3.10. 

In voorbereiding is: 
Dr 0. Noordmans: 

Het geloof 	De bewerking van Zondag VII—XXIV. 

Alle delen zijn gebonden in heel linnen band. Wij verzoeken U vriendelijk bij 
bestelling duidelijk aan te geven of U eventueel wenst in te tekenen op de 
gehele serie. 
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DIVERSE UITGAVEN  

M. C. Capelle: 
P. Oosterlee, opvoeder van het geweten 

Geb. in heel linnen band f3.90. 

Een boek, waarin het werk van een der bekendste Nederlandse paedagogen is ver-
zameld en toegelicht. 
Voor allen, die op een of andere wijze leiding hebben te geven aan de jeugd, een 
buitengewoon belangrijk boek. Voor onderwijsmensen onmisbaar. 

C. Postma (arts): 

Stippellijnen 
in het sexuele leven, aangegeven voor jongens van 13-48 
jaar. 	

Gebonden in heel linnen band f1.50. 
Een verantwoorde voorlichting voor jongens, die de moei-
lijke puberteitsjaren doormaken. 

Dr J. Roelink: 
Een honderdtal brieven uit de cor-
respondentie van ElbertusLeoninus 

Ingenaaid f10.—. 
Deze dissertatie behandelt de belangrijke brieven van de vrijwel onbekende, doch zeer 
verdienstelijke Nederlander Elbertus Leoninus. De brieven zijn in het Latijn gesteld, 
doch een korte samenvatting van de inhoud in het Nederlands gaat aan iedere brief 
vooraf. 

Dr M. C. Slotemaker de Bruine: 

Het Joodse vraagstuk 	Geb. in heel linnen band f3.90. 

Dit boek houdt zich bezig met de enorme problemen, waarvoor het Joodse volk in de 
oorlog werd en thans wordt geplaatst, terwijl het bovendien een historisch overzicht 
geeft van het Jodendom. 

Dr N. Vermeer: 

Tropendokter 	
4e druk. 
Geb. in heel linnen band f3.75. 

Boeiend als een roman. Een boek vol belangwekkende gebeurtenissen uit de zieken-
huizen en kampongs van Java. 
Het geeft een uitstekend beeld van het prachtige werk van doktoren en verpleegsters. 
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CATECHISATIEBOEKJES, STUDIEBOEKEN, e7m10 

CATECHISMUS of Onderwijzing in de Christelijke leer, die in de Ne,-lerl. Gereform. 
Kerken en Scholen geleerd wordt. Met teksten .. 	 ƒ0.21 
25 ex. f4.75; 100 ex. ƒ16.80. 

A. HELLENBROEK: (Dusgenaamd Groot Hellenbroek) Voorbeeld der goddelijke waar- 
heden voor eenvoudigen .. 	 , 0.371/2 
25 ex. f8.75; 100 ex. f30.25. 

Idem Idem, (Dusgenaamd Klein Hellenbroek) 	 0.25 
25 ex. ƒ5.80; 100 ex. ƒ18.40. 

KORT BEGRIP DER CHRISTELIJKE RELIGIE, met de voornaamste bewijzen der 
Heilige Schrift en een aanhangsel over de Wet des Heren .. 	 ƒ0.15 
25 ex. f3.50; 100 ex. ƒ1025. 

D. VAN MAANEN: HYMNOLOGISCH VADEMECUM 	 Gebonden f0.80 
Predikanten, Godsdienstonderwijzers, Onderwijzers en allen, die van tijd tot tijd 
een passende psalm of geestelijk lied moeten opgeven, kunnen met behulp van dit 
systematisch ingericht handboekje direct een goede keuze doen. 

Ds P. J. VAN MELLE: KORTE SCHETS DER CHRISTELIJKE GELOOFS- 
1.30 

Ds P. A. VAN STEMPVOORT: NAAR HET HEILIG AVONDMAAL, 6e druk ƒ0.50 

Ds TH. A. VOS: VRAGEN betreffende de Bijb. geschiedenis .. 	 .0.16 

Dr H. BERKHOF en Dr N. M. H. VAN DER BURG: BEKNOPT LEERBOEK DER 

KERKGESCHIEDENIS VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS 
Deel I en II in één band. 	 Gebonden f4.50 
Deel I. Oudheid en Middeleeuwen. 
Deel II. Van de Reformatie tot heden. 	 Prijs gebonden ƒ2.95 
Deel I is niet meer los verkrijgbaar. 

Dit leerboek is de bewerking van het in ons land allerwegen gewaardeerde boek 
van Dr H. Berkhof: Geschiedenis der Kerk. 
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. ket Evang. Verlag A. G. 
Zollikon Zürich 

(etc reep uil het loktia 

waarvan wij de alleen-vertegenwoordiging hebben 
voor Nederland en het Nederlandse taalgebied. 

Volledige catalogus op aanvraag beschikbaar. 

MARTIN-  ALBERTZ: Die Botschaft des Neuen Testamentes, 	.. geb. f 14.45 
I Band: Die Entstelning der Botschaft. 
I Teil: Die Entstehung des Evangeliums. 

CHRISTOPH BARTH: Die Errettung vom Tode in den individuelien Klage- 
und Dankliedern des Alten Testamentes 	 gebr. „ 6.25 
Eine exegetische Studie zu den Psalmen. 

KARL BARTH: Christliche Gemeinde im Wechsel der Staatsordnungen, gec. „ 3.35 
Men weet dat Barth in Maart/April van dit jaar enige tijd op bezoek is 
geweest bij de hongaarse hervormde kerk. De documenten, die op deze reis 
betrekking hebben, zijn nu gepubliceerd. De reeks begint met een preek van 
Barth over Matth. 5 : 5, gehouden in Debreczen op Goede Vrijdag. Dan vol-
gen drie lezingen: die heutige Jugend, ihr Erbe und ihre Verantwortung; 
die wirkliche Kirche; die christliche Gemeinde im Wechsel der Staats-
ordnungen. Vooral de laatste lezing, waarnaar heel het boekje is genoemd, is 
van veel belang. Dan volgt een vragen-beantwoording in Budapest. Voor 
vele lezers zal dit wel het interessantste zijn. Uit Barth's onomwonden be-
antwoording van allerlei netelige vragen blijkt overduidelijk, dat hij niet 
alleen van voortijdige angst niets wil weten, maar evenmin van enig werelds 
compromis met de communistische staat. Vragen, die in deze richting gaan, 
beantwoordt hij met een duidelijk „neen". 
Dan komen: Reformierte Kirche hinter dem „eisernen Vorhang", en de 
correspondentie met Brunner. Het laatste stuk is: An meine Freunde in der 
Reformierten Kirche von Ungarn, een brief van 23 mei, waarin Barth zijn 
hongaarse geloofsgenoten oproept, de nieuwe regering met rechte rug en 
open vizier tegemoet te treden. 

KARL BARTH: Christus und wir Christen .. 	 ing. ,, 1.05 

KARL BARTH: Dogmatik im Grundriss 	 gebr. ,, 4.95 
Eine knappe und klare Auslegung des Apostolischen Glaubensbekenntnisses 
und eine allgemein verst5mdliche Einfiihrung in die christliche Glaubens-
lehre. 

KARL BARTH: Die kirchliche Dogmatik. 
I Band: Die Lehre vom Worte Gottes. 
I Teil 	 .. geb., bij intekening f 12.95, los „ 14.45 
II „ 	 „ 26.65, „ „ 29.60 
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II Band: Die Lehre von Gott. 
I Teil 	 geb., bij intekening ƒ21.50, los f 23.70 
II „ 	 „ 24.80, „ „ 27.40 

III Band: Die Lehre von der Schbpfung. 
I Teil 	 .. geb., bij intekening ƒ15.90, los „ 17.75 
II „ 	 „ 23.30, „ „ 25.90 
Das Monumentalwerk dieser grbssten und umfassendsten Verbffentlichung 
auf dem Gebiete der kirchlichen Literatur der Gegenwart ist eine un-
erschtlpfliche Fundgrube des Wissens und der Erkenntnis fbr jeden Theo-
logen und gebildeten Laien. Das Gesamtwerk umfasst 5 B5nde, die je nach 
Umfang in 2-3 Teilen erscheinen. 

KARL BARTH: Fides quaerens intellectum 	 gebr. „ 7.35 
Anselms Beweis der Existenz Gottes im Zusammenhang seines theo-
logischen Programms. 

KARL BARTH: Die Christliche Lehre nach dem Heidelberger Katechismus 	3.85 

In handlichem Taschenformat als Nachschlagewerk die Bonner-Vorlesungen 
vom Sommer 1947. Diese klare und verst5ndliche Auslegung des Heidelberger 
Katechismus von Barth bedarf wohl keiner n5heren Angaben. 

KARL BARTH: Gotteserkenntnis und Gottesdienst nach reformatorischer 
Lehre 	• . 	• • 	• • 	. • 	• • 	• • 	• • 	• • 	• • 	• • 	• • 	• • 	• • 	. • 	.. 	geb. 	„ 6.-- 
Die „Gifford-Lectures" liber das Schottische Glaubensbekenntnis. 

KARL BARTH: Erklarung des Philipperbriefes 	 gebr. „ 3.85 

KARL BARTH: Die protestantische Theologie im 19. Jahrhundert 	geb. „ 
Ihre Vorgeschichte und ihre Geschichte. Eine liberaus fesselnd geschriebene 
Darstellung mit 27 Portrait-Illustrationen. 

KARL BARTH: Der Rinnerbrief 	 .. geb. „ 12.45 
Der grossangelegte Kommentar zum geistesgewaltigsten Brief der gesamten 
Weltliteratur. 

KARL BARTH: Eine Schweizerstimme 1938-1945 	 .. geb. „ 11.95 
Verbffentlichte und unverbffentlichte Vortr5ge und Briefe zum Zeit-
geschehen, eine wertvolle Dokumentensammlung. 

KARL BARTH: Die Theologie und die Kirche 	 . .. geb. „ 8.10 
Wegweisungen zum Neubau von Theologie und Kirche. 

KARL BARTH: Die Unordnung der Welt und Gottes Heilsplan 	 ing. „ 0.95 
Rede gehouden op de Wereldraad van Kerken, Amsterdam, Augustus 1948. 

Bekenntnisschriften und Kirchenordnungen der nach Gottes Wort reformierten 
Kirchen. Herausgegeben von Wilhelm Niesel 	 .. geb. „ 12.20 

BERECZKY: Die ungarische Christenheit im neuen ungarischen Staat ing. „ 1.20 
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EDUARD BUESS: Jeremias Gotthelf, Sein Gottes- und Mensehenversandnis 
geb. j' 12.— 

Diese griindliche Monographie ist die Frucht jahrelanger Gotthelfstudien. 
Sie ist nicht nur fik Fachwissenschaftler bestimmt, sondern flir alle ge-
bildeten Kreise von grossem Interesse. 

JOSEPH CHAMBON: Der franziisische Protestantismus 	.. 	geb. „ 6.95 

Die packende Geschichte der hugenottischen Glaubenskampfe. 

JOSEPH CHAMBON: Der Puritanismus 	 .. 	geb. „ 11.15 

Eine geistvolle Darstellung der biblischen Glaubensbewegungen in England 
bik ins 17. Jahrhundert. 

Der Christusweg, Gebdte fdr das ganze Kirchenjahr 	 gebr. „ 2.— 

In derselben Aufmachung wie das friiher erschienene Gebetblichlein „Die 
Heiligen Zehn Gebote". 

OSCAR CULLMANN: Christus und die Zeit .. 	 .. 	geb. „ 11.40 

Die urchristliche Zeit- und Geschichisauffassung. 

FELIX FLtICKIGER: Philosophie und Theologie bei Schleiermacher .. 	geb. „ 11.40 

ARTHUR FREY: Der Katholizismus im Angriff 	. 	 gec. „ 3.05 

Ook in godsdienstig opzicht blijken Zwitserland en Nederland frap- 
pante overeenkomsten te vertonen. Dat maakt dit boekje, ondanks zijn 
'geheel Zwitsers karakter, ook voor Nederlanders zeer_ boeiend. De bekende 
directeur van het evang. persbureau beschikt over een schat van citaten. 
uit bladen en boeken. Uit deze citaten bouwt hij, tegen de achtergrond van 
het R.K. wetboek (de' Codex luids canonici) en van' de Katholieke Actie 
een beeld op van de machtige R.K. activiteit, die de re-katholisering van 
Zwitserland beoogt. Het Jezuïetenprobleem, De R.K. en de grondwet, de 
philanthropische politiek, immigratie, de heiligverklaring van Broeder 
Klaus, R.K. belastingmoraal en vele andere kwesties passeren de revue. 
De grondgedachte is: dit alles ondergraaft het democratisch staatsbestel. 
Het boekje is met grote helderheid en slagvaardigheid geschreven. 

Holiiindische Kirchendokumente, verzameld en ingeleid door W. A. Visser 	• 
't Hooft 	 ing. „ 3.05 

In dit boekje vinden we een verzameling van alle' herderlijke brieven en 
andere documenten, uitgegaan van de Nederlandse Hervormde Kerk in de 
bezettingstijd. Het geeft een uitstekend beeld van de strijd van de,  Kerk 
om de handhaving van de goddelijke geboden in het staatsleven. 
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Prof. Dr ADOLF KELLER: Amerikanisches Christentmn heute 	geb. f 13.30 
„Veel van wat onder de rubriek „oecumenica" gerangschikt kan worden, be-
hoort tot het genre der „vluchtige ontmoetingen". Hier echter hebb we 
te doen met, een boek, dat zeer brede oriëntering gèeft, zonder aan de Mèpte 
der theologische bezinning te kort te doen. Na een helder historisch over-
zicht laat Prof. Keller ons de verschillende aspecten zien van het Protestants 
kerkelijk leven in de Verenigde Staten, als: de plaats\ van ,de Kerk in het 
volksleven, de Kerk in haar eigen wereld (o.a. de prediking), de Ameri-
kaanse theologie, het sociale werk, de arbeid onder de jeugd, Zending, 
Evangelisatie, oecumenische beweging, pacifisme en relief-work — en hij 
doet dat op een wijze die van begin tot eind boeit. Geen onderdeel wordt 
onbesproken gelaten: wie georiënteerd wil worden over de houding van de 
Kerken ten opzichte van de VoIkenbondsgedachte, vindt hier evenzeer 
materiaal als wik iets weten wil over de invloed van •Kuyper en Baxinck 
in Amerika! Maar de grootste verdienste van de schrijver is, dat hij voort-
durend doorstoot naar de theologische achtergronden. Zo draagt dit werk 
bij tot geestelijke „bruggenbouw" tussen Amerika en Europa, die juist nu 
dringend nodig is. Want bij de lezing er van realiseert men zich voortdurend 
hoeveel wanbegrip er te onzent over het Amerikaans Christendom heerst. 
Wij hebben enkele klanken over het „Social Gospel" opgevangen en menen 
daaraan dikwijls heel de Amerikaanse Christenheid te kunnen meten en.... 
veroordelen. „Aber in einer aufscheuchenden Zeit ist auch in Amerika das 
Wort Gotteá wieder zu einem zweischneidigen Schwerte geworden." 
Prof. Keller confronteert ons met theologen als Niebuhr, Mackay, de beide 
Horton's, die andere geluiden doen horen dan het oude optimisme en 
idealisme, en die weer nadruk leggen op de radicale tegenstelling tussen 
wereldrijk en Godsrijk. Met duidelijke sympathie geeft de auteur hun ge-
dachten weer. Maar zijn critiek op het „Social Gospel" is vrij van alle hoog-
moed en continentale eigenwaan: in de sociale activiteit der Amerikaanse 
Kerken ziet hij een element, dat wij misschien verwaarloosd hebben. „Es ist 
vielleicht so, dass von hier aus die Frage an das Amerikanische Christen-
tum zu stellen ist, ob das Leben Christi in seiner. Kirche aufgebrochen 
ist .... der Glaube als weltilberwindende Tat, als Werk der Liebe, als Auf-
bau der Gemeinschaft, als Hilfe und lebenzeugende Freude." Mogelijk 
kunnen wij, in de critieke situatie waarin wij ons religieus en kerkelijk 
bevinden, verrijkt worden door het delen in dit „Werk der Liebe"! 
Prof. Keller heeft met het schrijven van dit boek diep-oecumenisch werk 
Verricht. Voortdurend dwingt hij ons, positief onze houding te bepalen ten 
opzichte van dat andere Amerika, dat wij zo weinig kennen, dat Amerika, 
dat in de nood van deze tijd het experiment van het geloof en van de liefde 
wil verrichten. Natuurlijk draagt het boek het stempel van de tijd waarin 
het geschreven is: de verhouding tussen Amerika en Rusland heeft wel 
andere vormen aangenomen dan Prof. Keller in 1,943 vermoeden kon — de 
spanning, die daardoor ontstaan is, zal stellig ook aan de Kerken van 
Amerika niet voorbijgaan. En wanneer men de besluiten van de Delaware-
conferentie van 1942 leest in het licht van de na-oorlogse toestanden, wordt 
men sterk herinnerd aan de waarschuwing, die Barth in datzelfde jaar gaf, 
om het Manna maar voor één dag te verzamelen en verder te vertrouwen 
op de belofte des Heren: „Zie, ik ben met U alle dagen, tot aan het einde 
der wereld." Dat deze waarschuwing ook in Amerika weerklank gevonden 
heeft, verblijdt ons en geeft ons voor het oecumenisch contact tussen 
Amerika en het continent nieuwe moed." 	 „Vox Theologica". 
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KAJ MUNK: Bekenntnis zur Wahrheit 	 .. 	geb. f 3.90 
Markante Predigtén des danischen Dichter-Pfarrers. 

ALFRED DE QUERVAIN: Ethik. 
I Teil: Die Heiligung „ 14.45 
Untersuchung konkreter Fragen unserer Zéit auf Grund biblisch-refor-
matorischer Erkenntnisse. 
II Teil I Halbband: Kirche, Volk, Staat .. 	 .. 	geb. „ 14.45 
Ein entscheidendes Buch das grundsatzliche Klarung bringt ftir politische 
Probleme. 

MARTIN SCHMIDT: Prophet und Tempel .. 	. 	 . 	ing. 11.15 
Eine aufschlussreiche alttestamentliche Studie. 

PATRIARCH SERGIUS: Die Wahrheit fiber die Religion In Russland 	gebr. „ 4.65 
Eine aufschlussreiche Dokumentensammlung. 

EDUARD THURNEYSEN: Die Lehre von der Seelsorge 	 geb. „ 11.70 
Eine umfassende wissenschaftliche Arbeit und zugleich eine tief und be-
wegend in die Praxis der Seelsorge eingreifende Wegweisung. 

WILHELM VISCHER: Das Christuszeugnis im Alten Testament. 
I Teil: Das Gesets 	 .. 	geb. „ 7.70 

II Teil: Die fraheren Propheten 	 .. 	geb. „ 12.95 

Das epochmachende Werk, welches mit Leidenschaft die Botschaft ver-
kandet, dass das Alte Testament nur von Christus her zu lesen und zu 
verstehen ist. 

WILHELM VISCHER: Esther 	 . • 	ing. „ 1.05 

Eine Abhandlung, die zugleich zur Klarung der Judenfrage beitragt. 

WILHELM VISCHER: Hiob, ein Zeuge Jesu Christi 	 ing. „ 1.45 

Die ewigen Hintergrande der Frage des Menschen nach dem Sinn des 
Leidens werden in dieser alttestamentlichen Studie aufgewiesen. 

HEINRICH VOGEL: Eiserne Ration eines Christen 	.. 	 gebr. „ 3.85 
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Jeugdblad „Onze Zondag" (verschijnt wekelijks) 

INLICHTINGEN EN BESTELLINGEN 

N UITSLUITEND RICHTEN AAN HET 

BUREAU 'DER N.Z.V. 
Enige Z uitgaven Bloemgracht 79,Amsterdari. Tel. 44020 

Samenvatting van de Bijbelse Geschiedenis, die op Zondag aan de 
orde was. 
ab, per kwartaal bij 20 nummers 25 cent. 

• „Onze Oudsten" 
3-maandelijkse periodiek van 60 pagina's, met rooster en handleiding 
voor Evangelieverkondiging aan de jeugd van 12 tot en met 14 jaar 
op Oudsten afdeling, jeugddiensten, enz. Abonnement ƒ5.— per jaar. 

• ,,Kind en Zondag" 
(maandblad van 32 pagina's) 

Orgaan der Ned. Zondagsschool Ver. met bijbelstof voor twee leeftijds-
groepen (6-9 en 9-12 jaar) en vele leidinggevende en vormende 
artikelen over de Evangelieverkondiging aan het kind. 
Voor leden gratis. Contributie f2.50 per jaar. 

Vraag volledige catalogus aan het Bureau der Nederlandsche Zondags-
school Vereeniging, Bloemgracht 79, Amsterdam over: 
STUDIELECTUUR 	VERJAARDAGSKAARTEN 
UITDEELMATERIAAL 	ROOSTERS, ETC. 

• GRATIS TRAININGSCURSUS 	 vraag eens 
VOOR ZONDAGSSCHOOLKRACHTEN 

	
inlichtingen 

Op „De Horst" werden 10 trainers op-
geleid, die U gaarne met raad en daad 
terzijde zullen staan. 

Smalfilmdienst N.Z.V. 
Verzorging van filmmiddag en -avond 
met geluidsprojectie, kinderfilMs, 
archeologische film, Bijbelse films. 
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Het is mogelijk dat U nummers opgeeft die uitverkocht 
zijn geraakt. Wilt U daarom even één van onderstaande 
regels doorslaan? 

Voor uitverkochte boekjes andere in de plaats 
te zenden. 

Voor uitverkochte boekjes GEEN andere in de 
plaats te zenden. 

1*9*4*8 
Ingevulde Bestelbrieven mogen niet als Druk-
werk worden verzonden, doch moeten als Brief 
worden gefrankeerd met postzegel van 10 ct. 

d3esteading. 

 

voor G. F. Callenbach N.V. 

Uitgever - Nijkerk 

  

Volledig adres voor de verzending van het bestelde 
De Heer 	Mevrouw 	/ 	Mejuffrouw 

Straat: 	  

Plaats: 	  
door bemiddeling van boekhandel 	  

wenst levering rechtstreeks van de uitgever 

per post (± 10 K.G.) 	  
per spoor tot 	  
verder per 	  

Wij verzoeken U vriendelijk Uw bestelling zo spoedig mogelijk in te 
zenden. 



Doe Uw keus 
Bestel zo ruim mogelijk / 

• 

Aant. Nrs. 	Titels 	 Aant. Nrs. 	Titels 

	 1 Veilig in het donker, 2e dr. 
	 2 Toch een flinke jongen, 4e dr. 
	 3 Het verloren schaap, 2e dr. 

á 20 cent 

	 4 Die Mieke.... 
	 5 Jantje van de Scholtenh., 4e dr. 
	 6 0, foei Liesje 
	 7 Kraaloogje en Flapoortje 
	 8 De pop van slordig Liesje 

á 35 cent 

	 9 Van een j. en een m. en een b. 
	 10 De grote veenbrand, 3e dr. 

á 40 cent 

Serie V.O.K. 
	 11 Het klompje, dat op 't w. dreef 
	 12 Bruun, de beer, 7e dr. 
	 13 Het pl. dat niemand wist, 4e dr. 
	 14 Het wegje in het koren, 8e dr. 
	 15 Kareltje, 3e dr. 

á 60 cent 

	 16 Kraaien 1Vlieke 

	 17 Wilhelmus 

á 60 cent 

	 18 Toen Doortje weer thuis kwam 
	 19 De stroper, 5e dr. 

	 20 Jozientje 
	 21 Een Kerstvacantie in Zeeland 
	 22 Met vacantie buiten 

á 75 cent 

	 23 Wout de scheepsjongen, 6e dr. 
	 24 Nienke van de koster, 3e dr. 
	 25 Mieke van „Kweeklust" 

á 85 cent 

	 26 Rozemarijntje, 7e dr. 
	 27 Rozem. naar school, 9e dr. 
	 28 Het geheim v. d. gr. reismantel 

á 100 cent 

	 29 Ido Heegstra str. voor de vrijh. 
	 30 Jan Piepedoppie, 2e dr. 

á 105 cent 

	 31 Ouwe Bram, 12e dr. 
	 32 Amieke, 2e dr. 
	 33 Hessel 

á 110 cent 

	 34 Een Holl. jongen t. walvisvaart 
	 35 Het tentjochie v. d. Zevenbuurt 
	 36 De geheimzinnige gast 

á 120 cent 

	 37 Peerke en z'n kameraden, 8e dr. 

á 160 cent 

	 38 Jetje uit het Huis, 3e dr. 

á 175 cent 

	 39 Jaap Holm en z'n vr., 14e dr. 

á 70 cent 	 á 240 cent 



Platen, Kaartjes, enz. 

	 Nieuwe Beloningskaartjes. Prijs per geperforeerd vel van 32 kaartjes f0.50; 
10 vellen á f0.45; bij 25 en meer vellen f0.40 per vel. 

	 Diploma A „De jonge Timotheils wordt door zijn moeder onderwezen". Prijs 
1-24 ex. á 18 et.; 25-49 ex. á 17 ct.; 50-99 ex. á 15 et.; 100 of meer ex. 
á 121/2  ct. 

	Modern Diploma. Prijs 1-9 ex. á 25 ct.; 10-24 ex. á 23 ct.; 25-49 ex. á 21 ct.; 
50-99 ex. á 18 ct.; 100 en meer ex. á 15 ct. 

	 Platen Bijbelse Kunst 	 ex. No. 	  
Prijs per ex. 121 /2  ct.; 25 ex. á 10 ct.; 50 ex. á 9 ct.; 100 ex. á 8 et.; 250 ex 	 
á 7 ct. 

	 Pakjes Zondagssehoolkaartjes 	 Serie A; 	 Serie B. 
Prijs per pakje 121 /2  ct.; bij 25 pakjes á 10 ct.; bij 50 pakjes á 9 ct.; bij 100 
pakjes á 8 ct. (Inhoud per pakje 12 verschillende kaartjes). 

	 Gulden regels 

AI 	B! 	C 	D 	EI 	F  

Prijzen: 10 ex. á 8 et.;. 25 ex. á 7 ct.; 50 ex. á 6 et.; 100 ex. á 5 ct.; 250 ex. á 4 et. 

	 Friese Gulden Regels. Prijzen als voren. 

	 De tien geboden. Prijs bij 10 ex. á 4 et.; 25 ex. á 31/2  Ct.; 50 ex. á 3 ct.; 100 ex. 
á 21/2  ct. 

	 Muziek Kerstliederen 	 le Serie; 	 2e Serie. 
Prijs 1 ex. 15 ct.; 10 ex. á 121/2  ct.; 25 of meer ex. á 10 et. 

	 Tekst Kerstliederen 	 le Serie; 	 2e Serie. 
Prijs voor 50 ex. f1.25; 100 ex. voor f2.25; 250 ex. voor f5.25. 

	 Opdrachtblaadje A. 

	 Opdrachtblaadje B. 

	 Opdrachtblaadje C. 

Prijs 100 ex. voor f1.—; 250 ex. voor f2.25; 500 ex. voor f4.—; 1000 ex. voor 
f 7.50 	. 

	 Kaart van Palestina in 2 losse vellen .1'4.20. 

	 Bijbelse wandkaart in 6 losse vellen f4.70. 



Diverse Boekwerken 

JEUGDBOEKEN 

	 ex. W. Broos: Toen de sirenes loeiden 	 .. 

	 ex. H. Frankena: De vruchten rijpen 	.. 	• • 	• . 	• 

geb. 

• „ 

	

f 	3.90 

	

„ 	3.90 

	 ex. Greeth Gilhuis-Smitskamp: „Nu moet je eens luisteren" .. „ 	3.90 

	 ex. Ina J. Kornel: De sluier van Maya .. „ 	3.90 

	 ex. M. de Lange-Praamsma: Goud-Elsje verlooft zich „ 	3.90 

	 ex. K. Norel: Oranje Boven uit de tijd van Jan de Witt „ 	4.90 

	 ex. Dr J. Roelink: In dienst van de Erfprins 93 „ 	4.90 

	 ex. Dr J. Roelink: Onder de vlag van Piet Hein, 3e druk 	.. „ 	3.90 

	 ex. Nel Verschoor-van der Vlis: Herrie-Let, 4e druk „ 	3.90 

	 ex. Nel Verschoor-van der Vlis: Wind in de zeilen .. 95 ,, 	3.90 

	 ex. A. Was-Osinga: Na de storm 	.. „ 	3.90 

ROMANS EN DIVERSEN 

	 ex. Cor Bruijn: Wendelmoet „ 	4.50 

	 ex. Cor Bruijn: Vreemde Macht, le deel trilogie .. 59 „ 	8.90 

	 ex. Cor Bruijn: Vrijheid, 2e deel trilogie 	.. „ 	8.90 

	 ex. Cor Bruijn: Ochtendschemering, 3e deel trilogie .... 99 „ 8.90 

	 ex. Cor Bruijn: De drie portretten van Claire Marianne „ 	5.50 

	 ex. Mia Bruyn-Ouwehand: Springvloed 	.. 59 „ 	4.50 

	 ex. M. C. Capelle: P. Oosterlee, opvoeder van het geweten 95 „ 	3.90 

	 ex. De Goede en Gerritsen: Burgers in Bezettingstijd 99 3.50 

	 ex. Muus Jacobse: Het bescheiden deel, 2e dr. .. „ 	1.90 

	 ex. C. Th. Jongejan-de Groot: Verdonkerd goud 4.50 

	 ex. J. Kolkman: Walvis aan stuurboord 	.. 95 „ 	5.90 

	 ex. Herman de Man: Wonderlijke Ontmoetingen, 2e dr. .. 99 „ 	6.90 

	 ex. Fenand v. d. Oever: Brood uit het Water .. „ 	4.50 

	 ex. C. Postma: Stippellijnen 

	 ex. Dr J. Roelink: Een honderdtal brieven uit de correspon- 

dentie van Elbertus Leoninus ing. 

„ 	1.50 

„ 10.- 

	 ex. Dr 1VI. C. Slotemaker de Bruine: Het Joodse vraagstuk .. geb. „ 	3.90 

	 ex. Dr N. Vermeer: Tropendokter, 4e druk .. „ 	3.75 

	 ex. Anne de Vries: Bartje zoekt het geluk .. „ 	5.50 

	 ex. Anne de Vries: Verhalen voor de Kersttijd .. „ 	4.90 

	 ex. Jacq. v. d. Waals: Gebroken kleuren, 3e druk „ 	2.75 

	 abonnement(en) Nobel-Reeks. Per deel .. „ 	2.45 



THEOLOGISCHE EN STICHTELIJKE UITGAVEN 

	 ex. Dr C. Aalders, Ds B. van Ginkel en Dr P. ten Have: Altijd 
Zondag 

deel I .. 	 . 	.. geb. f 7.50 
deel II .. 9  
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	  ex. Dr W. Aalders: Cultuur en Sacrament .. 	 „ 3.90 

ex. K. Barth: Belofte en verantwoordelijkheid der christelijke 
gemeente in het huidige tijdsgebeuren 	 „ 1.25 

	 ex. K. Barth: De Duitschers en wij 	 „ 1.75 

	 ex. Prof. Dr S. F. H. J. Berkelbach van der Sprenkel: 
Huwelijkscatechisatie 	 •• •• •• •• • 	39 	„ 5.25 

	 ex. Dr H. Berkhof: Geschiedenis der Kerk, 4e druk .. 	 „ 5.90 

	 ex. Dr M. H. Bolkestein: Het Heilig Avondmaal „ „ 2.90 

	 ex. Dr E. Emmen: De Kerk in actie .. 	 „ 3.90 

	 ex. H. W. S.: Nieuw Bijbelsch Dagboekje, 13e. druk .. . 	 „ 2.95 

	 ex. Dr A. R. Hulst: Belijden en loven .. 	 ing. „ 1.25 

	 ex. Muus Jacobse: Bijbelse Gedichten, 2e uitgebr. druk • . 	geb. „ 2.50 

ex. Dr E. Jansen Schoonhoven: Natuur en genade bij J. G. 
Hamann 	 •• •• •• •. 	f 	 „ 7.90 

ex. Ds J. H. C. Kamsteeg: Als de wegen moeilijk zijn 	 „ 3.90 

	 ex. Dr J. Koopmans: Laatste Postille .. 	 „ 3.90 

	 ex. Prof. Dr G. van der Leeuw: Liturgiek, 2e druk .. 	 „ 5.90 

	 ex. Prof. Dr G. van der Leeuw: Sacramentstheologie 	 „ 7.50 

	 ex. Dr H. van der Linde: De Wereldraad van Kerken .. 	ing. „ 2.— 
getalsprijs 50-100 ex. á ƒ1.75; 100 en meer ex. á 

	 ex. D. van Maanen: Hymnologisch Vademecum .. 	.. geb. „ 0.80 

	 ex. Prof. Dr K. H. Miskotte: In de gecroonde Allemansgading, 
„ 7.50 

	 ex. Martin Niemeiller: Over de schuld, nood en verwachting 
der Duitschers 	 ing. „ 1.25 

	 ex. Prof. Dr G. C. van Niftrik: Een Beroerder Israëls 	.. geb. „ 6.90 

	 ex. Prof. Dr G. C. van Niftrik: Kleine Dogmatiek, 3e druk .. 	„ 5.50 

	 ex. Prof. Dr H. van Oyen: Op weg naar een Christelijke Wijs- 
geerte? 	 ing. „ 1.— 

	 ex. Prediking van het Nieuwe Testament, bij intekening per 
deel resp. f 7.90; f 3.25; ƒ5.25. 



	 ex. Dr E. L. Smelik: De weg van het Woord. Los .. 	geb. „ 8.90 

	 ex. Dr G. J. Streeder: De gemeente in Christus Jezus. Los 	„ 3.75 

	 ex. Dr E. L. Smelik: De wegen der Kerk, 2e druk. Los 	 „ 5.90 

	 ex. Dr A. J. Rasker: Christelijke Politiek .. . 	 „ 3.90 

	 ex. Prof. Dr A. A. van Ruler: De belijdende kerk in de nieuwe 
kerkorde 	 ing. „ 
Getalsprijs 50-100 ex. à ƒ1.25; 100 en meer ex. á ƒ1.—. 

	 ex. Prof. Dr A. A. van Ruler: Het Apostolaat der Kerk en het 
Ontwerp-Kerkorde 	• • 	• • 	• • 	• • 	• • 	• • 	• • 	• 0 	• • 	 „ 2.50 
Getalsprijzen: 50-100 á 2.25; 100 en meer à f2.—. 

	 ex. Prof. Dr A. A. van Ruler: Sta op tot de vreugde, 2e druk 	geb. „ 3.90 

	 ex. Prof. Dr A. A. van Ruler: De vervulling van de wet .. 	 „ 15.-- 

	 ex. Prof. Dr A. A. van Ruler: Religie en Politiek 	 „ 7.50 

	 ex. Erwin Sutz: De sociale boodschap der Kerk .. 	 ing. „ 1.50 

	 ex. Serie Toelichtingen op de Heidelbergse Catechismus: 

	 ex. Prof. Dr S. F. H. J. Berkelbach v. d. Sprenkel: 
Het Gebed. Los 	 .. geb. „ 3.50 
bij intekening op de gehele serie 	 „ 	„ 3.10 

	 ex. Dr J. Koopmans: De Tien Geboden 	 „ 2.25 

	 ex. Prof. Dr K. H. Miskotte: De blijde wetenschap. Los .. 	 „ 3.90 
bij intekening op de gehele serie 	 „ 3.50 

	 ex. Dr G. Oorthuys: De Sacramenten. Los .. 	 „ 3.90 
bij intekening op de gehele serie .. 	 „ 3.50 

	 ex. Heinrich Vogel: Noodrantsoen 	 „ 3.75 

	 ex. Prof. Dr H. de Vos: Het Christelijk Geloof .. 	 „ 8.90 

	 ex. A. A. Wildschut: Voorspelling en Profetie .. 	 „ 2.25 
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