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JOHN TORENBEEK 

Zo leefde Jesus 	Geb. f 6.90 

Ingeleid door Prof. Dr. P. A. van Stempvoort 

EEN KOSTELIJK KIJK- EN LEESBOEK in 
zes kleuren, bestemd voor de jeugd die on-
geveer één jaar bijbelonderricht heeft gehad. 
Forslijnige moderne tekeningen en be-
knopte evangelieteksten vertellen van Chris-
tus' leven. Dit Nieuwe Testament in platen, 
waarbij de auteur zich geheel aan de Bijbel 
heeft gehouden, kan zowel in het gezin als 
in de school diensten bewijzen, en vormt een 
rijk bezit voor ieder kind van 7 á 8 jaar en 
ouder. Groot formaat, plastic band. 

Leer mij bidden 

Indeling 

samengesteld door 
ALFRED RINGWALD 

In een voortreffelijke 
bewerking van de bekende 
televisie-predikant Ds. A. C. D. 
van den Bosch uit Ginneken 

In dagboekvorm. Voor iedere dag van het jaar een gebed 
met daarbij aangegeven een bijbelgedeelte. 

Een praktisch overzicht stelt de gebruiker in staat op een-
voudige wijze de gebeden te vinden die betrekking heb-
ben op b.v.: Kerstmis, Pasen, zieken, kerk en school, enz. 
enz. 
Het boek bevat voor welhaast alle bijzondere omstandig-
heden een passend gebed. 

Voor het gezin 

Dit gebedenboek is een kostelijk kleinood dat voor iedere 
dag van het jaar een verrijkend geestelijk woord geeft in 
de vorm van een gebed. Door dagelijks gebruik zal het 
voor het gehele gezin een bron van onuitputtelijke rijk-
dom worden. 

Geb. ƒ 7.90 

Omvang 352 blz. 



Gretig begeerde, 

dankbaar te aanvaarden 

boeken 

L.S., 
Onze kinderen vragen van hun boeken dat ze er-
door geboeid en vastgehouden worden. Onbewust 
ondergaan ze diep de invloed van hetgeen ze lezen. 
Daarom vooral rust op ons de plicht ervoor te 
zorgen, dat de kinderen die ons zijn toevertrouwd, 
het allerbeste in handen krijgen. 
Het kiezen van de juiste boeken is dan ook een 
verantwoordelijk werk. 
Gelukkig verlicht deze catalogus Uw taak. U 
vindt hierin een keur van jeugduitgaven die de 
verbeelding, de kennis en het gevoelsleven van 
onze kinderen verrijken. 
Het is een uitvoerige, betrouwbare gids. 
De prijzen zijn zo, dat men zelfs met de meest 
zuinige begroting toch kan slagen. 

FLEVO JEUGD-POCKETS 

Op pagina 36 vindt U een zestal waardevolle 
jeugdboeken aangekondigd. Een lust voor het oog. 
Ideale geschenken het hele jaar door. 

ANNE DE VRIES: ORANJE IN ZILVER 
Ter gelegenheid van het zilveren huwelijksfeest 
van ons koninklijk gezin, op 7 januari 1962, 
schreef Anne de Vries een waardevol boekje. 
Maak ook Uw kinderen deelgenoot van de feest-
vreugde. 
Op blz. 35 vindt U alle gewenste gegevens. 

Najaar 1961. 
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HETTY J. DROST: 

Poesje 
J. en M. 6-8 jaar. 16 blz., 4 111. 
Een gezellig, origineel verhaaltje over Dik-
kie, wiens poesje zoek is. Hij zwerft door het 
bos en vraagt de kippen, de vlinders en de 
eekhoorns of ze zijn poesje gezien hebben. 
Bij een konijnehol valt hij in slaap. Als 
vader hem eindelijk vindt, verheugt een 
ieder zich dat de verloren zoon terecht is en 
de ongerustheid weer tot het verleden be-
hoort. 

GREETH GILHUIS-SMITSKAMP: 

Een feestjurk voor Pietje 
M. 6-8 jaar. 16 blz., 4 ill. 
Fietje kocht als verrassing voor haar zieke 
moeder een kuikentje, maar het diertje over-
leefde de dag niet. 
Gelukkig kwam vader van zee thuis en moe-
der mocht uit bed. 
Hierdoor werd de mooie nieuwe jurk die 
vader voor haar meebracht, een ware feest-
jurk! 

3 	 W. G. VAN DE HULST: 

Gedroogde appeltjes 
J. en M. 6-8 jaar. 16 blz., 5 ill., 4e druk. 
Grootmoeder vertelt haar kleinkinderen een 
verhaal uit de tijd toen zij zelf nog op de 
zondagsschool ging. Een beetje een verdrie- 

tig verhaal in het begin, maar met een 
prachtig einde. 

4 	C. TH. JONGEJAN-DE GROOT:  

Nieuwe vrienden 
J. 7-10 jaar. 16 blz., 4 ill. 
Jopie heeft het thuis niet prettig. Als hij met 
de politie in aanraking komt, betekent dat 
gelukkig het begin van een grote verbetering 
in zijn leven. 

5 	 HANS ROWAAN: 

Het wilgenslootje 
J. 6-9 jaar. 16 blz., 4 ill. 
Dit boekje vertelt prachtig over alles wat er 
in en om het water leeft. Het geeft de goede 
verhouding tussen Jan en zijn moeder weer 
en laat zien hoe belangrijk een kinderlijk 
Godsvertrouwen is. Het avontuur .dat Jan 
beleeft als hij een jonge mus wil redden, is 
onvergetelijk. 

6 	CO VAN DER STEEN-PIJPERS: 

Robbie krijgt toch een 
vriendje 
J. en M. 6-8 jaar. 16 blz., 4 ill. 
Als Robbie verhuisd is, komt hij op een an-
dere school en daar loopt het helemaal mis. 
Hij kan zijn drift niet beheersen en daardoor 
gebeuren er heel nare dingen. Temeer stemt 
het tot grote vreugde dat hij ten slotte met 
de jongens van school een gelukkig kerst-
feest kan vieren, omdat de twee vijanden 
Robbie en Wouter de beste vrienden zijn ge-
worden. 

2 



35 CENT 

7 	 LIESBETH GROOTHOFF: 

Marktjes Kerstfeest 
J. en M. 7-10 jaar. 24 blz., 5 ill. 

Jaap en zijn vriend Kees willen het zusje 
van Jaap met Kerstmis verrassen. De kerst-
boom die ze haar willen geven, halen ze ge-
woon uit het stadspark, waar ook de burge-
meester woont. Dat loopt niet goed af! 
De burgemeester en zijn dochtertje zorgen 
ervoor dat Marietje toch een boompje krijgt. 

8 	 JEANNE MARIE: 

Paukentr gaat op stap 
M. 6-8 jaar. 24 blz., 5 ill. 
Een in prettige, warme toon geschreven ver-
haal over Paulientje, die wel neefjes en 
nichtjes heeft, maar jammer genoeg geen 
broertjes en zusjes. Als moeder naar de 
dokter moet, gaat ze op weg naar oom en 
tante. Ze trekt noodgedwongen moeders 
schoenen met hoge hakken aan. Het duurt 
niet lang voor haar voeten pijn doen. Het 
wordt nog hopelozer als ze de weg niet meer 
weet. Haar kinderlijk gebed wordt verhoord. 
Een agent brengt haar thuis en daarmee 
komt er ook een einde aan de duizend ang-
sten die moeder doorstond. 

9 
	

K. NOREL: 

Het bruicpaar 
J. en M. 7-9 jaar. 24 blz., 4 ill. 

Een met vaart en spanning geschreven ver-
haaltje. 

3 

De vriendschap van Marjan voor Dries heeft 
ten gevolge dat het jongetje en zijn ouders 
met het evangelie in aanraking komen. 

10 	 A. J. PLEYSIER: 

Zo'n _Tape toch 
J. en M. 6-8 jaar. 24 blz., 4 ill. 
Het zusje van Japie gaat voor 't eerst naar 
school. Japie denkt: kom, laat ik ook maar 
gaan. Hij moet tot twaalf uur blijven, omdat 
juf hem niet alleen durft laten teruggaan. 
Als ze samen thuiskomen, betekent dat voor 
moeder het einde van een morgen vol span-
ning. 

11 	 TJITS VEENSTRA: 

Moeders grote dochter 
M. 7-9 jaar. 24 blz., 5 ill. 
Als moeder een dagje weg moet; loopt alles 
verkeerd en daaraan heeft vooral Betteke 
schuld. 
Gelukkig weet ze nog veel van wat ze be-
dierf goed te maken. Beloven en doen zijn 
twee heel verschillende dingen; dat blijkt 
wel uit dit gezellige verhaal. 

12. 	 ANNE DE VRIES: 

Het kleine negermeisje  
J. en M. 6-10 jaar. 24 blz., 4 ill., 3e druk. 
Een kostelijk verhaal over het kleine neger-
meisje Pieng-pieng dat met haar grote don-
kere kijkers, haar zwarte krulletjes en haar 
grappig dik buikje ieders liefde en vriend-
schap geniet. 
Haar broer Dagoe vertelt haar iedere dag de 
ervaringen die hij op de zendingsschool had. 
Groot is de ongerustheid als ze het donkere 
bos is ingegaan waar de slang woont en de 
tijger en waaruit ze, als de duisternis valt, 
nog niet is teruggekeerd. 



45 CENT 

13 
	

MARGA BARTELS: 

Kerstfeest voor Marieke 
M. 7-9 jaar. 32 blz., 5 ill. 
Marieke is ten gevolge van een ziekte erg 
doof. Als zij bij tante Bep en tante Mien 
moet logeren, voelt ze zich eenzaam en is ze 
verdrietig omdat ze tijdens het komende 
kerstfeest niet bij vader op het orgel zal 
kunnen zitten. 
De mooie muziek spreekt meer tot haar dan 
een verhaal dat ze moeilijk kan verstaan. 
Doordat de tantes ervoor zorgen dat zij op 
het orgel in hun kerk mag, verandert haar 
verdriet in vreugde. 

14 	 HETTY DROST: 

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

15 	 HETTY DROST: 

Het Hongaarse vriendinnetje 
J. en M. 7-10 jaar. 32 blz., 5 111. 
Ibie, een ouderloos Hongaars meisje, woont 

met andere vluchtelingen in een van de 
kampeerhuisjes van Eerbeek. 
Door toedoen van Rietje en Joop komt er in 
het verdrietige bestaan van dit zieke, een-
zame meisje weer blijdschap en geluk! 

16 	 LIESBETH GROOTHOFF: 

Riekje en het poesje 
J. en -M. 7-10 jaar. 32 blz., 5 ill. 
Tot Riekjes grote vreugde kan ze de kerst-
dagen bij haar grootouders doorbrengen. Als 
ze met een vrachtrijder mee mag, beleeft ze 
onderweg vele opwindende avonturen met 
een weggelopen poes. Er gaat heel wat ver-
keerd, maar gelukkig brengt boer Mertens 
haar behouden terug. 

17 	 JEANNE MARIE: 

Geen vreemd kind 
M. 9-11 jaar. 32 blz., 5 ill. 
Rietje, het vriendinnetje van Annelies, gaat 
met haar ouders naar Nieuw-Zeeland. 
Er zal gauw een nieuw meisje op school 
komen, maar de teleurstelling van Annelies 
is groot als dit een negermeisje blijkt te 
zijn. 
Ze sluit heel aarzelend vriendschap, maar 
ervaart al gauw dat het hart en niet de 
huidskleur van een mens belangrijk is. 

FLEVO JEUGD-POCKETS 
PITTIGE BOEKEN 	 Zie blz. 36 

4 
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18 	C. TH. JONGEJAN-DE GROOT: 

Manke Harmke 
J. 9-12 jaar. 32 blz., 5 ill., 3e geheel herz. dr. 
De onderwijzer merkte eens op dat wij altijd 
wel iets voor anderen kunnen doen. Dat 
maakte diepe indruk op manke Harmke, 
maar als hij iemand helpt wordt hij ziek. 
Dit gegeven werd zo suggestief uitgewerkt, 
dat het voor menig kind een waardevol voor-
beeld zal zijn. 

19 	HELEEN VAN RAMSHORST: 

Het verhaal van Gijs 
J. en M. 6-8 jaar. 32 blz., 5 111. 
Een uitmuntend boekje over Gijs van de 
bakker, die ook wel graag zo'n mooie fiets 
zou bezitten als Leo van de dokter. Het 
wordt de lezertjes door dit uitstekende ver-
haal duidelijk dat we in het leven niet altijd 
kunnen krijgen waar we onze zinnen op ge-
zet hebben. 

20 	 ANNE DE VRIES: 

Bertus en Bruno 
J. 6-8 jaar. 32 blz., 19 ill., 7e druk. 
Bertus en zijn hond Bruno zijn ongeveer ge-
lijktijdig geboren en groeien samen op. 
Bruno bewijst zijn waakzaamheid en trouw 
door zijn baasje voor verdrinken te behoeden 
en hem op te sporen als hij is verdwaald. 
Bertus toont zijn dankbaarheid en vriend-
schap door het dier later. tot zijn dood te 
verzorgen. 

21 	 ANNE DE VRIES: 
• 

Mientje ons moedertje 
J. en M. 8-10 jaar. 32 blz., 8 ill., 5e druk. 
Dit allerwegen gewaardeerde boek vertelt 
een gebeurtenis uit het leven van Mientje en 
Hans, die 's morgens dapper meehelpen op 
het korenveld. 's Middags worden ze tijdens 
het bramenzoeken overvallen door een zwaar 
onweer. Mientje overwint haar angst en 
vestigt haar vertrouwen op de Here. Daar-
door kan ze flink zijn en de anderen helpen. 

55 CENT 

22 
	

COBY BOS: 

Sterretje 
M. 7-10 jaar. 40 blz., 5 ill. 
Juultje gaat naar een andere school. 
Loesje heeft slechte ogen en als ze van 
school wegblijft, vertelt men dat zij blind is. 
Heftig verontrust denkt Juultje dat zij hier-
aan schuld heeft, omdat zij haar een klap in 
't gezicht gaf. 
Gelukkig eindigt alles met een prettige 
vriendschap. 

23 	 COBY BOS: 

Tims verrassing 
J. 7-9 jaar. 40 blz., 5 111. 
De grote verrassing die Tim voor de kerst-
dagen bedenkt, loopt heel anders af dan hij 
zich had voorgesteld. 
Hij koopt van zijn zakgeld een kerstboom en 
verbergt die zolang bij zijn buurvrouw. 
Hoewel moeder er ook een kocht; blijft zijn 
boompje toch een verrassing. 
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24 
	

M. HEIJENK: 

Toen dreef het bootje weg . . . 
M. 6-8 jaar. 40 blz., 5 ill. 
Op een keer drijft het bootje weg waarmee 
Hermientje speelt. Als ze langs het huisje 
van juffrouw Daag komt, ziet ze het op een 
rek liggen. Zou dat akelige mens ... denkt 
ze. Hoe het zover komt dat Hermientje juf-
frouw Daag in 't vervolg tante Gerda noemt, 
is een boeiende geschiedenis op zich zelf. 

25 	 JEANNE MARIE: 

Jopie's kerstfeest 
J. en M. 8-10 jaar. 40 blz., 5 ill. 
Nadat moeder en Jolanda inkopen hebben 
gedaan voor Kerstmis, missen zij een rol 
en een pakje. De volgende dag, als Jopie bij 
hen thuis kerstfeest viert, komen ze erach-
ter dat hij ze heeft weggenomen. 
Gelukkig komt de gelegenheid voor Jopie, 
die in moeilijkheden verkeert, zijn leven te 
beteren. 

26 	 D. KLOEK: 

Marja en het bruine kind 
M. 6-8 jaar. 40 blz., 5 ill. 
Een vlot en gezellig verhaal over Jolanda 
en haar klassegenootjes. Het bruine meisje 
wordt niet in de vriendinnenkring opgeno-
men. Onder aanvoering van Marja wordt ze 
zelfs geplaagd. 

Hoe Marja in het ziekenhuis terechtkomt en 
op welke wijze het geplaagde, bruine meisje 
een ernstiger ongeluk voorkwam, en hoe Jo-
landa ten slotte een plaats in de kring van 
vriendinnen krijgt, wordt hier prachtig ver-
teld. 

27 	 P. A. LEYDENS: 

Het moet anders worden . 
M. 7-9 jaar. 40 blz., 5 ill. 
Anneliesje, het enige dochtertje van de bin-
nenschipper Jansen en zijn vrouw, voelt zich 
vaak eenzaam. Als ze kennismaakt met Jet-
je Vermeer komt daar gelukkig verbetering 
in. Iedere keer als ze in de stad komt waar 
Jetje woont, geniet ze volop. Ze leert Jezus 
kennen en gelukkig vinden door haar toe-
doen ook haar vader en moeder de enig ware 
levensweg. 

28 	 J. L. SCHOOLLAND: 

De gulden, die in het 
laantje lag 
M. 7-9 jaar. 40 blz., 5 ill. 
Waar woonde vroeger de gulden, die opa in 
het laantje vindt? Beppie zou het kunnen 
vertellen, maar zij zwijgt. 
Tot besluit krijgt de gulden, die zoveel 
narigheid bezorgde, een prachtige bestem-
ming: de zendingscollecte. 

Vergroot de vreugd van Neerlands jeugd 

GEEF HUN MEER BOEKEN 

6 
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29 	 ANNE DE VRIES: 

De grote veenbrand 
J. 8-12 jaar. 40 blz., 6 ill., 5e druk. 
Dit boeiende verhaal wordt door de jongens 
bijzonder gewaardeerd. Het gaat over Jaap, 
die zich niet van zijn angst kan bevrijden, 
maar voor wie men pas echt respect krijgt 
als een verraderlijke veenbrand zijn vernie-
tigend werk doet. Dan is hij ineens een jon-
gen geworden van wie allen, die over hem 
lezen, zullen gaan houden. 

GEBONDEN BOEKEN 

70 CENT 

30 	 ANNE DE VRIES: 

Toen Jezus geboren werd 
J. en M. 6-9 jaar. 32 blz., 18 ill., 6e druk. 
Een groot aantal illustraties verduidelijken de 
tekst van dit waardevolle boekje, waarin 
het kerstverhaal in eenvoudige, kinderlijke 
taal wordt naverteld. 
Het is subliem van opzet en het bewijst dat 
er geen betere evangelisatielectuur bestaat 
dan die welke aan de bijbel zelf is ontleend. 

31 	 ANNE DE VRIES: 

Als Jezus wederkomt 
J. en M. 6-9 jaar. 32 blz., 16 ill., 4e druk. 
Hier vertelt Anne de Vries in de taal die 

ook door de jongste kinderen wordt begrepen, 
het wonder van de wederkomst van Christus. 
Moeder kan het boekje voorlezen of het de 
kinderen in handen geven. 
De vele illustraties maken het verhaal nog 
duidelijker. Een boekje als dit is zijn gewicht 
in goud waard. 

80 CENT 

32 	 JEANNE MARIE: 

In de sneeuw 
J. 7-10 jaar. 48 blz., 7 nl. 
Jaap Jansen gooit om twaalf uur lukraak 
een sneeuwbal, die door het open slaapka-
merraam bij juffrouw Helder verdwijnt. Hij 
wordt ervan verdacht dit ook 's morgens ge-
daan te hebben. Eerst bij de kerstviering 
komen de ware schuldigen voor de dag. 

33 	JEANETTE VAN LUIPEN-BRONWASSER: 

Het mooiste feest 
J. 7-10 jaar. 48 blz., 7 ill. 
De jongens in het sanatorium over wie in dit 
mooie verhaal wordt verteld, zijn erg nieuws-
gierig naar de komst van een nieuw patiëntje. 
De teleurstelling is groot wanneer blijkt dat 
deze Rob de Winter alleen maar onprettige 
dingen zegt. Geert vooral voelt zich gegriefd. 
De jongens maken mooie versieringen voor 
een ander sanatorium. Het kerstfeest wordt 
voor allen een blij feest. Gelukkig kan ook 
Rob in deze vreugde delen. 

HET „ABC DER OPVOEDING" 

Een school voor ouders! 	Zie blz. 55 



GEBONDEN BOEKEN 

80 CENT 

34 	 MARTHA MARIJS-VISSER: 

Oliebollen in het voorjaar 
M. 8-11 jaar. 48 blz., 7 ill. 
Het is voor Magda en Josje een feestelijk 
gebeuren als ze op oudejaarsdag oliebollen 
mogen wegbrengen. Bij opa en oma De Merel 
krijgen ze geen gehoor, ook later niet. Ze 
gluren naar binnen en wat ze dan zien, doet 
hen hevig schrikken. 
Op het nippertje weten ze het leven van de 
oudjes te redden. Hoe dit in zijn werk ging, 
mogen ze in de rubriek "Een tien met een 
griffel" voor de radio vertellen. 
Als oma en opa in 't voorjaar uit het zieken-
huis komen, krijgen ze toch hun oliebollen. 

35 	 K. NOREL 

Hertevoet en Zilveroog 
J. 9-12 jaar. 48 blz., 6 ill., 2e druk. 
Een Indianenverhaal, waarin we in spanning 
meeleven met de moedige Hertevoet, de zoon 
van Buffelnek en Zilveroog. 
Hij gaat tegen het bevel van de machtige 
medicijnman in, waardoor zijn moeder be-
ter wordt en bovendien de grote Medicijn-
meester leert kennen. 

36 	 K. NOREL: 

Janneke en Juno 
J. en M. 7-9 jaar. 48 blz., 7 111. 
Dit boek is van begin tot eind spannend. Jan- 

neke begrijpt dat de dieren ook onze naasten 
zijn en zo komt ze ertoe Juno, de trekhond 
van Vodde-Gerrit, te bevrijden. Gerrit wordt 
hierdoor ziek en wanneer Janneke bij hem 
thuiskomt, blijkt Gerrit geen dierenbeul, maar 
een dierenvriend te zijn. 

37 
	

HANS ROWAAN: 

Pieter 
J. 6-9 jaar. 48 blz., 7 ill. 
Een alleraardigst, heerlijk spontaan geschre-
ven verhaal over de kleine Pieter, die een 
hachelijk avontuur beleeft en ten slotte door 
een van de vier politiehonden, die hem moe-
ten opspeuren in het bos gevonden wordt. 
Pieter droomt graag en door zijn grote liefde 
voor de dieren, de vogels en het bos vergeet 
hij zelfs eens de school. 

90 CENT 

38 	MAX DE LANGE-PRAAMSMA: 

Van twee 
ondeugende meiskes 
M. 9-11 jaar. 56 blz., 10 ill., 3e druk. 
Trudy van Veen, die bij haar tante logeert, 
onderneemt samen met haar vakantievriendin 
een tocht naar de stad. Het plezier kan niet 
op, tot de tegenslagen beginnen. 
Aan de grote ongerustheid thuis komt pas een 
einde wanneer de meisjes in het koetsje van 
de dokter worden thuisgebracht. 

8 
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GEBONDEN BOEKEN 
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39 
	

NETTY VAN DER MEER: 

Annemieke uit 

"'t Beukenootje" 

J. en M. 7-9 jaar. 56 blz., 7 ill., 2e druk. 

Annemieke krijgt tijdens haar logeerpartij 
bij oma en opa al gauw een vriendinnetje. 
Samen brengen ze veel vreugde in het naar-
geestige bestaan van Jan door hem vaak op 
te zoeken en zijn verjaardag tot een feestdag 
te maken, maar vooral hem te vertellen over 
de Here Jezus. 

40 
	

K. NOREL: 

Anneke en Rooie Kees 

J. en M. 8-10 jaar. 56 blz., 7 ill. 

In het leven van Anneke komen grote veran-
deringen als ze met haar ouders van een dorp 
in het noorden verhuist naar een flatje in 
de stad. De meisjes lachen haar uit. In deze 
moeilijke tijd ondervindt ze veel steun en 
vriendschap van de roodharige Kees. 
Als Anneke later in de meisjeskring wordt 
opgenomen, scheldt ook zij Kees uit voor rooie. 
Gelukkig komt later alles goed en in 't bij-
zonder voor Kees omdat hij door toedoen 
van Anneke de Here Jezus leert kennen. 

41 
	

K. NOREL: 

Stille nacht 
J. en M. 7-10 jaar. 54 blz., 7 ill., 2e druk. 
Een onzer Hollandse jongens op Java treft 't 
met Kerstmis slecht. In plaats van kerstfeest 
vieren, moet hij wacht lopen. Hij vindt een 
paar inheemse kinderen die zich uit angst 
verborgen houden. Als de ouders hun verloren 
gewaande kinderen terugvinden, viert deze 
Hollandse jongen samen met dit viertal kerst-
feest. 

42 	 J. L. SCHOOLLAND: 

Van Fieneke en Marjolijn 
(Lente) 

M. 7-9 jaar. 56 blz., 7 ill. 
We horen in dit vlotte meisjesboek over de 
trouwe kinderredder Pluut en over de vijf 
jongen waarvan Teun, Fieneke en Marjolijn 
er elk één krijgen. 
Er volgt een afwisselende logeerpartij en we 
ervaren hoe de jongelui met de wonderen van 
de rijke, boeiende natuur in aanraking ko-
men. 

43 	 RIE STOOVE-BAUER: 

De Stokkertjes gaan t'Och uit 
M. 8-10 jaar. 56 blz., 7 ill., 2e druk. 
Een blijmoedig, origineel verhaal. Het is voor 
alle huisgenoten een grote teleurstelling als 't 
vakantiehuisje aan zee niet vrij komt. Moeder 
biedt hun eigen huis als zomerverblijf aan. 
Zo begint een mooie afwisselende vakantie. 
Een zonnig humeur en een flinke dosis fanta-
sie zorgen ervoor dat ze een vrolijke tijd 
beleven. 
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44 	NEL VERSCHOOR-VAN DER VLIS: 

Een neger in het dorp! 
M. 8-11 jaar. 56 blz., 7 ill., 2e druk. 
Een stel druktemakers trekt naar het station. 
Ze denken iets te verdienen door iemands 
koffer te dragen. 
De reiziger die aankomt, is een grote neger. 
Joelend en jouwend trakteren ze hem op 
sneeuwballen. 
Groot is hun schrik als hij de school binnen-
stapt. Hij blijkt evangelist te zijn voor de 
Surinamezending. De strafpredikatie die ze 
verwachten, blijft uit. 

45 
	

WIM WIJNANDS: 

De wedstrijd 
J. 9-11 jaar. 56 blz., 7 ill. 
Henk, Kees en Jaap kopen voor een zacht 
prijsie bij een lompenhandelaar een kinder-
wagen, die ze tot een prima racewagentje 
omtoveren. 
Bart en zijn vader zetten ook hun beste 
beentje voor. De zeepkistenrace trekt grote 
belangstelling. Bart en Henk kampen ten 
slotte om de eerste prijs. 
Henk wint, maar ... Alleen hij weet dat deze 
overwinning hem niet toekomt. 

Illustratie uit 

Barendje en de groene spechten 

* 

10 
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BARENDJE-SERIE 
GEBONDEN BOEKEN 

90 CENT 

DOOR 

CO VAN DER STEEN-PIJPERS 

Barendje 

is een vriend uit 

duizenden! 

De belevenissen van de ondernemende Barendje! 
Frisse opgewekte verhalen, die alle afzonderlijk zijn te 
lezen. 
Kinderen die al een of meer deeltjes bezitten, zullen met 
plezier meeleven met de vermakelijke en spannende avon-
turen die Barendje beleeft. 

46 Barendje en Annemieke 
J. en M. 7-9 jaar. 56 blz., 8 ill., 4e druk. 

47 Barendje maakt een schoolreisje 
J. 7-9 jaar. 56 blz., 6 ill., 4e druk. 

48 Barendje en de groene spechten 
J. 8-12 jaar. 56 blz., 7 ill., 4e druk. 

49 Barendje gaat kamperen 
J. 9-14 jaar. 56 blz., 9 ill., 3e druk. 

50 Barendje's Kerstfeest 
J. 7-9 jaar. 56 blz., 7 ill., 2e druk. 

51 Barendje en het Hongaartje 
J. 7-9 jaar. 56 blz., 16 ill., 3e druk. 

52 Barendje zit in angst 
J. 7-9 jaar. 56 blz., 7 ill., 3e druk. 

IDEALE GESCHENKEN HET HELE JAAR DOOR! 
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SERIE 

Ieder deeltje van deze beroemde serie is bestemd voor jongens 
en meisjes van 6-8 jaar. 
Omvang per titel 48 bladzijden. Zeer ruim geïllustreerd. Gebon- 
den in frisse, kleurrijke sierbanden. 
Perfecte, met meesterschap geschreven boeken. 

53 Anneke en de sik, 9e druk 

54 De bengels in het bos, 2e druk 

55 De wilde jagers, 9e druk 

56 Fik, 16e druk 

Meer dan 2 miljoen 

	

exemplaren 	57 Het huisje in de sneeuw, 15e druk 

vonden reeds hun 

	

weg 	58 Het kerstfeest van twee domme kindertjes, 

7e druk 
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VOOR ONZE KLEINEN DOOR 

W. G. VAN DE HULST 

59 Het klompje dat op 't water dreef, 6e druk 

60 Het plekje dat niemand wist, 9e druk 

61 Het wegje in het koren, 13e druk 

62 Het zwarte poesje, 6e druk 

63 Kareltje, 8e druk 

64 Kleine zwerver, 2e druk 

65 

66 

Van Bob en Bep en Brammetje, 14e druk 

Van de boze koster, 15e druk 

Vele miljoenen 

kinderen 

werden erdoor 

verrijkt! 

67 Voetstapjes in de sneeuw, 4e druk 



Cirkel-Serie 
DOOR W. G. VAN DE HULST JR. 

GEBONDEN BOEKEN 

fl. 
68 

Het verdwaalde schaap 
J. 7-9 jaar. 48 blz., 10 ill., 2e druk. 

Als de kudde schapen naar huis gebracht 
wordt, achtervolgt Kees een onwillig schaap. 
Hij verdwaalt en bezeert zijn been. Groot-
moeder legt hem uit dat de man met de 
baard, die hem redde, niet de Goede Herder 
was, al had Kees zijn redding wel aan Hem 
te danken. 

69 

Ik ben een oude juffrouw 
J. en M. 6-8 jaar. 48 blz., 14 ill., 3e druk. 

De vermakelijke maar ook een beetje ver- 

drietige geschiedenis van tante Neeltje en 
haar poes Cornelia. 
De vlucht van de poes wordt het begin van 
vele dolle avonturen. 

70 

Ko-tje en het kerstfeest 
J. en M. 7-9 jaar. 48 blz., 11 ill., 4e druk. 
Op onverklaarbare wijze is de nieuwe jurk 
die Ko-tje tijdens het kerstfeest wil dragen, 
verdwenen. Grote consternatie en verdriet. 
Ondanks deze tegenvaller werd het voor Ko-
tje toch een heerlijk, vreugdevol feest. 

71 

Wilhelmus 
J. 6-8 jaar. 48 blz., 16 ill., 3e druk. 

Twee domme jongens, en het konijn Wilhel-
mus veroorzaken heel wat opschudding. 
Voorraad beperkt! 

14 
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72 	 PHIA VAN DEN BERG: 

Dorcas en de 
kinderen van Toeroe 

J. en M. 8-11 jaar. 64 blz., 8 ilL 
Dit bijzonder frisse verhaal vertelt de vele 
avonturen van Dorcas en andere kinderen 
die in het verre Nieuw-Guinea wonen. Het 
vertelt ook over hun geloof en hun bijge-
loof, over hun vreugde en verdriet, hun erva-
ringen op school en thuis en over een won-
dermooi kerstfeest dat zij vieren. 

73 	 COBY BOS: 

Donsje de kleine kwaker 
J. 7-10 jaar. 64 blz., 8 ill. 
Door moeders ziekte moeten Rob en Bob 
voor enige tijd naar oom Paul en tante Ans. 
Rob wordt ziek en dan koopt Bob op de 
markt een jong eendje, dat ze met moeite 
voor oom en tante verborgen houden. 

74 	 HETTY DROST: 

Witte sneeuw en 
hulst met rode besjes 
M. 8-10 jaar. 64 blz., 8 ill. 
Na een langdurige ziekte krijgt Mineke tegen 
Kerstmis toestemming met haar medescho- 

lieren mee te gaan naar het bos om hulst 
te plukken. De boswachter betrapt hen en 
daardoor komen er in Minekes leven heel 
wat veranderingen. 

75 	 W. G. VAN DE HULST: 

Hans in 't bos 
M. 7-10 jaar. 64 blz., 10 ill., 8e druk. 
In het bos woont Hans. Als hij ziek wordt, 
kunnen vier vrolijke meisjes de grote vriend-
schap en genegenheid die ze voor hem koes-
teren, in daden omzetten. Ze maken ook 
kennis met de ernst van het leven. 

76 	 W. G. VAN DE HULST: 

Het karretje 
J. 8-12 jaar. 64 blz., 12 ill., 6e druk. 
Een mooi, ontroerend verhaal over het kar-
retje, dat een nachtwaker voor zijn klein-
zoontje maakte; over Karel, die geen sterke 
vader heeft en die toch sterk bleek te zijn; 
over een vreemde match waaraan opa deel-
nam en waardoor de jongens tot het inzicht 
komen dat men beter onrecht kan lijden dan 
doen. 

77 	W. G. VAN DE HULST ir.: 

Tussen het gele riet 
J. en M. 9-13 jaar. 64 blz., 8 ill., 3e druk. 
Kees moet op de middag voor Kerstmis de 
sluis openen voor het woonschip van een 
kunstschilder en diens zieke dochtertje. 
De volgende dag past hij op het zieke meisje 
terwijl de vader de dokter haalt. 
Later vieren ze gezamenlijk kerstfeest. 
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78 	 JEANNE MARIE: 

Het spel ging niet door . . . 
M. 11-13 jaar. 64 blz., 8 ill. 
De twee vriendinnen Loet en Miep zullen 
bij de opvoering van een kerstspel van de 
uloschool samen als zangsolisten optreden. 
Het goed voorbereide feest moet tot half 
januari worden uitgesteld, want op weg 
erheen redt Loet een oude man die te water 
is geraakt. 
Zij riskeert haar feestjurk, springt te water 
en weet hem met gevaar voor eigen leven in 
veiligheid te brengen. 
Een onvergetelijke gebeurtenis is wel dat 
men haar de medaille van het Carnegie-
Heldenf onds toekent. 

79 	C. TH. JONGEJAN-DE GROOT: 

Op 't nippertje 
J. 8-11 jaar. 64 blz., 8 ill. 
Een vlot verhaal over een stel levenslustige 
knapen, die volop genieten van hun geheime 
Indianenkamp. Ze beleven een onvergetelijk 
avontuur als ze, opgesloten in een kelder, 
op 't nippertje worden gered. Ze zijn ook 
op 't nippertje bewaard voor de ernstige 
gevolgen, die een ondeugend, uit afgunst ge-
boren plan gehad zou kunnen hebben. 

80 
	

K. NOREL: 

Houen, jongens! 
J. en M. 9-15 jaar. 64 blz., 7 ill., 4e druk. 
Een ontroerend boek dat een beeld geeft 
van de gebeurtenissen in de rampnacht van 
de februaristorm. Er komen voorbeeldige 
staaltjes van moed en opofferingsgezindheid 
in voor. De samenwerking van jong en oud 
om een dijkdoorbraak te voorkomen, is 
hartverwarmend. Norel vertelt deze gebeur-
tenissen zo indringend, dat we het gevoel 
krijgen er zelf bij aanwezig te zijn. 

81 	 K. NOREL: 

Jan en Janneke in Canada 
J. en M. 8-10 jaar. 64 blz., 9 ill., 3e druk. 
Een spannend, leerzaam boek over een gezel-
lige, Nederlandse familie, die de lange reis 
naar een tweede vaderland onderneemt. De 
ervaringen die Jan en Janneke tijdens een 
tochtje te paard opdoen met een jonge beer 
en zijn grommende moeder doen ons de adem 
inhouden. 

82 	M. A. M. RENES-BOLDINGH:  

Van een witte zuster en een 
klein zwart kindje 

Ni. 10-13 jaar. 64 blz., 10 ill., 4e druk. 
De bewogen geschiedenis van een klein ziek 
negerkindje uit het Surinaamse oerwoud. 
De witte zuster neemt het zieke kind onder 
haar hoede en dan volgt een spannende tijd. 
Zal het kindje sterven, waardoor het bijge-
loof nieuw voedsel krijgt? 
De zuster staat in dienst van God. Alleen Hij 
weet wat het beste is. 

16 
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83 
	

RIE VAN ROSSUM: 

Alleen maar een zwart poesje 

J. en M. 6-8 jaar. 64 blz., 19 ill., 3e druk. 

Van dit verhaal waarin wordt beschreven 
hoe op 't nippertje de hartewens van een ziek 
meisje kan worden vervuld, is de voorraad 
beperkt. 

84 	 JEANETTE SCHOOLLAND: 

Erni in de bergen 

M. 7-9 jaar. 64 blz., 8 ill. 

Erni is een blijmoedig Zwitsers meisje. Ze 
houdt van haar mooie land en niet minder 
van haar broertje Sepp. Het is dan ook geen 
wonder dat zij tijdens een logeerpartij bij 
haar grootouders met heimwee krijgt te kam-
pen. Als ze die echter heeft overwonnen, 
beleeft ze met haar vriendje Stefan een heer-
lijke tijd. Jammer dat zij door ongehoorzaam-
heid een nare duikeling maakt. 

85 	 J. L. SCHOOLLAND: 

Petertje en Piet 
Deel 2 van de Petertje-serie 

J. 7-9 jaar. 64 blz., 8 ill. 
Petertje, zijn vriend Woutje en een eerst niet 
welkome gast, mijnheer Bas, en de vele dieren 
waarmee ze in aanraking komen zijn de 
hoofdfiguren van dit vlotte verhaal. Tijdens 
een van hun onvergetelijke tochten langs de 
boerderijen komt Peter in het bezit van een 
mooi konijn, dat de naam Piet krijgt. 

86 	co VAN DER STEEN-PIJPERS 

Hanneke 
M. 6-8 jaar. 64 blz., 8 ill. 
Hanneke verlangt naar de dag waarop ze 
voor 't eerst naar school mag en ook naar 
de nieuwe jurk die ze zal krijgen. Er volgen 
echter enkele teleurstellingen en vooral de 
verhouding met het buurmeisje Marian le-
vert nogal moeilijkheden op. Hanneke over-
wint zich zelf en vraagt Marian toch op het 
kerstfeest. 

87 	 TJITS VEENSTRA: 

De kinderen in de klerenkist 
J. en M. 9-13 jaar. 64 blz., 8 ill. 
Een goed Nederlands verhaal, waarin wordt 
verteld welke spanningen een gezin in vroe-
ger jaren tijdens een overstroming doormaak-
te. 
Ontroerend vooral is de wijze waarop Go-
vert en zijn jonger zusje zich door middel 
van een klerenkist het leven wisten te red-
den. 
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88 	C. M. VAN DEN BERG-AKKERMAN: 

Winter in Tirol 
M. 9-10 jaar. 80 blz., 9 ill. 

Een gezellig, boeiend verhaal over een meisje 
uit Tirol. Het ontleent zijn aantrekkelijkheid 
mede aan het feit dat het zich in een voor 
de meeste kinderen geheel onbekende wereld 
afspeelt. 
Het boek vertelt over de eenzame bergwereld, 
over de wijze waarop het kerstfeest wordt 
gevierd, over skiën en gezellige logeerpar-
tijen. Maar ook hoe Hedwig, de hoofdfiguur, 
aan een groot gevaar ontsnapt door een won-
derbaarlijke redding. 

89 	 AART GRIMME: 

Maup komt thuis! 
J. 10-14 jaar. 80 blz., 9 ill. 

Een ontroerend verhaal over 'n kleine Jood-
se jongen en zijn vader, dokter Radepski. Na 
veel mislukte pogingen weten ze met een vis-
sersboot te ontkomen naar het land waar 
Jezus werd geboren. 
Ook in Maups leven is Jezus een grote plaats 
gaan innemen en daardoor is hij eigenlijk 
pas werkelijk thuisgekomen. 

90 	 W. G. VAN DE HULST: 

Wout de scheepsjongen 
J. 10-15 jaar. GO blz., 12 ill., 9e druk. 
Wout past niet al te best op. Het is zijn 
ideaal om naar zee te gaan. Eindelijk krijgt 
hij toestemming. Maar, och heden, wat valt 
dat Woutertj e tegen. Hij is onhandig en hele-
maal niet geschikt voor het ruwe werk. Hij 
maakt een schipbreuk mee, valt uit de ra 
en heeft nog allerlei andere tegenslagen. 
Deze reis werd de beste leertijd voor hem, 
want hij werd erdoor van zijn dwarsheid 
genezen. 

91 	 W. G. VAN DE HULST: 

Om twee schitteroogjes 
J. 10-13 jaar. 80 blz., 14 ill., 12e druk. 
Uit dit bijzonder mooie verhaal blijkt dat 
de bekende auteur niet alleen een kinder-
vriend, maar eveneens een dierenvriend is. 
Dat hij onverschilligheid en in 't bijzonder 
het martelen van dieren als zonde veroor-
deelt, komt in dit boeiende, sterk tot de ver-
beelding sprekende verhaal prachtig uit. 

92 	 K. NOREL : 

Aaltje zoekt de herders 
J. en M. 9-11 jaar. 80 blz., 10 ill., 2e druk. 
Als de "Albatros" voor anker ligt in de buurt 
van een Arabische stad, gaat Aaltje op zoek 
naar de herders en verdwaalt. Eerst als ze in 
de hut van een hunner wordt teruggevonden, 
keert de rust weer in het schippersgezin. 
Een boek van Norel — een spannend boek. 

18 
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93 	 K. NOREL: 

Cor en Corry 
in het hoge Noorden 

J. en M. 9-12 jaar. 80 blz., 8 ill. 
Cor en Corry zijn enige jaren geleden geëmi-
greerd. Vader besluit naar het hoge, koude 
noorden van Canada te vertrekken. Daar 
beleven ze dingen, waarvan de kinderen in 
Nederland niet eens dromen. 

94 	 K. NOREL: 

0-16 
J. 10-14 jaar. 87 blz., 10 ill., 3e druk. 
De couranten brachten indertijd het bericht 
dat er van de 0-16 slechts één overlevende 
was, Norel heeft deze zeeman gesproken en 
geeft diens boeiende ervaringen weer. 
Als de boot in een mijnenveld terechtkomt, 
vliegt hij in de lucht. 
Hoe Joost Vermande zich met uiterste 
krachtsinspanning weet te redden, is een 
spannend verhaal op zich zelf. 

95 	 C. OLDENBURG: 

In duizend vrezen 
J. 9-11 jaar. 80 blz., 8 ill. 
Een spannend boek over jongens in de Spaan-
se tijd. Er was voor de knapen heel wat te 
beleven, ook al omdat zij direct bij de ge-
beurtenissen betrokken waren. 
Jan van de stoeldraaier en Jacob van de 

wijnhandelaar beleven in hun woonplaats 
Rotterdam heel wat spannende dagen. Als de 
Spanjaarden de stad binnentrekken, vallen 
er slachtoffers, maar door een slimmigheidje 
weet Jacobs vader zijn gezin voor dreigend 
gevaar te behoeden. 

96 	HELEEN VAN RAMSHORST: 

Ruth van Laar 

M. 8-12 jaar. 80 blz., 8 ill., 3e druk. 
Het ontroerend mooie verhaal over Ruth, 
die tijdens de oorlog in het gezin Van Laar 
werd opgenomen. 
Als Ruth ontdekt dat vader en moeder niet 
haar "echte" ouders zijn, ontstaan er voor 
haar allerlei moeilijkheden waarvoor ze geen 
oplossing vindt. De vele vragen die haar be-
stormen blijven onbeantwoord. 
In dit waardevolle boek komt heel duidelijk 
uit welke belangrijke plaats de liefde tot 
de naaste in het leven inneemt. 

97 	M. A. M. RENES-BOLDINGH: 

Het meisje uit de gele auto 

M. 7-10 jaar. 80 blz., 10 111., 2e druk. 
Na een ernstig auto-ongeluk, waarvan haar 
ouders het slachtoffer worden, ondergaat het 
leven voor Lientje Lindeman een grote ver-
andering. 
Zij wordt in het ziekenhuis opgenomen en 
gaat later met een tante bij iemand inwonen. 
Lientje moet een lange, moeilijke weg gaan 
voor ze haar verlamde benen weer kan 
gebruiken. 
Er breekt voor haar pas weer een gelukkige 
tijd aan als tante Guusje met de dokter 
trouwt die haar behandelde. 
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98 	 J. L. SCHOOLLAND: 

In het land van de bleke ossen 
M. 7-11 jaar. 80 blz., 8 ill. 
Flora woont samen met haar broer en haar 
ouders in de omgeving van Florence. Als 
Flora verdwaalt, zijn de gebeurtenissen min-
der aangenaam. Tot besluit maken we een 
interessante en leerzame tocht door Rome 
mee, waaraan ook de lezeressen prettige 
herinneringen zullen overhouden. 

99 	 P. TERPSTRA: 

Polderkinderen in de lente 
J. en M. 9-12 jaar. 80 blz., 8 ill. 
Wanneer Taco, Kees, Freek en Dick tijdens 
het zoeken van kievitseieren besluiten 
Ruurd, wiens vader in de gevangenis heeft 
gezeten, in de vriendenkring op te nemen, 
jaagt boer Brandsma hem van zijn land. Ge-
lukkig wordt een vechtpartij aanleiding tot 
over en weer schuldbekennen en een verzoe-
ning. 

100 	 P. TERPSTRA: 

Polderkinderen in de herfst 
J. en M. 9-12 jaar. 80 blz., 8 ill., 2e druk. 
Dit vlot geschreven boek in de Serie Polder- 

kinderen laat zich uitstekend afzonderlijk 
lezen. 
Een uit Californië teruggekeerde jongen 
plaatst zich door zijn opschepperij buiten 
de vriendenkring. Eerst tijdens een storm 
wordt de verhouding zoals deze behoort te 
zijn. 

101 
	

P. TERPSTRA: 

Polderkinderen in de winter 

J. en M. 9-12 jaar. 80 blz., 8 ill. 

Evenals in de andere boeken over de "pol-
derkinderen" worden hier vele avonturen uit 
de Brekkenpolder beschreven. 
Welk een belangrijke plaats de Friese 
schaatsfeesten in het leven van de jeugd 
innemen, blijkt prachtig. 
De kolendiefstal die de gemoederen bezig-
houdt, vormt een boeiend onderdeel. 

102 	 TJITS VEENSTRA: 

Benno's barre tocht 
J. 9-12 jaar. 80 blz., 9 ill. 

Een vlot, avontuurlijk boek, waarin de erva-
ringen van een Italiaanse jongen en het soms 
harde leven van de mensen in de Italiaanse 
bergdorpen boeiend worden weergegeven. 
Benno is een ouderloze jongen die bij zijn 
grootvader inwoont. Als deze sterft gaat hij 
op weg. 
Eerst na vele belevenissen en omzwervingen 
vindt hij zijn eenzame tante bij wie hij geluk-
kig van harte welkom is. 

20 
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103 	NEL VERSCHOOR-VAN DER VLIS: 

Ver van elkander 
J. en M. 9-13 jaar. 80 blz., 8 ill., 2e druk. 

Dit algemeen goed beoordeelde verhaal geeft 
de ingrijpende gebeurtenissen in het leven 
van Kriek en Jan van Dongen weer. Ze le-
ven gelukkig tot hun ouders voor de zen-
ding in Nieuw-Guinea gaan werken. 
Kriek en Jan moeten in Nederland blijven 
en dus bij vreemden in huis. Zoals uit haar 
dagboek blijkt, komt Kriek vaak in opstand. 

104 	 ANNE DE VRIES: 

Dagoe, de kleine bosneger 

J. en M. 9-12 jaar. 80 blz., 10 ill., 4e druk. 

Dit algemeen gewaardeerde verhaal wordt 
door de jonge lezertjes bijzonder op prijs ge-
steld. Ook in de beoordelingen wordt het om 
zijn gave, boeiende inhoud geroemd en als 
hoorspel voor de radio oogstte het veel suc-
ces. Het gaat over een moedige bosneger-
jongen, die het aandurft de angst en het bij-
geloof van zijn dorpsgenoten te trotseren door 
een hulpeloos Indianenkind van een wisse 
dood te redden. Hij vond hiertoe de moed 
omdat hij op school het verhaal van de barm-
hartige Samaritaan leerde kennen. 

f 1.20 
105 	 MARGA BARTELS: 

Het nichtje van de stroper 
M. 8-11 jaar. 96 blz., 9 ill. 
Dit goed geschreven verhaal zal vele kinde-
ren de ogen openen voor de grote rijkdom 
die zij bezitten in hun ouders en hun thuis. 
Francientj e verloor al op jeugdige leeftijd 
haar vader en moeder en na een jarenlang 
verblijf bij haar grootmoeder komt ze terecht 
in het stropersgezin van oom Jasper. Geluk-
kig wordt ze later liefderijk opgenomen in 
het kinderloze gezin van de boswachter. 

106 	 W. G. VAN DE HULST: 

Thijs en Thor 
J. en M. 8-12 jaar. 96 blz., 11 ill., 9e druk. 
Liefde tot de naaste betekent niet alleen dat 
we onze medemensen een goed hart moeten 
toedragen, maar ook dat wij de dieren onze 
hulp en liefde geven. De vrolijkheid en het 
geluk van de goedaardige Thijs en zijn trou-
we trekhond Thor veranderen in verdriet. 
Maar gelukkig, vooral voor de hond, kunnen 
zij op het mededogen en de liefde van 
Geert rekenen. 

107 	C. TH. JONGEJAN-DE GROOT: 

Toen het circus kwam 
J. en M. 8-12 jaar. 96 blz., 9 ill. 
Hans en Diddy sluiten vriendschap met Erna, 
het circusmeisje, en wonen tegen de wil van 
hun ouders een voorstelling bij. Later ont-
moeten ze Erna opnieuw en groot is de 
vreugde wanneer Erna in de stad bij hen 
komt wonen, maar, het belangrijkste is wel, 
dat zij Jezus leert kennen. 
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108 	 K. NOBEL: 

Marijke op het eiland 
J. en M. 9-13 jaar. 96 blz., 12 ill. 

Hier is weer zo'n echt boeiend boek van No-
rel waarin een aantal bijzonder spannende 
avonturen worden beschreven. 
Een groot, gezellig gezin trekt in de zomer-
vakantie naar Terschelling. Ouders en kinde-
ren logeren op een boerderij. 
De beloofde tocht naar de Bosplaat wordt 
onder leiding van Marijke gemaakt. Deze 
tocht, zo goed begonnen, wordt er een die ze 
nooit zullen vergeten. Het is al laat wanneer 
ze, tijdens stormweer, worden gered en daar-
mee komt een einde aan hun bang avontuur. 

110 	CO VAN DER STEEN-PIJPERS: 

Met de straaljager 
naar Princenhof 

J. en M. 9-13 jaar. 96 blz., 9 ill. 

Het betekent een grote tegenslag als Peter 
door bloedvergiftiging niet met de klas mee 
kan naar het jeugdhuis Princenhof. 
De laatste dag brengt oom Willem hem met 
zijn jeep, de "straaljager", naar het jeugd-
huis, maar dan moet de hele klas in 't ge-
weer komen om de op mysterieuze wijze 
verdwenen Peter op te sporen. 

111 	 GO VERBURG: 

109 	 K. NOREL: 
Johannes Ibubesi, de 

Van diredomdeine 
	wegbereider 

J.'9-12 jaar. 96 blz., 9 ill. 

De bekende schrijver vertelt hier over aller-
lei spannende gebeurtenissen die zich tijdens 
de tachtigjarige oorlog afspeelden, voor de 
stad Enkhuizen kon worden bevrijd. De moe-

' dige daden van de jongens uit die tijd hou-
den de lezers van begin tot eind in spanning. 

J. en M. 8-12 jaar. 96 blz., 9 ill. 

Bij hun thuiskomst van de zendingsschool 
krijgen Ibubesi en Phakati van de tovenaar 
toestemming weer naar school terug te gaan. 
Ibubesi wordt echter pas een ware wegbe-
reider als er in de kafferkraal een zendings-
school gesticht mag worden. 

22 



23 

GEBONDEN BOEKEN 	 114 
	

P. DE ZEEUW J.Gzn.: 

f 1.20 De Franse spion 

 

112 
	

NEL VERSCHOOR-VAN DER VLIS: J. en M. 11-15 jaar. 96 blz., 9 ill. 

De man met de ene arm 

J. en M. 9-12 jaar. 96 blz., 9 ill., 2e druk. 

Een boeiend en een leerzaam boek. 
Joost en zijn zusje Guuk helpen een man 
met één arm die kerstbomen verkoopt. Deze 
kleine daad wordt voor de kinderen en hun 
ouders van grote betekenis voor hun verdere 
leven. Als hij hen thuis komt bedanken, ver-
telt hij zijn levensgeschiedenis. Vooral het-
geen hij over 't kerstgebeuren vertelt, maakt 
diepe indruk op hem. 
Deze ontmoeting wijst hun de weg naar het 
ware levensgeluk. 

113 	HELGA VAN DE VLASAKKER: 

Hermientje 

M. 8-11 jaar. 96 blz., 10 ill., 2e druk. 

Hermientje wordt bij oma en opa opgevoed. 
Haar moeder is gestorven en haar vader 
werkt buitenslands. 
Er zijn heel wat dingen in haar leven, die 
minder aangenaam zijn. Pas als vader met 
verlof komt en hij Hermientje vertelt dat 
hij gaat trouwen met zuster Elly, breekt er 
voor allen weer een gelukkige tijd aan. 

Een spannend verhaal, dat zich afspeelt tij-
dens de bezetting van Bergen op Zoom in 
1747. 
Jacques Landberg moet in opdracht van zijn 
oom als spion naar Bergen op Zoom. Hij 
slaagt er niet in zijn opdracht uit te voeren. 
Zijn ontmoeting met Toon Reuterkamp is 
beslissend voor zijn verdere leven. 

115 
	

P. DE ZEEUW J.Gzn.: 

De stroper van Hemden 

J. 10-12 jaar. 96 blz., 9 ill. 

Een avontuurlijk, spannend verhaal over een 
jongen uit Heusden, die op gespannen voet 
leeft met de koddebeier. 
De koddebeier beticht Kees van stroperij en 
op die manier weet hij hem in de cel te 
krijgen. Gelukkig loopt dit avontuur goed af, 
want na een onderzoek herkrijgt hij zijn 
vrijheid. Later ontdekt Kees een samen-
zwering tegen het stadje die mede door zijn 
optreden verhinderd kan worden en dan ko-
men er onprettige maar ook vreugdevolle 
dingen aan het licht, die vooral in het leven 
van Kees een grote ommekeer teweegbren-
gen. 
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MARLIESKE 

SERIE DOOR MAX DE LANGE-PRAAMSMA 

Van de hand dezer zeer bekend geworden 
schrijfster van jeugdboeken verschijnen thans 
vier nieuwe, vlotte meisjesboeken. Samen 
met het het vorige jaar verschenen eerste 
deel dus vijf waardevolle meisjesboeken. 

Voor meisjes van 7-10 jaar. 

Ruim geïllustreerd. 

1 16 Marlieske, 2e druk 

1 17 Marlieske beleeft een avontuur 

1 18 Marlieske heeft een griepje 

1 19 Marlieske verdient heitjes 

120 Marlieske viert bevrijdingsdag 

In het eerste deeltje maken we kennis met 
de levenslustige hoofdfiguur, die door haar 
spontaniteit en haar vreugde de harten van 
al haar lezeresjes wint. 
Marlieske is een hartelijk, onbevangen kind, 
dat ook haar fouten en gebreken heeft. Dat 
blijkt o.a. als ze tijdens moeders ziekte heel 
wat onrust veroorzaakt en daardoor tijdelijk 
uit huis moet. 

Er worden door Marlieske gezellige, spannen-
de avontuurtjes beleefd. Een overnachting 
ten gevolge van gladde wegen, een feest dat 
ze bijna misloopt enz. enz. 
De meisjes zullen bijzonder van deze gezel-
lige verhalen genieten! 

Het juiste geschenk voor Uw kinderen? U vindt het in deze catalogus 
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121 
	

NETTY FABER-MEYNEN: 

Een nieuw begin 

M. 12 jaar en ouder. 112 blz., 10 ill., 3e druk. 

Dat een christelijke levensopvatting een on-
schatbare waarde vertegenwoordigt, komt in 
dit prachtige verhaal duidelijk naar voren. 
Lot Vermeulen weet haar wrevel niet te 
onderdrukken, wanneer blijkt dat een nieuwe 
leerlinge haar en haar klasgenoten in kennis 
ver voor is. 
Ze laat de "nieuwe" eerst links liggen, maar 
in deze ongewenste houding komt een onge-
dachte verandering ten goede. 

122 	 W. G. VAN DE HULST:  

Er op of er onder 

J. en M. 10-15 jaar. 112 blz., 18 ill., 10e druk. 

Een onvergetelijk boek over de tijd waarin 
de helden uit onze historie Den Briel inna-
men. Prachtig wordt de hoofdpersoon Joost 
Jacobs getekend in zijn onstuimige, wispel-
turige jongensaard. In zijn tweestrijd wint 
zijn medelijden het en hij laat koster Jan 
op zijn vlucht voor de Geuzen ontsnappen, 
maar ... God zelf straft het kwaad. 

123 	 M. KAPITEIN 

Drie witte wachters 
J. 10-14 jaar. 112 blz., 9 ill. 
In dit spannende jongensboek maken we 
kennis met Hans de Groot, wiens vader van 
diefstal wordt beschuldigd. 
Gelukkig kan hij meehelpen de werkelijke 
dader te ontmaskeren. 

124 	 BEA LINTIJN. 

Janneke en de witte pauw 

M. 8-11 jaar. 112 blz., 9 ill. 
Janneke woont met haar moeder in een Am-
sterdams grachtenhuis. Vader is op de grote 
vaart. Moeders ziekte maakt een einde aan 
hun rust. Janneke gaat naar Elspeet en moe-
der wordt in 't ziekenhuis opgenomen. 
Gelukkig gebeuren er ten slotte heerlijke, 
verrassende dingen. 

125 
	

K. NOREL 

Jan Haring op de 

Geuzenvloot 
J. 9-14 jaar. 112 blz., 9 ill. 
Tijdens een treffen tussen de koningsvloot 
en de 4euzenvloot in 1572 haalt Jan Haring 
op de 'Inquisitie" de gehate Spaanse vlag 
naar beneden. Wat er zich in deze rumoerige 
tijd allemaal afspeelde, was wel heel span-
nend en wanneer Norel hierover vertelt, le-
ven we zo intens mee, dat we er als het ware 
zelf bij zijn. 
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126 	M. A. M. RENES-BOLDINGH: 

De tweeling van de 
Vinkensteeg 

J. en M. 9-12 jaar. 112 blz., 9 ill. 
De tweelingen Aart en Mijntje van het kleine 
boerderijtje in de Vinkensteeg willen graag 
iets voor hun jongste zusje doen. Nelleke 
kan namelijk niet lopen. Ze besluiten geld 
te gaan verdienen voor 'n invalidenwagentje 
door bij de overweg ruiten te gaan wassen. 
Maar Barendje Brom zit hen lelijk dwars. 
Gelukkig wordt Nelleke in het ziekenhuis 
opgenomen en de kans op genezing is heel 
groot. 

127 	 HANS ROWAAN: 

Fort aan de Lek 
J. 10-13 jaar. 112 blz., 9 ill. 
De avonturen die de ondernemende knapen 
uit dit verhaal beleven, zullen door de lezers 
in grote spanning worden gevolgd. 
Ze vermaken zich allerkostelijkst in een ka-
zemat van een oud fort aan de Lek. Deze ka-
zemat dient voor hun scheikundige proeven. 
Hoewel hun "laboratorium" alleen door hen 
gebruikt wordt, hangt er een geheimzinnige 
sfeer. Als ze ontdekken door wie bepaalde 
geluiden worden voortgebracht, staan ze voor 
de ontknoping van een raadsel, dat leidt tot 
de ontmaskering van een stel bandieten. 

128 	NEL VERSCHOOR-VAN DER VLIS: 

Kinderen van één Vader 
M. 8-12 jaar. 112 blz., 11 ill., 3e druk. 

Dit verhaal vertelt over een Hongaars meisje, 
dat in een degelijk, hartelijk schippersgezin 
wordt opgenomen. Groot is de schrik wan-
neer de schippersvrouw naar het ziekenhuis 
moet. 
Gelukkig behoeft het verblijf van het meisje 
in een vreemd gezin niet lang te duren. 

f1.55 
129 	 AART GRIMME: 

Eggert begrijpt het! 
Deel I: In de bannerij van Bronckhorst 

J. 10-14 jaar. 128 blz., 10 ill. 

Dit boeiende verhaal speelt in vroeger ja-
ren. De schrijver vertelt over Eggert, een 
boerenjongen, die zoveel spannende avontu-
ren beleeft, dat iedereen die dit boek krijgt, 
het met moeite zal neerleggen voor hij het 
uit heeft. 
Aangrijpend is hoe Wolfert, een van de stro-
pers die het leven van de boeren onveilig 
maken, ondanks' de hulp die broeder Bern-
hard wil bieden, om het leven komt. Eggert 
en de zoon van Wolfert worden later op won-
derbaarlijke wijze de beste vrienden. 

26 
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130 	 M. HE1JENK: 

Toch ben je Jenneke! 
M. 11-13 jaar. 128 blz., 10 ill. 
Jenneke woont met haar ouders op een klei-
ne boerderij. Als ze naar de stad mag om 
verder te leren, beginnen voor haar de moei-
lijkheden. 
De dood van tante Hanna, een brief van een 
vroegere vriendin en 't onvergetelijke kerst-
feest brengen haar ertoe haar fouten te zien 
en zich zelf te hervinden. 

131 	 W. G. VAN DE HULST: 

Ouwe Bram 
J. 9-15 jaar. 112 blz., 12 ill., 17e druk. 
Wanneer van een boek de zeventiende druk 
verschijnt, bewijst dat wel zeer overtuigend 
de grote belangstelling die ervoor bestaat. 
Samen met andere boeken van deze groot-
meester in de vertelkunst behoort Ouwe 
Bram tot de klassieke, meest gelezen Neder-
landse jeugdboeken. 
De geschiedenis van de eenzelvige Ouwe 
Bram spreekt tot het hart van de jeugd in 
alle tijden. 

132 	C. TH. JONGEJAN-DE GROOT: 

De schooldeuren dicht 
J. en M. 10-12 jaar. 128 blz., 10 ill. 
De kinderen Houwert gaan met vakantie 
naar Schaardam aan zee. Er spelen zich in 
die tijd heel wat gebeurtenissen af die ze 
niet gauw zullen vergeten. 

Zo is de spannende tocht met een oude lan-
dingsboot die 's morgens vroeg met een ge-
zelschap uitvaart en op een zandbank te-
rechtkomt er een van. 
De redding met een roeiboot en de tocht met 
een logger daarna is een al even groot avon-
tuur. 

133 
	

K. NOREL: 

De leeuw van Rord 
J. en M. 12 jaar en ouder. 128 blz., 10 ill. 
In dit boek vertelt Norel de belevenissen van 
het Waldenzengezin Janavel dat door de ge-
loofsvervolgingen in de zeventiende eeuw in 
grote moeilijkheden geraakt. 
Om zijn dapperheid en zijn onverschrokken 
moed noemt men Janavel terecht "de leeuw 
van Rorá". 

134 
	

GO VERBURG: 

Joppie en Rap, 
de vredesduiven 
J. 9-12 jaar. 128 blz., 8 ill. 
Drie kinderen krijgen na veel moeite de zo 
begeerde postduiven. 
Door allerlei moeilijkheden leven ze voort-
durend in spanning of ze ze mogen behouden. 
Rond de kerstdagen mogen de duiven met 
recht vredesduiven genoemd worden. 

135 	 ANNE DE VRIES: 

Vader en Jaap 
J. 8-12 jaar. 128 blz., 10 ill., 2e druk. 
De nood en de omstandigheden brengen vader 
en Jaap tot oneerlijke daden. Eenmaal loopt 
het verkeerd met hen af, maar gelukkig vin-
den ze de goede weg terug. 
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Rozemarijntje-Serie 
DOOR W. G. VAN DE HULST 

Meisjesboeken voor de leeftijd 8-12 jaar. 

Ruim geïllustreerd. Gebonden in fleurige sierbanden. 
Onvergetelijke meisjesboeken. Sprankelend van levensvreugde! 
Rozemarijntje is toegerust met een aanstekelijk werkende le-
venslust en een onbevangen blijdschap, die haar tot een harts-
vriendin maakt van haar lezeressen. 

136 Rozemarijntje, 14e druk 

137 Rozemarijntje naar schooi, 15e druk 

138 Rozemarijntje en Rooie Pier, 9e druk 

139 Rozemarijntje en de zwarte jongen, 6e druk 

140 Rozemarijntje en de oude juffrouw, 4e druk 

De boeken van de Rozemarijntje-Serie behoren tot de meest ge-
vraagde, meest gelezen verhalen voor meisjes! Er is geen mooier 
geschenk denkbaar! 

28 
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Col BRUIJN 

 

  
 

Serie: 

 

Nils Eira en zijn kinderen 

Drie boeiende, zeer interessante verhalen over een Laplands gezin tijdens de 
bezetting. 
Ruim geïllustreerd. In fleurige sierbanden. 
Voor jongens en meisjes van 12 jaar af en verder voor alle leeftijden, want 

ook ouderen, zullen deze verhalen met veel plezier lezen. 

141 Geroofd van het eiland, 2e druk 

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

142 De vlucht naar Kautokeino 

In het tweede deel maken we o.a. kennis met 
de slimme oude Lap Madenisko, die tijdens 
een transport van gevangenen waarvan Kle-
ment en Ole deel uitmaken, zorgt dat zij kun-
nen vluchten. 
Madenisko weet zich eveneens te bevrijden 
en dan begint de barre tocht naar Kautokei-
no, die geen van hen ooit zal kunnen verge-
ten. 

143 Toen de boshaan riep . . . 

Klemet en Ole komen bij oom Anders aan 
en daar ontpopt Klemet zich als een geboren 
en door allen zeer gewaardeerde rendierhoe-
der. 
Voor Ole verloopt alles niet zo rooskleurig, 
want zijn heimwee maakt hem tot een stille, 
teruggetrokken jongen. Hij grijpt met beide 
handen de gelegenheid aan om met de ver-
zetsstrijder Erich Schelcke mee naar zijn 
geboorte-eiland te trekken. 
Na een gevaarvolle tocht volgt de hereni-
ging met zijn vader en Karen. 

Deze drie delen zijn eveneens te zamen in één 

band verkrijgbaará  

Zie blz. 63. 
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144 	 W. G. VAN DE HULST: 

Willem Wijcherts 
J. 10-16 jaar. 144 blz., 20 ill., 12e druk. 
In dit spannende verhaal uit de Spaanse tijd 
maken we kennis met Willem Wij cherts, een 
dappere Alkmaarder jongen, die de Spaanse 
bezetting met tegenzin zijn vaderstad ziet 
binnentrekken. 

145 	 W. G. VAN DE HULST: 

Peerke en z'n kameraden 
J. 12-14 jaar. 144 blz., 21 ill., 12e druk. 
Peerke werd tijdens oorlogshandelingen in 
België zwaar gewond. Op de vlucht uit Bel-
gië wordt hij meegenomen naar Holland. 
Een verhaal dat ontroering en mededogen 
wekt. Geen jongen en geen meisje mag dit 
klassieke boek missen. 

146 	C. TH. JONGEJAN-DE GROOT: 

Eenzaam Hanneke 
M. 9-11 jaar. 144 blz., 10 ill., 2e druk. 
Hanneke en Nolda zijn uitverkoren om bij 
het huwelijk van tante Nieta als bruidsmeis-
jes te fungeren. 

De moeilijkheden die er bestaan vinden op 
een heel nare manier een oplossing. Hanneke 
wordt aangereden en kan nu ook niet naar 
Zwitserland, maar ze mag wel samen met 
een vluchtelinge uit Oost-Duitsland bij tante 
Nieta aan zee logeren. Een afwisselende leer-
zame tijd volgt. 

147 	HELEEN VAN RAMSHORST: 

Reina's eerste HBS-jaar 
M. 12-15 jaar. 144 blz., 10 ill., 4e druk. 
Reina moet in een naburige stad naar de 
H.B.S. Daar komt zij herhaaldelijk in con-
flict met medeleerlingen, die uit een ander 
milieu komen. Deze conflicten worden door 
haar jaloersheid en drift nog verergerd. 
Eerst door een ingrijpende verandering in 
het leven van een harer vriendinnen veran-
dert alles ten goede. 
Op uitstekende wijze wordt hier de innerlijke 
rijkdom van het christelijk leven tot uitdruk-
king gebracht. 

148 	CO VAN DER STEEN-PIJPERS: 

Heimwee 
naar Nieuw-Guinea 

J. 11-14 jaar. 144 blz., 11 ill. 
Voor Leo die door ziekte vanuit Nieuw-Gui-
nea bij een tante in Nederland komt, valt het 
niet mee zich bij de gewoonten in het drukke, 
strenge en ook koude Holland aan te passen. 
Heimwee en schoolverzuim zijn de nare ge-
volgen. Eerst als hij in huis komt bij een on-
derwijzer lossen de moeilijkheden zich op. 
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Kinderen van het oerwoud 
De spannendste jeugdboeken die wij ooit van deze 

auteur lazen! 

Bestemd voor jongens en meisjes van 10 jaar, en 

verder voor iedere leeftijd, want ook ouderen zullen 

ze met veel genoegen lezen. 

Deel I: 

149 Panokko en zijn vrienden 

Ruim geïllustreerd. In fleurige sierband, 4e druk. 
Het eerste deel beschrijft de boeiende lotgevallen 
van een Indianengezin in het oerwoud. Panokko 
en zijn vrienden beleven niet alleen op jacht, maar 
ook met handeldrijvende negers opwindende avon-
turen, die naar de werkelijkheid zijn verteld. 

Deel II: 

150 Panokko en de wildernis 

Ruim geïllustreerd. In fleurige sierband, 3e druk. 
Er streek een grote vreemde vogel over de wilder-
nis en ze wisten niet dat dit een vliegtuig van de 
blanken was. Daar komen ze achter als ze kennis 
maken met de twee blanke mannen. Gezamenlijk 
maken zij een lange, avontuurlijke tocht om een 
vermist vliegtuig te vinden. De blanken vertellen 
hun dingen waarover ze nimmer hoorden, maar hun 
boodschap is er een om nooit te vergeten. 

Deel III: 

151 Panokko en de witte mensen 

Ruim geïllustreerd. In fleurige sierband, 2e druk. 
In het derde deel laat Anne de Vries, die het leven 
van de thans nog in het oerwoud van Suriname 
wonende Indianen van heel dichtbij kent, de lezers 
zien, hoe het zaad van Gods Woord nooit tevergeefs 
wordt gezaaid. De gesprekken met de blanken heb-
ben bij enkele Indianen het verlangen gewekt om 
meer te weten van Hem, die zij "Hoofdman Jezus" 
noemen. Daarom reizen Panokko en zijn vrienden 
mee naar het land waar de witte mensen wonen. 

Deze drie delen zijn ook in één band verkrijgbaar. 

Zie blz. 63. 

Een serie bijzonder boeiende 

Indianenverhalen door 

ANNE DE VRIES 
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152 

goede toon, aangename sfeer en spannend tot 
het eind. Een gezin neemt zijn intrek in een 
huis midden in de duinen en dan zijn er di-
rect al de meest verrassende gebeurtenissen. 
Vaak onbegrijpelijke, geheimzinnige, die de 
gezinsleden en niet minder de lezers en leze-
ressen in grote spanning houden. 

W. BROOS: 

Het Verbond der Edelen 
J. 10-14 jaar. 160 blz., 14 ill., 2e druk. 
Een zestal kranige jongens noemen hun club 
"Het Verbond der Edelen". Zij beleven heel 
wat spannende avonturen, maken kennis met 
stropers, voorkomen een brand en helpen een 
oude vrouw voorgoed van haar lastige bela-
gers af. Een prachtboek! 

153 	 AART GRIMME 

In het land van de piranbas 
J. 10-15 jaar. 160 blz., 10 ill. 
De bijzonder interessante, boeiende geschie-
denis van de familie De Harde, die uit Sleen 
in Drente naar Brazilië emigreerde. 
Voor allen is de overgang groot. De levens-
gewoonten en de grootte van de bedrijven 
wijken sterk af van die in Nederland. 
Freek, de hoofdfiguur, beleeft avonturen die 
zelfs zijn stoutste dromen overtreffen. 
Een spannend boek met een waardevolle, po-
sitieve inhoud. 

154 	C. TH. JONGEJAN-DE GROOT: 

Een veelbewogen zomer 
J. en M. 12 j. en ouder. 160 blz., 7 ill., 2e dr. 
Een zeer aantrekkelijk jeugdboek. Met een 
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RIE VAN ROSSUM: 

Jetje uit het buis 
M. 12-16 jaar. 144 blz., 22 ill., 6e druk. 

Dit al vele jaren populaire meisjesboek ver-
telt de bewogen geschiedenis van het wees-
meisje Jetje, dat voor onderwijzeres mag 
gaan studeren omdat ze er zo'n goede aanleg 
voor heeft. 
Door haar contact met een ander meisje en 
met het gezinsleven moet Jetje vaak vechten 
tegen haar verlangen ook in een gewoon huis 
te wonen met een vader en moeder. 

156 	NEL VERSCHOOR-VAN DER VLIS: 

Herrie-Let 
M. 11-15 jaar. 160 blz., 10 ill., 6e druk. 

De lezeressen zullen zeer zeker van ganser 
harte meeleven met de soms dwaze, maar 
toch ook gevoelige en flinke Let en haar drie 
vriendinnen. 
Als een gouden draad loopt door dit leven-
dige verhaal de gedachte dat niet altijd het 
geluk ligt in de vervulling van eigen wensen. 
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GEBONDEN BOEKEN 

f2.25 	DE GESCHIEDENIS VAN HET VERZET 

REIS DOOR DE NACHT DOOR ANNE VRIES 
Vier spannende boeken, die een ereplaats verdienen in ieder 
Nederlands gezin. Ze zijn tegen uiterst billijke prijzen voor U 
beschikbaar. Royaal geïllustreerd. 

157 De duisternis in 

158 De storm steekt op 

159 Ochtendgloren 

160 De nieuwe dag 

8e druk 

7e druk 

7e druk 

5e druk 

Op onnavolgbaar boeiende wijze vertelt de bekende auteur het 
Nederlandse volk en in het bijzonder Neerlands jeugd over de 
mensen, de doodgewone en toch zo grote en heldhaftige mannen 
en vrouwen, die in de duistere jaren der bezetting daden heb-
ben verricht, waarbij de glorie der vaderlandse helden van 
vroeger verbleekt. 
In het vierde deel leven we intens mee met het einde van de 
oorlog, waardoor de mensen na lange tijd weer worden bezield 
met moed voor de toekomst. 

• 

Deze vier delen zijn 
eveneens in één band 
verkrijgbaar. 

Zie blz. 63. 

Illustratie uit deel II: De storm steekt op 
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GEBONDEN BOEKEN 

f 2.25 
161 	C. TH. JONGEJAN-DE GROOT: 

Greetje Margriet 
M. 10-15 jaar. 173 blz., 5 ill., 4e druk. 
Iedereen mag weten hoe het gesteld is 
met het hart van Margriet. Zij doet denken 
aan de witte bloem van die naam, die haar 
gouden hart naar de zon keert. 
Een meisjesboek, waarin ernst en scherts el-
kander prachtig afwisselen. 

162 	MAX DE LANGE-PRAAMSMA: 

Mieke van de Rozenlaan 
M. 12-14 jaar. 164 blz., 9 ill., 4e druk. 
Een verhaal waarvan we met vreugde een 
vierde druk aankondigen, omdat het opge-
wekt en gezellig werd geschreven. Geen won-
der dat het bij de meisjes geliefd is. 
Hier wordt de sfeer van het christelijk gezin 
uitstekend weergegeven. 
Een verstandige vader en een tactvolle moe-
der weten hun kinderen, hoewel ze thuis 
moeten blijven, een ideale, onvergetelijke 
vakantie te bezorgen. 

12.50 
163 	 W. G. VAN DE HULST: 

Gerdie ntie 
J. en M. 11-15 jaar. 184 blz., 26 ill., 12e druk. 
Reeds gedurende drie generaties is "Gerdien- 

tje" een van de meest begeerde meisjesboe-
ken. 
Dat het ook door jongens wordt gewaardeerd, 
is een aanbeveling temeer. 
Gerdientje is een meisje met prachtige eigen-
schappen. 
Mede door haar toedoen kan een ernstig mis-
drijf worden voorkomen. In het leven van al-
len die in dit klassieke boek een rol spelen, 
gaat het nogal stormachtig toe. 

12 75 
164 	 W. G. VAN DE HULST: 

Jaap Holm en z'n vrinden 
J. 10-16 jaar. 208 blz., 20 ill., 19e druk. 
Echte j ongensavonturen! Vele humoristische 
trekjes, waardoor het leven van echte jon-
gens wordt gekarakteriseerd. 
Iedere jongen zal het met gloeiende wangen 
lezen en het is niet minder aantrekkelijk voor 
meisjes. Want ook zij zullen dit boek, dat 
een ereplaats inneemt onder de jeugdboeken, 
zeer waarderen. 

165 	MAX DE LANGE-PRAAMSMA: 

Annewieke 
M. 13-16 jaar. 208 blz., 6 ill., 3e druk. 
Een meisjesverhaal van een der meest ge-
vierde Nederlandse schrijfsters. 
Het is de prettige, zonnige geschiedenis van 
Annewieke, die met een nichtje uit Amster-
dam haar vakantie gaat doorbrengen op een.  
Veluwse boerderij. 
Het ademt een aangename, weldoende sfeer, 
waarin het opgewekte gezinsleven domineert. 



EEN ZINVOL, FEESTELIJK GESCHENK VOOR 
ALLE NEDERLANDSE KINDEREN! 

Laat ieder Nederlands kind in de feestvreugde 
delen. Geef het ter gelegenheid van het zilveren 

huwelijksfeest van ons koninklijk paar, 
op 7 januari 1962, 

het speciaal voor de jeugd geschreven boek: 

ORANJE 
IN ZILVER 

door ANNE DE VRIES 

Geïllustreerd met 33 foto's 

Royaal formaat. 64 blz. In kleuren gedrukt. Gebonden uitgave en 
schooleditie voor uitdeling in geplasticeerd omslag. 

Luxe, gebonden uitgave f 2.90. 
In geplasticeerd omslag f 1.90. Bij afname van 50 ex. á ƒ1.80; 
100 ex. á f 1.70; 250 ex. á f 1.60; 500 ex. en meer á ƒ 1.50. 

DE HONDERDDUIZENDEN EXEMPLAREN 

die er over Nederland verspreid moeten worden, vergen uiter- 

	

* 	aard veel tijd voor produktie en verpakking. 
Mogen we U daarom vriendelijk verzoeken spoedig de benodigde 

	

Het is een eer en 	exemplaren te bestellen. Tijdige toezending is dan gegarandeerd. 
Voor Uw hulp in dezen hartelijk dank. 

een genoegen 

	

voor alle 	ORANJE IN ZILVER 

	

Nederlandse 	Het zilveren huwelijksfeest van ons koninklijk paar zal een feest 
zijn van dankbaar herdenken voor heel ons volk. In wat het 

	

scholen en 	gezin van Soestdijk — het eerste en voornaamste van Nederland 
— in die bewogen tijd heeft beleefd, weerspiegelt zich een stuk 

	

instanties 	historie dat niemand van ons onberoerd heeft gelaten en dat 
door onze jeugd gekend moet worden om haar eigen tijd enigs- 

	

dit waardevolle 	zins te begrijpen. 

	

boek aan hun 	Niemand is het beter toevertrouwd dan Anne de Vries om een- 
voudig en toch doordringend tot de kern der dingen, nuchter en 

een- 

	

leerlingen 	zakelijk en toch met de warmte van heel zijn hart, boeiend en 

	

uit te reiken 	geestig, maar bovenal eerlijk en waar, hierover te schrijven. 

	

* 	Het is van het hoogste belang dat alle kinderen dit waardevolle 
boek als een blijvende herinnering in handen krijgen. 
Voor dit doel verschijnt een speciale, goedkope uitgave! 
U kunt dus kiezen tussen de luxe, gebonden uitgave en de spe-
ciale uitdelingseditie. 

35 



NIEUW!! 
	

1  FLEVO-POCKETS 

De eerste zes: 

1. Ab Visser: Ballingschap in St. Tropez 
Boeiend, goed gezouten zeemansverhaal. Spannende 
kaper- en jachtavonturen. 14 jaar en ouder. 

2. M. Kapitein: Wij buigen nooit 
Nederlandse verzetsstrijders in actie. Over jonge kere7s 
die het gevaar recht in de ogen durfden zien. 12 jaar 
en ouder. 

3. A. Grimme: De dolle Driessen 
Om van te smullen. Vrolijk, fris en spannend van in-
houd. 10 jaar en ouder. 

4. C. Th. Jongejan-de Groot: Deining in het doktershuis 
De vermakelijke gebeurtenissen in een doktersgezin. 
Vol rijke momenten. Tintelend van levenslust. 14 jaar 
en ouder. 

5. Jo Kalmijn-Spierenburg: De kinderen van de Steinalp 
Dit boeiende verhaal leert ons Zwitserland en zijn be-
woners kennen. 12 jaar en ouder. 

6. Nel Verschoor-van der Vlis: Tegenwind 
De spannende belevenissen van Jop en Gerdientje in 
de bezettingstijd. 14 jaar en ouder. 

"Pittige" 
boeken voor jongeren 

In sprekende, 
geplasticeerde 
omslagen. 
Groot formaat ƒ 1.50. 
Omvang 160 blz. 

Herhaaldelijk werd er bij 
ons op aangedrongen 
een aantal onzer 
bekendste jeugdboeken 
in pocket-uitgaven 
te brengen. 

Neerlands jeugd 
kan er volop van 
profiteren! 

Flevo Jeugd-pockets onderscheiden zich door inhoud èn 
uitvoering! 

Voor slechts f 9.— zes omvangrijke jeugdboeken. 
Maak gebruik van het bij deze catalogus ingesloten bestel-
bilj et. 

NIEUW!! 
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VERTEL- EN VOORLEESBOEKEN 
W. G. VAN DE HULST: 

Het vertellen 
4e druk 	 Geb. f 4.90 
Instructie voor de verteller. 
Een gids voor iedereen die aan kinderen wil 
vertellen, op school, zondagsschool, jeugd-
clubs en in het gezin. 

W. G. VAN DE HULST: 

Om het kind 
3e druk 	 Geb. ƒ 4.50 
Prachtige vertelstof. Een dozijn vertellingen. 
"Dit boek mag met recht een prachtwerk 
worden genoemd, zowel wat inhoud als uit-
voering betreft." 

De Schev. Kerkb. 

W. G. VAN DE HULST: 

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

W. G. VAN DE HULST Jr.: 

Ere zij God 
Waarom kerstfeest het mooiste feest is. 
Bij afname van 25 ex. à f 1.75. 	Gebr. f 1.90 
Een prachtuitgave, waarin de kerstgeschie-
denis in woord en beeld wordt weergegeven. 
"Wij zouden het in handen wensen van alle 
grote en kleine kinderen. Zéér aanbevolen." 

Vlaams Kerkbl. 

M. A. M. RENES-BOLDINGH: 

De weg van het Licht 
Bijbel voor de jeugd van 10 jaar en ouder. 
Zeer ruim geïllustreerd door Gunhild Kris-
tensen. 4e druk — opnieuw bewerkt en uit- 
gebreid. 	 Geb. f 7.90 
Bij afname van 25 en meer ex. f 7.25 per ex. 
Voor leden van de N.Z.V. f 6.90. Bij 25 
ex. à f 6.25. 

KARL SCHENKEL: 

De getekende Bijbel 
Ten dienste van de scholen verlaagd in prijs 
van f 5.50 tot f 2.90. 
"De tekeningen trekken de aandacht; de 
tekst geeft de verklaring en het geheel wekt 
op tot lezen van het bedoelde bijbelgedeelte. 
Het boekje is keurig uitgevoerd; het werkt 
verhelderend en is een betrouwbare wegwij-
zer door het bekende onbekende boek. Zeer 
aanbevolen." 	 De Muloschool. 

JOHN TORENBEEK: 

Zo leefde Jesus 
Geb. ƒ 6.90 

Een kostelijk kijk- en leesboek in zes kleu-
ren, bestemd voor de jeugd die ongeveer één 
jaar bijbelonderricht heeft gehad. 
Forslijnige, moderne tekeningen en beknopte 
evangelieteksten vertellen van Christus' le-
ven. Dit Nieuwe Testament in platen, waarbij 
de auteur zich geheel aan de Bijbel heeft ge-
houden, kan zowel in het gezin als in de 
school diensten bewijzen, en vormt een rijk 
bezit voor ieder kind van 7 à 8 jaar en ouder. 
Groot formaat, plastic band. Zie blz. 2 van de 
omslag. 

MENNO DE MUNCK: 

De Geboorte 
Geb. ƒ 5.90 

Drie kerstvertellingen: De ezel; De jonge 
weduwe; De Romeinse commandant. 
Deze uitgave wijkt door zijn originele opzet 
belangrijk af van de gebruikelijke kerstboe-
ken. Het is een prachtboek voor allen die 
rond de kerstdagen een geschenk hebben te 
geven of zelf iets goeds willen lezen: 

LOTHAR SCHULTZE: 

Een reis door 
het land van de Bijbel 

Gebr. f 1.25 
Vertaald door Anne de Vries. 
Met 38 afbeeldingen geïllustreerd. 
"Het was een vreugde, kennis te nemen van 
dit kleine, reusachtig aardig verzorgde boek-
je, dat op zeer aanschouwelijke wijze door 
tekst en tekening het leven in het Heilige 
Land beschrijft." 	 De Christen. 
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NEL VERSCHOOR-VAN DER VLIS: 

Toen het avond werd 
Geb. f 2.90 

Groot formaat. Vele illustraties in kleur. 
Een boek voor kleuters, eenvoudig en gezel-
lig geschreven, geïllustreerd met prachtig ge-
kleurde tekeningen. 

Jeugdboeken 

COR BRUIJN: 

Nilr Eira en zijn kinderen 
Omvang 384 blz. Ruim geïllustreerd. 

Geb. f 6.90 
Een boeiend verhaal over een Laps gezin 
tijdens de laatste wereldoorlog. Zie blz. 63. 

KLAAS VAN DER GEEST: 

Overval op Juan Fernandez 
Jongensboek 12 jaar en ouder. 	Geb. f 4.90 
Een spannend en avontuurlijk boek. Het 
speelt in de tijd van de zeilschepen. Uit de 
gewaagde onderneming aan de westkust van 
Zuid-Amerika blijkt duidelijk dat de zeelie-
den van vroeger voor geen klein geruchtje 
vervaard waren. 

Twee spannende jeugdboeken over mensen 
en dieren in vreemde landen. 

In het buitenland bekroond met de hoogste 
onderscheiding. 

FRITZ MEISNITZER: 

Jahomrai en de 

heilige olifant 

Geb. ƒ 4.90 

Dit boek over de heilige witte olifant ver-
telt boeiend over het wonderlijke, vaak ge-
heimzinnige leven in Siam, over de hofhou-
ding en in 't bijzonder over de eerzuchtige 
Jahomrai, de opperstalmeester van de ko-
ning. 

FRITZ MEISNITZER: 

De Jpookwolf 
Geb. ƒ 4.90 

Dit mooie verhaal speelt in een geheel ander, 
maar niet minder boeiend deel van de we-
reld. 
Het vertelt de met spanning geladen avontu-
ren van de onverschrokken jagers in Siberië. 

38 



JEF VAN DER HEIJDEN: 

De laatste passagier 
RUMOER OM KWIKKIE 

Geb. ƒ 5.90 

Met 32 foto's ontleend aan de gelijknamige 
jeugdspeelfilm van de Cefa. Een gezellig met 
vaart en spanning geschreven boek. Ideaal 
om cadeau te geven! 
Of II de film al of niet gezien hebt — Lees 
het boek! 
Geef het Uw kinderen cadeau! 

JO KALMIJN-SPIERENBURG: 

De avonturen van het 
aapje Joekie 
Televisieverhaal in acht deeltjes. 

Geb. f 2.50 per deel. 

Gebonden in fleurige, geplasticeerde banden. 
In ieder deeltje 40 tekeningen van Kees van 
Lent. 
Grappige, avonturenrijke kijk- en leesboeken 
voor kinderen van 6-8 jaar. 
Met de boeken over televisie-vriend Joekie 
kunt IJ veler hartewens vervullen. 

C. TH. JONGEJAN-DE GROOT: 

Spoorjongens 
Jongensboek 12-15 jaar 	Geb. ƒ 4.90 

"Een boek om in één ruk uit te lezen en het 
daarna nog verschillende malen ter hand te 
nemen." 

Werkende Jeugd. 

MAX DE LANGE-PRAAMSMA• 

Wij reizen met elkander 
Geb. f 5.90 

"De levenservaringen van deze meisjes hou-
den de lezeressen tot het einde toe in span-
ning." 

De Chr. Bibliotheek. 

ANNE DE VRIES: 

Panokko 
Drie delen in één band. 2e druk, 358 blz. 

Geb. f 5.90 

Nadere bijzonderheden vindt IJ op blz. 4 van 
deze omslag. 

C. TH. JONGEJAN-DE GROOT: 

De tweeling van `Helmzicht " ANNE DE VRIES: 
 

Jongensboek 10-14 jaar. 2e druk 
Ruim geïllustreerd. 	 Geb. j 3.90 

"Zo interessant verteld, dat een jongen van 
9-14 jaar dit verhaal zal verslinden. Heel 
goed is het verschil in karakter van de twee-
ling volgehouden." 

Leidersorgaan. 

Reis door de nacht 

Vier delen in één band. 2e druk, 608 blz. ƒ 8.90 

De geschiedenis van het verzet. Blz. 63 van 
deze catalogus verstrekt IJ alle gewenste ge-
gevens. 

RAADPLEEG 
VOOR JEUGD-POCKETS 

BLADZIJDE 36 VAN DEZE CATALOGUS! 
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ATO-REEKS DOOR KLAAS VAN DER GEEST 

1. Blokpost 16, 2e druk 
2. Expeditie 0-75, 2e druk 
3. Tussen 70 en 80°  Zuid 
4. Brand in boortoren 2 
5. De ondergang van de Pemex IV 
6. SP. 2 meldt zich 
7. Tanker Arcturus 
8. Sabotage op Old Mike 
9. De zoutmijnen van de Bal-Harith 

10. Operatie Agadir 
11. Vlucht uit Kongo 
12. Opdracht uitgevoerd 
13. Transport verhinderd! 
14. Orkaan Old Joe 

AVONTUUR, TECHNIEK EN ONTSPANNING 

Groot formaat, gebonden en gevat in fleurig omslag. 
3.90 per deel. 

Voor jongens die van stoere, spannende boeken 
houden, zijn er geen mooiere! 

Ze gloeien van spanning. 
Ze spelen in verre, vreemde landen. 
Ze vertellen over jonge kerels met moed en vol-
harding. 

ER KOMEN NOG MEER DELEN 
	

Doe een keus. Ze zijn alle even boeiend. 

FLEVO JEUGD-POCKETS 

vallen op door inhoud 
en uitvoering 

ZIE BLADZIJDE 36 VAN DEZE CATALOGUS 
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De mooiste meisjesromans 

verschijnen in de 

Uitgebreid prospectus op aanvraag 
verkrijgbaar. 

U kunt zich abonneren. Dat levert 
een voordeel op van vier gulden. 
Neem dit voordeel en passant mee! 
Als U zelf reeds bent geabonneerd, 
kunt U voor een goede vriendin 
welhaast geen waardevoller ge-
schenk kiezen: 

Iedere drie maanden een boek! 

In de jaargang 1961-1962 verschijnen: 
1. Mien van 't Sant: Lotte of Lolo? Verscheen septem-

ber 1961. 
2. Jeanette Schoolland: Zomerdroom. Verschijnt de-

cember 1961. 
3. C. Th. Jongejan-de Groot: Kameleon. Verschijnt 

maart 1962. 
4. Mary Dekker: Het hart in Sunny Hill. Verschijnt 

juni 1962. 

De reeds 
verschenen delen zijn 

eveneens nog tegen 
" abonnementsprijs van 
slechts f 3.90 verkrijg-

baar (mits 4 delen 
gelijk afgenomen). 
Losse delen f 4.90. 

SERIE A 
1. Lenie Stafleu-Kruikemeier: Je moest eens weten! 
2. M. A. M. Renes-Boldingh: 't Perkoetoet-mysterie 
3. Mary van Santwijck: Schoonheidskoningin 
4. Erich Wustmann: Zon over de bergen 

SERIE B 
1. Regina van der Hauw-Veltman: Dat eigen hart 
2. C. Th. Jongejan-de Groot: Kapoentjes kinderen 
3. Barbara Hug: Honderd dagen met Christiane 
4. Jeanette Schoolland: De lente komt 
5. Mien van 't Sant: De brug komt klaar, 2e druk 

U kunt ze bestellen bij Uw boekhandelaar en bij Administratie Ster-Reeks - Nijkerk 
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Goud-Elsje-Serie 
door 

MAX DE LANGE-PRAAMSMA 

Illustraties, banden en 
stofomslagen werden verzorgd 

door Rie Reinderhoff 

Goud-Elsje, 12e druk geb. f 3.90 
Goud-Elsje verlooft zich, 10e druk „ 4.90 
Goud-Elsje draagt een dubbele naam, 8e druk „ „ 4.90 
Nog is het lente voor Goud-Elsje, 7e druk „ 4.90 
Goud-Elsje na de grote storm, 7e druk „ 4.90 
Riet Berkhout, 3e druk „ 4.90 
Lotty is Lot geworden, 2e druk „ 4.90 
Lente voor Lot, 2e druk „ 4.90 
Weerzien van Han 

„ 4.90 
Moeder Els „ 4.90 

Boeken 
vol blijdschap en 
levensvreugde 

ELKE-SERIE door EMMA GONDEL 

Deze kostelijke boeken zijn bestemd voor alle 
meisjes van 10 jaar en ouder die van. gezellige, 
levenslustige verhalen houden. 

Alle delen zijn gebonden en voorzien van een 
fleurig omslag in meer kleuren. Prijs per deel f 3.50. 

 

Elke aan zee, 3e druk 
Elke in de bergen, 3e druk 
Elke en haar tuin, 2e druk 
Een gelukkige tijd voor 
Elke, 2e druk 
Elkes nieuwe leven, 2e druk 
Klthe, 2e druk 
Lotte 
In het zonnige dal 
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Vier vlotte, leerzame, boeiende boeken 
voor meisjes van 12-16 jaar 

door 
Annemarie Fromme-Bechem 

Opgewekte, levenslustige meisjes-
boeken 
Pony logeert bij verschillende corre-
spondentievriendinnetjes en zo ontmoe-
ten wij haar in het eerste deel in Zuid-
Frankrijk, waar zij allervermakelijkste 
avonturen beleeft. 
Van Frankrijk trekt ze naar Algiers en 
over de avonturen die zij in deze won-
derbaarlijke stad beleeft, vertelt het 
tweede deel. 
Een Noordafrikaanse oase is haar derde 
reisdoel en ook hier ontbreekt het niet 
aan belevenissen en nieuwe indrukken. 
De laatste reis voert haar naar Joego-
slavië, waar haar vele spannende be-
levenissen wachten. Boeken om nooit 
te vergeten! 

1. Pony op reis 
2. Pony en het geheimzinnige tapijt 
3. Pony bezoekt een oase 
4. Pony wint de harten 
Gebonden. Geverniste band. 
Linnen rug. f 2.90 PER TITEL 

PONY-SERIE 
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Uitdelings- 

materiaal 
Geef ongezellige, kale muren een 

waardevolle fleurige versiering! 

Grote bijbelse wandplaten 
van de schilder Pander 

Formaat 60 X 80 cm. 

Zes verschillende Bijbelse Wandplaten. 
Per serie van zes slechts 	 ƒ 12.50 

Op stevig krimpvrij karton. 
Per serie van zes slechts 	 f 35.— 

Op linnen geplakt. 
Per serie van zes slechts 	 f 35.— 

In lijst, gevernist, zonder glas. 
Formaat 62 X 90 cm. 

Per stuk 	  f 22.50 

De platen werden kostbaar uitgevoerd: ge-
drukt naar fotolitho's van aquarellen, in 
zeven kleuren offset. 
Voor scholen, zondagsscholen, evangelisatie-
en catechisatielokalen en verenigingsgebou-
wen. 
Een verkleinde reproduktie is op aanvraag 
gratis verkrijgbaar. 
Een handleiding wordt bij alle stellen gratis 
bijgeleverd. 

ONDERWERPEN: 

David speelt voor Saul 

Daniël in de leeuwekuil 

De wijzen uit het oosten 

De wonderbare visvangst 

Mozes slaat water uit de rotssteen 

Terugkeer van de verloren zoon 

IN DEZE CATALOGUS VINDT U 

meer dan 500 verschillende 

uitgaven aangekondigd 

Er zijn zeker titels bij die U graag in Uw bezit hebt ! 
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Een onovertroffen serie 

MAPJE MET 24 PANDERPLATEN 

Een onovertroffen serie, die is gecompleteerd 
met een kaartje van Palestina, dat gratis 
wordt bij gezonden. 

Prijs per mapje van 24 stuks slechts f 1.50. 

Gedrukt in zeven kleuren offset. 
Formaat 14 X 18% cm. 

24 verschillende onderwerpen uit het Oude 
en Nieuwe Testament. 

Het mooiste uitdelingsmateriaal dat ooit ver-
krijgbaar was. 
Geeft u het de kinderen zo veel en zo vaak 
mogelijk in handen! 

MOOI UITGEVOERDE PLAATJES, 

DIE DE KINDEREN GRAAG BEWAREN 

Kinderen 

uit alle werelddelen 

Een serie veelkleurige plaatjes waarop kin-
deren uit verschillende werelddelen staan af-
gebeeld. 
Op ieder plaatje wordt aan de achterzijde een 
beschrijving in vertelvorm gegeven. 

Uitgevoerd in vierkleurendruk op stevig 
papier van prima kwaliteit. 

De prijs per geperforeerd vel van 30 plaatjes 
bedraagt f 1.—; bij 10 vellen gelijk f 0.90 per 
vel; bij 25 of meer vellen gelijk ƒ 0.80 per vel. Reproduktie in zwart 
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Een serie karakteristieke 
uitbeeldingen van 
bekende bijbelse 
onderwerpen, 
in sprekende kleurendruk, 
voorzien van onder-
schriften. 
36 plaatjes met 
voorstellingen uit het 
Oude en 
Nieuwe Testament. 
Formaat 10 X 71/2  cm. 

bijbel en jeugd 
Tegen (le uitzonderlijk 

lage prijs van 

f1.- 	per stel 

Bloemenplaatjes 
In frisse kleuren uitgevoerd! Fijne beschaafde beloningsplaatjes. 
49 in meer kleuren gedrukte bloemenplaatjes met teksten. For-
maat 51/2  X 4 cm. Geperforeerde vellen. 

SERIE I: PRIJS PER VEL I.—
SERIE II: PRIJS PER VEL /1.— 

Bijzonder 
laag 
in prijs 

Prachtig 

uitdelingsmateriaal! 

S.v.p. bij bestellen 

opgeven 

welke serie U wenst 
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Opdracht 
Op het Jrirsqe,est uitgffedet a" 1 

blaadjes 

„Ww tof be ,ezizit Ge zilt de kinderrnoncl" 

.rafidstrrldsti.-,,kk . 
Opdracht-blaadje A 

DE PRIJZEN 

ZIJN ZEER LAAG: 

100 ex. 	 f I 25 

250 ex. 	 f 2.75 

500 ex. 	 f 5 — 

1000 ex. 	 f 9.— 

ve. Ik vkkkkmk-  , „;---,,,,,, 

Op het Kerstfeest uitgereikt aan: 

Namens do Zondagsschool 

Kerstmis 19._, 

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

delijk vermelden of U ontwerp 

A, B, C of D wenst te ont-

vangen? 

  

Opdracht-blaadje B 

op het kenstfeest uitga/eikt 
Aan 

 

     

 

namens Ce zonOaqsschoot 

  

     

     

     

     

 

ziet. ik verzkonOw, u 
Grote BlOschap 

  

kel2StM1S 19 

  

      

        

Opdracht-blaadje C 
	

Opdracht-blaadje D 
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Verkleinde reproduktie in zwart 
Ware grootte 121/2  >< 171/2  cm 
Uitgevoerd in meer kleuren 

gekleurde Jones-platen 

In meer kleuren uitgevoerd, met 
onderschrift. 

Formaat 12% X 171/2  cm. 

De afbeeldingen en 
onderschriften 
behandelen bekende bijbelse 
onderwerpen. 

Prijs per pakje van 24 stuks 

Reproduktie in zwart 
De originelen zijn uitgevoerd in meer kleuren 

Formaat 8 X 9% om 

NIEUWE 

BIJBELSE PRENTJES 
IN KLEUR 

De afbeeldingen zijn door hun frisse 
kleuren een lust voor 't oog en U zult 
er de kinderen heel erg blij mee ma-
ken. 
20 mooie gekleurde bijbelse prentjes 
met onderschrift. 

PRIJS PER PAKJE VAN 20 STUKS 

80 CENT 

48 



Platen BIJBELSE KUNST 
Bij bestelling is het voldoende op te geven: "Platen Bijbelse 
Kunst", met vermelding van de hier gegeven nummers. 
Zijn in ieder gewenst aantal te leveren. 
De platen hebben de volgende onderschriften: 
1. Komt tot Mij allen die vermoeid en belast zijt; 2. De intocht 
in Jeruzalem; 3. Het laatste avondmaal; 4. Gethsemané; 5. 
Het berouw van Petrus; 6. Jezus voor Pilatus; 7. Zie, de 
Mens!; 8. De vrouwen bij het graf; 9. De EmmaUsgangers; 
10. De aankomst der herders; 11. Simeon in de tempel; 12. 
De lofzang van Simeon; 13. De Wijzen uit het Oosten; 14. De 
vlucht naar Egypte; 15. Laat de kinderen tot Mij komen; 16. 
Het verloren schaap; 17. Jezus weent over de stad; 18. Jezus 
slapende in het schip tijdens de storm; 19. De barmhartige 
Samaritaan; 20. De goede Herder. 

PRIJS SLECHTS 15 CENT PER EXEMPLAAR 

Bij getallen, hetzij van 
één soort, 

hetzij gesorteerd naar 
keuze van de besteller, 

zijn de prijzen als volgt: 

25 ex. á / 0.10 

50 ex. á / 0.09 

100 ex. 	0.08 

250 ex. á / 0.07 

Formaat 32 X 25 cm 

zondagsschoolkuurijes 

* 
Worden in envelopjes geleverd. 

* 	Inhoud p. enveloppe 12 kaartjes. 

PRIJS: 
per env. van 12 kaartjes 171/2  et. 
bij 	25 enveloppen per env. 15 ct. 
bij 	50 enveloppen per env. 14 et. 
bij 100 enveloppen per env. 13 et. 

Formaat 6 X 8 cm 
In drie kleuren uitgevoerd 

Deze kaart werd fraai 

uitgevoerd op keurig karton 

Bij uitstek geschikt voor uitdeling 

Prijs bij 10 ex. á 5 cl., 25 ex. á 4 ct., 

50 ex. á 31/2  cf., 100 ex. á 3 cf. 

DE 

10 GEBODEN 

0 
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Gedrukt in frisse kleuren op mooi karton. Zeer 
geschikt voor uitdeling. U kunt de kaarten des-
gewenst gesorteerd ontvangen. Bij bestelling is 
het voldoende op te geven: "Gulden regels", met 
vermelding van letter der gewenste soort. For-
maat 12 X 161/2  cm. 

FRIESE GULDEN REGELS: Straks riist de 
moarn. By de knis-peal. Triomfsang. Jountild. 

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

PRIJZEN VOOR BEIDE SOORTEN: 

10 stuks á 8 cent 	25 stuks á 7 cent 

50 stuks á 6 cent no stuks á 5 cent 

250 stuks á 4 cent 

Deze prijzen gelden ook voor gesorteerde bestel-
lingen, dus niet uitsluitend wanneer U deze aan-
tallen van één letter opgeeft. 

Gewaardeerd 
door leermeester 

en leerling 
Beloningskaartjes 

De prijs per geperforeerd 
vel van 32 kaartjes 

bedraagt f 0.55 
bij 10 vellen gelijk 

per vel f 0.50 
bij 25 of meer vellen ge- 
lijk 	 per vel f 0.45 

Uitgevoerd in vierkleurendruk op 
stevig papier van prima kwaliteit. 

32 verschillende teksten op geperfo-
reerde vellen. 

Een vel bevat 32 kaartjes in 12 ver-
schillende motieven, naar ontwer-
pen van de sierkunstenaar Jac. 
Nuiver. 
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DIPLOMA A 
voorstellende "De Jonge Timo-
theiis door zijn moeder onder-
wezen". Uitgevoerd in kleuren-
druk op mooi stevig papier. 
Formaat 30% X 22% cm. 
Prijzen: 1-9 ex. á 25 cent; 10-
24 ex. á 23 cent; 25-49 ex. á 21 
cent; 50-99 ex. á 18 cent; 100 of 
meer ex. á 15 cent. 

DIPLOMA'S 
Het behoort tot de goede gewoonte, de leerlingen bij 
het verlaten der dag- en zondagsscholen als herinne-
ring een diploma uit te reiken. Deze diploma's zijn in 
twee soorten verkrijgbaar. 

Modern uitgevoerd 
diploma 

In fraaie kleuren, 
gedrukt op mooi 
stevig papier. 
Formaat 25 X 39 
cm. 

Prijzen: 1-9 ex. á 
25 cent; 10-24 ex. 
á 23 cent; 25-49 
ex. á 21 cent; 50- 
99 ex. á 18 cent; 
100 of meer ex. á 
15 cent. 

Desgewenst wordt 
tegen vergoeding 
door ons ieder ge-
wenst inschrift in-
gedrukt. 

Prijs per ex. f 0.15 
bij 	50 ex. ƒ 0.10 per ex. 
bij 100 ex. f 0.09 per ex. 
bij 250 ex. f 0.08 per ex. 

DOOPKAART 
NAAR EEN ONTWERP 

VAN JAC. NUIVER 

Een doopkaart, die smaakvol is uitgevoerd op 4 
pagina's crème karton in driekleurendruk. 

Deze kaart biedt gelegenheid de naam, de ge-
boortedatum, de doopdag en de plaats in te 
vullen. 
Bovendien is er ruimte gereserveerd voor de 
naam van vader en moeder, de handtekening 
van de predikant en de dooptekst. 

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

PRIJS: 
50 ex. f 2.-

100 ex. f 3.75 
250 ex. f 8.- 

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

vereenvoudigen, hebben we de liederen laten harmo- Om het instuderen te 
niseren. 

De prijs van de muziek van elke serie is: 1 ex. á 20 cent; 10 ex. 
á 171/2  cent; 25 of meer ex. á 15 cent. 
Bij bestelling graag duidelijk opgeven welke serie U wenst. 

10 kaarten 

NAAR ONTWERPEN VAN 
JAC. NUTVER 

Uitvoering en model als van 
gewone prentbriefkaarten. 
Voor uitdeling op zondags-
scholen en dagscholen. 
Voor verenigingen, die zich op 
het gebied van evangelisatie 
bewegen. 
Voor kerkelijke gemeenten om 
toe te zenden aan hun zieke 
leden. 
Bovendien een prachtig middel 
om contact te onderhouden met 
de velen, die zich van de Kerk 
afzijdig houden. 
Vanzelfsprekend zijn ze door 
een ieder als prentbriefkaart te 
bezigen. 

EEN PAKJE VAN 10 STUKS BEVAT DE VOLGENDE KAARTEN 

Kerstkaarten: 
Daar is uit 's werelds duist're wolken — Ere zij God — Zie, ik ver-kondig u grote blijdschap — Te Bethlehem geboren. 
Algemeen: 
En als Ik van de aarde verhoogd ben — Dit is een getrouw woord —Strijd de goede strijd des geloof s — Want allen die door de Geest Gods geleid worden — Maar Gode zij dank. 
Paaskaart: 
Geloofd zij de God en Vader. 

Prijs per pakje 
van 10 stuks 

KAART VAN PALESTINA 

Prijs 14.20 
BEWERKT DOOR J. VAN DE PUTTE 
Deze wandkaart heeft een grootte van 148 X 116 cm. Uitsluitend nog ver-krijgbaar in 2 losse vellen. 

BELIJDENISPLATEN A EN B 
ter herinnering aan de Openbare Belijdenis in de Nederlandse Hervormde Kerk (bestel-
letter A) en in de Gereformeerde Kerk (bestelletter B), ontworpen door de sierkunstenaar Jac. Nuiver. Gedrukt in vier kleuren, op stevig houtvrij papier. Formaat 35 X 25 cm. 
DE PRIJS BEDRAAGT: 1-9 ex. á 25 cent; 10-24 ex. á 23 cent; 25-49 ex. á 21 cent; 50-99 ex. á 18 cent; 100 of meer ex. á 15 cent. 
De royale uitvoering is erop berekend, dat deze plaat, voorzien van de namen van predi-kant en ouderling, als document van blijvende waarde kan worden ingelijst. 
Bij bestelling gaarne duidelijk op te geven: Belijdenisplaat A of B. 
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Vijf waardevolle, kostbaar uitgevoerde 
romans. 

Voor abonnees slechts 12.00 per deel. 

Handelsprijs 	I 5■ 80 per deel. 

Er zijn bovendien 52 titels gratis beschikbaar 

Een abonnement op de Nobel-Reeks: een bron van onuit-
puttelijke vreugde! 

Eer droom 

kfoti 

In de NOBEL-REEKS verschijnen : 

53 

de vijf beste romans 

van het jaar 

1 Jens Larsen: Doktersvrouw in de jungle 

2 Jan H. Eekhout: Juffrouw Jones uit Brightstead 

Mia Bruyn-Ouwehand: HET MACHTIG VISIOEN 

3 deel I: Noodklokken over Washington 

4 deel II: Een droom werd werkelijkheid 

5 Klaas van der Geest: Plaats onder de zon 



Sterk in prijs verlaagde herdrukken van zeer bekende Ne-
derlandse romans. Handig formaat. In moderne geplasticeerde 
banden. 

Hans van Assumburg: Mensen op drift 	 geb. ƒ 3.90 
Cor Bruijn: Sil de strandjutter (begin 1962 verschijnt 
nieuwe druk. Thans uitverkocht 	 „ 3.90 
Cor Bruijn: Wendelmoet Melisdochter 	 „ 3.50 
Marie van Dessel-Poot: Toen de herten riepen 	3.9 	„ 3.50 
Aage Falk Hansen: De krantenman 

99 	„ 3.50 
K. Norel: Janmaats en Sinjeuren 	 „ 3.90 
Fenand van den Oever: Brood uit het water 

99 	„ 3.50 
Anne de Vries: Bartje 

99 	„ 3.50 
Anne de Vries: Bartje zoekt het geluk 

)9 	„ 3.50 
Anne de Vries: Hilde 

99 	„ 3.50 

• 

keur 
reeks 
O 

Romans 
en diversen 

J. D. Brown: Dominee in Dixie geb. 

Cor Bruijn: Arjen 	  

Cor Bruijn: De vogels van 
mijnheer Dupont 	  

Cor Bruijn: Het witte rendier, 
2e druk 	  

f 

„ 

,, 

„ 

5.40 

6.50 

7.90 

5.80 

Cor Bruijn: Muziekmeester 
Adriaan, 3e druk 	  „ 5.90 

Cor Bruijn: Simon en Johannes „ 5.40 

Cor Bruijn: Strijd om den Een- 
hoorn, 4e druk 	  „ 8.90 

Cor 	Bruijn: 	Wijd 	was 	mijn 
land, 2e druk 	  „ 9.90 

Mia Bruyn-Ouwehand: 
Het machtig visioen 
Deel I: Noodklokken over 
Washington 	  

35 „ 5.80 
Deel II: Een droom werd wer- 
kelijkheid 	  

55 „ 5.80 

Frithjof E. Bye: Sterke machten geb. f 5.40 

Friedrich Deich: Winddokter en 
Sinaasappel-dominee 	 „ 9.90 

Delta-Reeks, onder redactie van 
Hans van Assumburg: 
1. Vrachtvaarders van de wereld „ 3.50 
2. Met schering en inslag 	 „ 3.50 
3. Waar de klepel hangt 	 „ 3.50 
4. De naald in de groef 	 „ 3.50 

Marie van Dessel-Poot: 
Het einde wordt het begin 	 „ 5.40 

Jan H. 	Eekhout: 	De 	zonder- 
linge 	avonturen 	van 	meneer 
Peacock 	  , 5.80 

Jan H. Eekhout: Juffrouw Jones 
uit Brightstead 	  , 5.80 

Klaas van der Geest: 
Plaats onder de zon 	 5.80 

Generaal-Majoor B. Koning: 
Bevrijding van Nederland 
1944-1945, 2e druk 	 „ 9.90 

Generaal-Majoor B. Koning: De 
koude oorlog 	  

If „ 17.90 
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Mr. G. Th. Verharen: Deining 
f 5.90 om Dorus 	  geb. f 5.40 

Mr. G. Th. Verharen: Het slag- 
hek 

 

„ 5.80 

 

Carroll Voss: De witte roos 	„ 5.80 

Gera Kraan-van den Burg: Ik 
voor jou 	  geb. 

Maria de Lannoy: Madame 
Royale, de prinses in de schaduw 

I. Het Spinneweb 	 

II. De Gouden Horizont 	 

III. Het Droomhuis 	 

Jens Larsen: Doktersvrouw in 
de jungle 	  

Sylvia Mares: Waaiende bomen „ „ 5.80 

5.80 

5.80 

5.80 

5.40 

5.80 

5.80 

5.80 

5.80 

Anne de Vries: De man in de 
jachthut  	„ 5.80 

„ 2.25 

5.80 Anne de Vries: Wij leven maar 
eens  	„ 5.40 

Anne de Vries: Hilde (toneel- 
bewerking) 	  gebr. „ 2.50 

(recht van opvoering bij af-
name van 10 ex. á f 2.25) 

Anne de Vries: En nergens op 
de wereld, 2e druk 	  

Sylvia 	Mares: 	Wie 	werpt 	de 
steen? 	............ 	  „ 

Menno de Munck: Rebecca Val- 
den - Huisarts 	  „ 

Peter 	Nisser: 	De rode marter „ „ 

K. Norel: De Vrouw Alberdien „ „ 

K. Norel: Vervult de aarde 	 „ 

Fenand v. d. Oever: De zee is 
ons land 	  

Fenand v. d. Oever: Laat mij 
maar zwerven  	„ 4.90 

Fenand v. d. Oever: "Lest 
Best", 2e druk  	„ 4.50 

Fenand v. d. Oever: Moeder, 
leer me nog eens lopen!  	„ 5.40 

J. W. Ooms: Lidia en de 
zigeuners  	„ 5.40 

H. Postma: Met één voet in het 
Paradijs  	„ 4.50 

Wouter van Riesen: "Dokterom" 	„ 5.40 

Dignate Robbertz: De laatste 
horizon  	„ 5.80 

Dignate Robbertz: De stenen 
zonde  	„ 5.80 

Dignate Robbertz: Govert  	„ 5.40 

Rie van Rossum: De jongen 
met de toverfluit  	, 1.50 

Lloyd B. Sandhill: Een haai 
zwom verder  

	5.80 

J. J. Uilenberg: Uit 't oude 
kabinet (II) 	  gebr. „ 3.25 

J. J. Uilenberg: Uit 't oude 
kabinet (III) 	  

Go Verburg: Dominee aan de 
ketting 	  geb. „ 

Seksuele 
voorlichting 

Opvoedkunde 

„ 2.25 

5.80 Dr. F. Bloemhof: Kunstmatige 
inseminatie bij de mens 	 geb. f 6.50 

Dr. F. Bloemhof: Wat maakt 
gij van uw huwelijk?  	„ 4.90 

Hedwig Hopf-Lilscher: Als kin- 
deren vragen 	  gebr. „ 1.75 

Ernst Michel: Het Huwelijk 	 geb. „ 8.90 

C. Postma: Stippellijnen (voor 
jongens), 4e druk  	„ 2.75 

Jhr. H. de Ranitz: Stippellijnen 
(voor meisjes), 3e druk 	 „ 	„ 2.75 

Lydia Spittel: Jeugdliefde 	gebr. „ 1.75 

Ds. H. A. Visser: Nieuwe 
"Trou-ringh", 3e druk 	 geb. „ 5.90 

Het abc der opvoeding 

1. Prof. Dr. Th. Hart de Ruy- 
ter: De vader van het kind, 2e dr. geb. f 2.25 

2. Prof. Dr. Th. Hart de Ruy- 
ter: Moeders en kinderen, 2e dr. „ 	„ 2.25 

3. R. Schulte Nordholt-Treep: 
Het kind als vervulling en als 

3.25 	teleurstelling 	 „ 2.25 

4. C. RUmke: Het nerveuze kind 
6.90 	(Nog niet verschenen) 
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5. J.W.Klein: Het wil op school 
niet vlotten 	  geb. f 2.25 
6. R. Schulte Nordholt-Treep: 
Het eenzame kind 	  99 	99 2.25 

	

99 	99 2.25 

	

7, 	27 2.25 

	

33 	99 2.25 

	

23 	99 2.25 

2.25 

73. 3.50 

„ 1.90 

Psychologie 
Dr. J. H. van den Berg: 
Dubieuze liefde in de omgang 
met het kind, 3e druk 	 gebr. f.  3.90 
Dr. J. H. van den Berg: 
Het menselijk lichaam, deel I, 
3e druk 	  geb. „ 14.90 
Dr. J. H. van den Berg: 
Het menselijk lichaam, deel II 	 39 

Dr. J. H. van den Berg: 
Metabletica of Leer der ver- 
anderingen, 10e druk 	 99 	„ 14.90 
Dr. J. H. van den Berg: 
Over neurotiserende factoren, 
4e druk 	  gebr. „ 1.50 
Dr. J. H. van den Berg: 
Psychologie en geloof, 2e druk  	„ 3.25 
Dr. J. H. van den Berg: 
Psychologie van het ziekbed, 
7e druk  	1.90 

Gedichten 
Martien Beversluis: De Krans 
der uren 	  geb. f 7.90 
Martien Beversluis: Doorzichten „ „ 4.90 
Martien Beversluis: Kruisbogen „ 	„ 4.90 
Elisabeth Cheixaou: 
Het Maanschip 	  gebr. „ 2.50 

Elisabeth Cheixaou: Wáár zeg- 
gen   gebr. f 4.50 
Jan H. Eekhout: Het goddelijk 
paard 	  12 „ 4.50 
Muus Jacobse: Bijbelse gedich- 
ten, 3e uitgebr. druk 	 >, „ 3.50 
Mia van Oostveen: Dit is 't ver- 
haal van Mensenhart, 3e druk 	 99 „ 3.90 
J. E. van der Waals: Gebroken 
kleuren, 7e druk 	  geb. „ 3.90 
J. E. van der Waals: 	Nieuwe 
verzen, 8e druk 	  gebr. „ 3.75 
J. 	E. 	van 	der 	Waals: 	Iris, 
5e druk 	  „ 3.25 

Theologische 
stichtelijke en 

andere uitgaven 

Karl Barth: Brief aan een 
dominee in de Duitse Demo- 
cratische Republiek 	 

>P 
	„ 2.50 

Karl Barth: De Zondag  	„ 2.25 
Dr. J. W. Beerekamp:, 
De Jeugddienst 	  

11 	23 

Dr. E. J. Beker: Libertas 	 gebr. „ 17.50 
Jean-Daniel Benoit: Calvijn als 
zielzorger 	  geb. „ 12.50 
Dr. S. F. H. J. Berkelbach van 
der Sprenkel: Catechetiek 	 „ 15.- 
Dr. H. Berkhof: Christus de zin 
der geschiedenis, 3e druk  	„ 11.90 
Dr. H. Berkhof: Geschiedenis 
der Kerk, 6e druk  	„ 9.90 
Dr. H. Berkhof: God, voorwerp 
van wetenschap? 	  gebr. „ 1.50 
Dr. M. H. Bolkestein: Het Hei- 
lig Avondmaal 	  geb. „ 1.10 

7. C. Leertouwer: Ons kind in 
zijn schoolklas 	  

8. Wilh. J. Bladergroen: Wie is 
"Stout"? 	  
9. W. A. van Liefland Jr.: Gees- 
telijk onder de maat? 	 

10. G. Mik: Onze nozems 	 
11. Wilh. J. Bladergroen: Bakvis 
en brasem 	  
12. Dr. J. W. Bruins: De tweeling 
Groter omvang (bij int. f 3.-) 
Intekening op de serie 
(ten minste zes deeltjes) 
Zie blz. 3 van de omslag 

Ds. C. Aalders e.a.: Altijd Zon- 
dag, Deel I 	  geb. f 7.50 
Ds. C. Aalders e.a.: Altijd Zon- 
dag, Deel II 	  P, 	„ 7.50 
Adolf Allwohn: Het genezende „ 18.90 woord, met een woord vooraf 
van Prof. Dr. E. L. Smelik 	„ 14.90 

6.50 
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Serie Ethische Verkenningen 

Dr. 	E. 	L. 	Smelik: 	De 
ethiek in de verkondiging 
Bij intekening 	 

Los 	  

geb. 

„ 

f 

„ 

5.90 

6.50 

Dr. J. de Graaf: De ethiek 
van het immoralisme 
Bij intekening 	 „ 4.90 

Los 	  „ 5.50 

H. J. Bolkestein-van Binsber-
gen: Wederkerige onderworpen- 
heid (bij 25 ex. à f 1.60) 	 gebr. f 1.90 

A. Braakman: Met de Christen- 
heid van alle eeuwen 	 geb. „ 2.25 

Dr. H. A. Brongers: Oud-Oosters 
en bijbels recht  	„ 12.90 

Dr. J. de Bruijn: Thomas Chal- 
mers en zijn kerkelijk streven „ 	„ 7.50 

Dr. J. J. Buskes: Zoetzuur 	 „ 3.90 

Dr. R. Bijlsma: Kleine Cateche- 
tiek  	± „ 7.90 

Joh. Calvijn: De Artikelen 	 gebr. „ 2.25 

Henry Sloane Coffin: Het 
Avondmaalsgeheim der Predi- 
king 	  geb. „ 5.25 

0. Cullmann: Onsterfelijkheid 
der ziel of wederopstanding der 
doden? 	  gebr. „ 2.90 

0. Cullmann: Rooms-Katho- 
lieken en Protestanten 	 geb. „ 2.90 

Dr. W. F. Dankbaar: Calvijn, 
zijn weg en werk  	„ 14.50 

H. C. Dodd: De apostolische 
prediking en haar ontwikke- 
lingsgang 	  

Ds. Jac. van Dijk: Hebt U even? 

Dr. M. J. Elzinga (arts): Heil en 
genezing 	  

Dr. W. F. Golterman: Eén Heer, 
één Kerk 	  geb. f 7.90 

Dr. W. F. Golterman: Het ka-
rakter van de eenheid van 
Christus' kerk 	  gebr. „ 1.50 

Dr. Joh. de Groot (t) en Dr. 
A. R. Hulst: Macht en Wil .... geb. „ 7.50 

Dr. Th. L. Haitjerna: Neder- 
lands Hervormd Kerkrecht .... Pf 	„ 7.50 

Reginald Fuller en Richard Han- 
son: Rome: Wij raden het af .. 52 „ 6.90 

Dra. M. E. Heijboer-Barbas: Een 
nieuwe visie op de jeugd uit 
vroeger eeuwen 	  „ „ 5.50 

H.W.S.: Nieuw bijbels dagboek- 
je, 18e druk 	  „ 	„ 4.50 

Isaac da Costa 	  gebr. „ 2.50 

Ds. J. H. C. Kamsteeg: Stille 
vertroostingen, 2e druk 	 geb. „ 5.90 

Dr. J. Koopmans: Nieuwe 
Postille, 2e druk 	 

22 
	„ 7.50 

Dr. H. Kraemer: De plaats van 
godsdienstwetenschap en gods-
dienstfenomenologie in de Theo- 
logische Faculteit 	  gebr. „ 2.90 

Dr. H. Kraemer: Godsdienst, 
Godsdiensten en het Christelijk 
geloof 	  geb. „ 17.50 

Dr. H. Kraemer: Waarom nu 
juist het Christendom?  	„ 7.90 

Dr. K. H. Miskotte: Grensge- 
bied 	  geb. „ 7.90 

Dr. C. W. Miinnich en Dr. G. C. 
van Niftrik: Hervormd-Luthers 
gesprek over het Avondmaal .. 

Dr. G. C. van Niftrik: Kleine 
Dogmatiek, 5e druk 	 

Dr. G. C. van Niftrik: Zie, de 
Mens! 	  

M. E. Ouwehand: Het groeiende 
Kruis 	  

M. E. Ouwehand: Ontmoetingen 
met Christus, 4e druk 	 gebr. „ 1.90 

„ 5.90 

„ 	„ 1.90 

„ 3.50 

„ 11.90 

„ 19.90 

25 
	„ 9.90 

„ 5.90 

W. Faber: Wijsgeren in Neder- 
land 	  

Dr. Armand Fiolet O.F.M.: Een 
kerk in onrust om haar be- 
lijdenis, 2e druk 	  

Theo Preiss: De rechtsgedachte 
in het Evangelie van Johannes gebr. „ 1.90 

geb. f 6.90 
Prof. H. Ch. Puech en Prof. Dr. 
G. Quispel: Op zoek naar het 
Evangelie der waarheid (de 

„ 7.50 	Codex Jung) 	  geb. „ 2.90 
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Serie Bijbel en Archaeologie 
(De prijs bij intekening is ten minste 

10 Vo lager dan bij losse afname) 

André Parrot: Op zoek 
naar een verzonken we-
reld. Inleidend deel. 2e 
druk. 
Buiten serieverband 	geb. f 7.50 
Bij intekening 	 29 	„ 6.75 
André Parrot: De zond- 
vloed en de ark van 
Noach. Deel 1. 2e druk. 
Buiten serieverband 	 „ 3.90 
Bij intekening  	„ 3.50 
André Parrot: De toren 
van Babel. Deel 2. 2e dr. 
Buiten serieverband 	 „ 3.90 
Bij intekening  	„ 3.50 
André Parrot: Ninevé en 
het Oude Testament. 
Deel 3. 2e druk. 
Buiten serieverband 	 „ 4.75 
Bij intekening  	„ 4.25 
André Parrot: De tempel 
van Jeruzalem. Deel 4 	 
Buiten serieverband 
Bij intekening 	 99 	„ 4.50 
André Parrot: Golgotha 
en het Heilige Graf. 
Deel 5. 
Buiten serieverband 	 „ 5.25 
Bij intekening  	„ 4.75 
André Parrot: Samaria 	 
Deel 6. 
Buiten serieverband 	 „ 5.90 
Bij intekening 	 99 	,, 5.25 
André Parrot: Babylon 
en het Oude Testament. 
Deel 7. 
Buiten serieverband 	 „ 7.25 
Bij intekening  	„ 6.50 
André Parrot: De schat-
ten van het Louvre en 
de Bijbel. Deel 8. 
Buiten serieverband 	 „ 7.90 
Bij intekening  	„ 7.25 

5.90 
5.25 

7.25 
6.50 

5.90 
5.25 

Henri Michaud: Op steen 
en klei. Deel 9. 
Buiten serieverband 9> „ 

Bij intekening 	 „ 
Pierre Montet: Egypte en 
de Bijbel. Deel 10. 
Buiten serieverband 31 „ 

Bij intekening 	 „ 
Edmond Jacob: 
Ras Sjamra en het Oude 
Testament. Deel 11. 
Buiten serieverband 99 „ 

Bij intekening 	 „ 

Jhr. H. de Ranitz: De moed om 
ongelukkig te zijn, 2e druk 	geb. f 4.90 

Dr. A. J. Rasker: 	Christelijke 
politiek 	  „ 3.90 

Dr. A. J. Rasker: Gezondheid, 
gebed, genezing 	  „ 3.25 

Dr. M. van Rhijn: Gedachten 
en gestalten uit de Evangeliën, 
deel 	III 	  

99 „ 8.90 

Alfred Ringwald: Leer mij bid- 
den. (Vertaald en bewerkt door 
de bekende televisie-predikant 
Ds. A. C. D. van den Bosch.) 	 99 „ 7.90 
Zie blz. 2 van de omslag 

S. P. de Roos: Postille uit het 
Oude Testament 	  „ 5.90 

Dr. A. A. van Ruler: Bijzonder 
en algemeen ambt 	  gebr. „ 3.50 

Dr. A. A. van Ruler: Heb moed 
voor de wereld 	  „ 2.75 

in luxe band geb. „ 5.90 

Dr. A. A. van Ruler: Het Onze 
Vader 	  59 „ 2.50 

Dr. A. A. van Ruler: Kerste- 
ning 	van 	het 	Voorbereidend 
Hoger en Middelbaar Onderwijs „ „ 2.25 

Dr. A. A. van Ruler: Theologie 
van het Apostolaat 	 „ 2.25 

Dr. W. J. B. Serfontein: Die 
Psalm as Kerklied 	 gebr. „ 10.- 

H. G. Steinberg, H. L. C. Schtz, 
W. Lutjeharms, J. M. van der 
Linde: Zinzendorf  	„ 4.90 

Dr. P. A. v. Stempvoort: Deco-
rum, orde en mondigheid in 
het N.T 	  

35 
	„ 1.50 

Dr. P. A. van Stempvoort: 
Waarheid en verbeelding rond-
om het Nieuwe Testament, 2e 
druk 	  geb. „ 7.90 

Dr. P. A. v. Stempvoort: Zon- 
dagavond halfacht 	  gebr. „ 2.50 

Hans Joachim Thilo: Overwin- 
ning van tweespalt 	 geb. „ 12.90 
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H. C. Touw: Het Evangelie en Dr. H. de Vos: Nieuwe Testa- 

de moderne mens 	  geb. f 	2.50 ment en Mythe   gebr. f 3.50 

Ds. H. A. Visser: Ik gedenk U 
uit het land der Jordaan 	 " ,, 	8.90 

Dr, J. H. Vrielink: Het Waar- 
heidsbegrip  	„ 7.50 

Dr. Th. C. Vriezen: Geloven en 

Dr. W. A. Visser 't Hooft: Tot vertrouwen 	  1.50 

eenheid geroepen 	  >I 
„ 	5.90 

Dr. A. de Willigen: Onze zieken geb. „ 1.90 

Dr. H. de Vos: Inleiding tot de 
Ethiek, 2e druk 	  " „ 	8.90 Dr. A. S. v. d. Woude: Uittocht 

en Sinal  	gebr. „ 1.50 

Dr. H. de Vos: Inleiding tot de Ds. H. H. W. Zegerius: Soldaat 
Wijsbegeerte, 2e druk 	 lf 

„ 11.90 van Christus  	„ 0.75 

De Prediking van het Nieuwe Testament 

Bij intekening per deel resp. f 13.50, f 9.50, f 12.---, f 5.90, ƒ 11.50, f 3.25, f 4.25 

Dr. M. H. BOLKESTEIN: 

Het verborgen Rijk 

Het Evangelie naar Marcus 

Los geb. f 14.90 

Dr. E. L. SMELIK: 

De brieven van Paulus aan 

Timotheus, Titus en Filémon 

(De wegen der Kerk), 3e druk 

Los geb. f 10.50 

Dr. E. L. SMELIK: 

De weg van het Woord 

Het Evangelie naar Johannes, 2e druk. 

Los geb. ƒ 13.90. 

Dr. E. L. SMELIK: 

De Stiefapostel 

De brief van Jakobus 
Los geb. ƒ 6.50 

Dr. P. A. VAN STEMPVOORT: 

De brief van Paulus aan de Galaten 

(Oud en Nieuw) 2e druk. 

Los geb. f 12.90 

Dr. G. J. STREEDER: 

De Gemeente in Christus Jezus 

De brief aan de Philippenzen 
Los geb. f 3.75 

J. E. UITMAN: 

Christus het Hoofd 

De brief aan de Colossenzen 
Los geb. f 4.90 
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Uitgaven van : E.V.Z. - Verlag - ZuriCll 

Wij treden voor deze uitgeverij op als alleen-
vertegenwoordiger voor Nederland en het 
Nederlandse taalgebied. 

Het werk van Karl Barth 
Overal ter wereld, bij alle geloofsrichtingen, 
staat het werk van deze theoloog in het mid-
delpunt der belangstelling. 
Opvallend is dat zich de laatste jaren speciaal 
van R.K. zijde een bijzonder grote interesse 
demonstreert voor zijn "Dogmatik". 

DIE KIRCHLICHE DOGMATIK, 
compleet bij intekening 

Band I: Die Lehre vom Wort Gottes (twee delen) 

Deel 1: Das Wort Gottes als Kriterium der Dogmatik. 
Bij intekening op de gehele serie f 22.50. Los f 25.—. 

Deel 2: Die Offenbarung Gottes - Die Heilige 
Schrift - Die Verktindigung der Kirche. 
Bij intekening op de gehele serie f 39.75. 
Los f 44.15. 

Band II: Die Lehre von Gott (twee delen) 
Deel 1: Die Erkenntnis Gottes - Die Wirk-lichkeit Gottes. 
Bij intekening f 29.80. 
Los f 33.10. 

Deel 4: Das Gebot Gottes des Scheipfers 
(Ethik). 
Bij intekening f 35.—. 
Los f 38.65. 

Band IV: Die Lehre von der Versdhnung 
(vier delen) 

Deel 1: Der Gegenstand und die Probleme 
der Versilhnungslehre - Jesus Christus, der Herr als Knecht. 
Bij intekening f 39.75. 
Los f 44.15. 

Deel 2: Jesus Christus, der Knecht als Herr. 
Bij intekening f 43.—. 
Los f 47.85. 

Deel 3a: Jesus Christus, der wahrhaftige Zeuge. 
Bij intekening f 29.45. 
Los f 32.20. 

Deel 3b: 
Bij intekening f 29.45. 
Los f 32.20. 

Band V: Die Lehre von der Erldsung (Ver-
schijningsdatum nog onbekend). 

Karl Barth: Fides quaerens intellectum. An- 
selms Beweis der Existenz Gottes 	t 15.15 

Karl Barth: Die protestantische Theologie im 
19. Jahrhundert 	  ƒ 30.35 

Deel 2: Gottes Gnadenwahl - Gottes Gebot. 	Karl Barth: Der Riimerbrief 	 f 21.60  Bij intekening f 35.60. 
Los f 39.50. 	 Bekenntnisschriften und Kirchenordnungen. 

Herausgeg. von Wilhelm Niesel 	f 6.— 

Band III: Die Lehre von der Schdpfung (vier 
delen) 

Deel 1: Das Werk der SchiSpfung 
Bij intekening f 22.50. 
Los f 25.—. 

Deel 2: Das Geschept 
Bij intekening f 35.—. 
Los f 38.65. 

Deel 3: Der Schiipfer und sein Geschept. 
Bij intekening f 25.40. 
Los f 29.15. 

Eduard Thurneysen: Die Lehre von der Seel- 
sorge 	  f 17.65 

Leben in der DDR; ongeveer 64 blz. 
gek. f 2.95 

Karl Barth: Gottesdienst in der Straf-
anstalt Basel. Langspeelplaat 331/3  

19.75 
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Studieboeken, catechisatieboekjes enz. 

CATECHISMUS of Onderwijzing in de Chris-
telijke leer, die in de Nederlandse Gerefor-
meerde Kerken en Scholen geleerd wordt. 
Met teksten  	0.35 
25 ex. / 8.25; 100 ex. 31.—. 

A. HELLENBROEK: (Dusgenaamd Groot Hel-
lenbroek) Voorbeeld der goddelijke waar- 
heden voor eenvoudigen 	 / 0.65 

25 ex. á / 0.60; 100 ex. á / 0.55. 

Idem, idem, (Dusgenaamd Klein Hellen- 
broek) 	  / 0.50 
25 ex. á / 0.45; 100 ex. á 0.40. 

KORT BEGRIP DER CHRISTELIJKE RE-
LIGIE, met de voornaamste bewijzen der 
Heilige Schrift en een aanhangsel over de 
Wet des Heren 	  ƒ 0.25 
25 ex. á / 0.22%; 100 ex. á ƒ 0.20. 

Ds. A. VAN ES: "VOOR GOD WIL IK BE-
LIJDEN".... Buitengewoon praktisch inge-
deeld boekje voor de Belijdeniscatechisatie. 

0.90 
Bij afname van 25 ex. á 0.80. 

K. G. JANSMA: BIJBELS ALLERLEI VOOR 
SCHOOL EN CATECHISATIE .... 0.40 

K. G. JANSMA: KORTE KERKGESCHIE-
DENIS voor school en catechisatie 0.45 

Dr. F. BLOEMHOF: DE BIJBELSE BOOD-
SCHAP, 3 delen, 2e druk 

per deel geb. / 3.90 
Mapje werkkaartjes 	  ƒ 0.95 
Deze nieuwe methode is bedoeld voor de 
lagere klassen van middelbare scholen, voor 
ulo-scholen en daarmee gelijk te stellen 
inrichtingen van onderwijs. 

Dr. F. BLOEMHOF: EENVOUDIG LEER-
BOEK DER KERKGESCHIEDENIS, 3e 
druk. Gebonden 	  / 5.90 

Dr. F. BLOEMHOF: VRAGENBOEKJE BIJ 
HET EENVOUDIG LEERBOEK DER 
KERKGESCHIEDENIS, 3e druk .. 0.60 

J. A. STEENBAKKER MORILYON LOIJ- 
SEN: IK GELOOF 	  f 1.90 
Eenvoudige, systematische uiteenzetting 
van de belijdenis der Kerk voor jonge en 
denkende mensen. 

KARL SCHENKEL: DE GETEKENDE BIJ- 
BEL 	  ƒ 2.90 
Teneinde nog meer scholen in de gelegen-
heid te stellen zich dit waardevolle boek 
aan te schaffen, verlaagden we de prijs van 
/ 5.50 tot / 2.90. 

LOTHAR SCHULTZE: EEN REIS DOOR 
HET LAND VAN DE BIJBEL. Vertaald 
door Anne de Vries. Ruim geïllustreerd. 
Voor school en zondagsschool  	1.25 
Zie voorts blz. 37. 

Dr. P. A. VAN STEMPVOORT: DE KERN 
VAN HET NIEUWE TESTAMENT. Ge- 
illustreerd 	  1.50 
Leerboek voor het bijbelonderricht ten 
dienste van Gymnasia, Lycea, H.B.S.'en en 
Kweekscholen. 

Dr. P. A. VAN STEMPVOORT: GELOVEN 
EN LEVEN 	  / 1.50 
Korte formule van het christelijk geloof 
voor de hoogste klassen van Gymnasium, 
Lyceum, H.B.S. en Kweekschool, met toe-
voeging van een geestelijk zakwoordenboek. 

Dr. P. A. VAN STEMPVOORT: NAAR HET 
HEILIG AVONDMAAL, 12e druk .. 0.60 
Voorbereiding tot het afleggen van de Be-
lijdenis des Geloofs in de Ned. Herv. Kerk. 
Bevat een groot gedeelte van de Kerkorde. 

D. TER STEEGE: MET EEN BEEN IN DE 
KERK, bestemd o.a. voor de hoogste klas-
sen van de middelbare scholen. Geb. 2.25 

R. L. CHAMBERS en K. D. ROBINSON: 
SEPTIMUS. Latijns leerboek voor beginne-
lingen. Bewerkt door Dr. A. Samsom. 2e 
druk. Gebonden 	  / 3.50 

E. H. GODDARD M. A. en JOHN COOK 
M.A:: CAESARIANA. Latijns leesboek. Be-
werkt door Dr. A. Sarnsom. Gebonden 2.90 

ZESTIG LEESSTUKKEN, ten dienste van 
het onderwijs in de Vaderl. Geschiedenis 
op Gymnasia, H.B.S.'en en Kweekscholen, 
bijeengebracht door Dr. A. G. van Opstal 
en Dr. J. Roelink, 2e druk. Gebonden ƒ 4.90 
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SERIE ETHISCHE VERKENNINGEN 1 

In deze serie zullen ongeveer 10 delen het licht zien, onder redactie 
van: Prof. Dr. J. de Graaf; Prof. Dr. A. J. Rasker; Prof. Dr. P. J. Roscam Abbing; Prof. Dr. E. L. Smelik. 
De serie geschriften, die wij onder de titel "Ethische Verkenningen" 
doen verschijnen, heeft ten doel op te roepen tot en mee te werken 
aan de bezinning op de ethische vragen, die zich aan de mens van 
deze tijd voordoen. Wij willen deze vragen tegemoettreden van het 
christelijk geloof uit. Wij hopen bij vakgenoten en niet-vakgenoten 
reactie te mogen vinden. 
Deel I: Dr. E. L. Smelik: De ethiek in de verkondiging. Geb. f 6.50. 
Bij intekening op de gehele serie f 5.90. 
Inhoud: Theologisch uitgangspunt der ethische prediking; De ge-
varen der ethische prediking; De relativiteit van het ethische oor-
deel; De inhoud der ethische prediking: a. inductieve en deductieve 
methode; b. de ordening van het menselijk leven. 
Deel II: Dr. J. de Graaf: De ethiek van het immoralisme. 
Geb. f 5.50. Bij intekening op de gehele serie ƒ 4.90. 
Dit boek begint met aandacht te vragen voor enkele grote figuren 
uit de negentiende eeuw. Daarna worden de negatieve en de posi-
tieve thema's van het immoralisme besproken. In een derde en 
laatste hoofdstuk komen dan de uitgangspunten aan de orde voor 
een nieuwe ethische bezinning, waarin de thema's van het immo-
ralisme verwerkt zijn. 
In bewerking: Dr. P. J. Roscam Abbing: De ethiek van de geld-besteding. Dr. A. J. Rasker: (titel nog onbekend). 

2 BELANGRIJKE NIEUWE PUBLIKATIES: 

Prof. Dr. R. Bijlsma: Kleine Catechetiek. 

Dit werk is bestemd voor predikanten en tevens als studieboek 
voor studerenden. Aanstaande predikanten, godsdienstleraren en 
catecheten vinden hier de stof van het studievak catechetiek op 
duidelijke en overzichtelijke wijze weergegeven. De auteur trekt 
hoofdlijnen zonder in splinterige details te vervallen. Anderzijds 
worden de details niet verwaarloosd, wanneer zij nodig zijn om de 
hoofdlijnen beter te doen uitkomen. Literatuur voor nadere detail-
studie wordt uitvoerig vermeld. 

Reginald Fuller en Richard Hanson: Rome: Wij raden het af. 
Geb. f 6.90. 

Dit boek zal vele pennen in beweging brengen en aanleiding geven 
tot gesprekken! 
In het buitenland bestaat er een ongekend grote belangstelling 
voor. Dezer dagen verscheen van de Engelse editie reeds de vijfde 
druk. Deze belangstelling beperkt zich niet tot leden van de Prot. 
Chr. kerken, maar bestaat evenzeer in R.K. kringen. Ook in Neder-
land zal dit boek zeer de aandacht trekken, omdat het wel de beste 
en hoogste vorm van discussie over Rome inhoudt. Volgens insiders 
is het verreweg het beste wat er op dit terrein verscheen. 



Jeugd van Nederland 

Zet déze boeken bovenaan 

op de verlanglijst! 
Anne de Vries: Reis door de nacht 

Omvang 608 blz. Ruim geïllustreerd. 	Geb. f  8.90 

De geschiedenis van de oorlog en het verzet. 
Vier delen in één band. 
Een spannend boek! Een eerlijk boek! 

Zó REAGEERDE DE PERS OP DEZE UITGAVE: 
"Anne de Vries heeft een werk geschapen, dat naar wij 
hopen bij ieder gezin, vooral waar kinderen zijn, op de 
plank zal staan". 	 De Typhoon 

"Het is het beste boek over de oorlog, voor jongens en 
meisjes, dat wij lazen". 	 Bloesem. 

"Een onvergetelijke tekening van het ondergrondse verzet 
en van de dapperheid, waartoe de besten van ons volk in 
staat waren". 	 Lectuurgids C.J.M.V. 

"We bevelen dit prachtige en goed geïllustreerde, kloeke 
boek hartelijk aan". 	 Jong Leven. 

Anne de Vries: Panokko 

De boeiendste Indianenverhalen die we ooit lazen. 
Omvang 358 blz. Ruim geïllustreerd. 	Geb. j 5.90 

Een turf van een boek voor lage prijs. Drie delen in één 
band! 

"Een prachtwerk om aan jongens en meisjes van tien jaar 
en ouder ten geschenke te geven". 	Kerknieuws. 

"Lotgevallen, te veel om op te noemen, die tot de laatste 
bladzijde de spanning erin houden!" 	Nieuw Leven. 

"In zijn eenvoud een voortreffelijk boek, het werk van 
een kunstenaar". 	 De Muloschool. 

Cor Bruijn: Nils Eira en zijn kinderen 

Een warmgevoelde beschrijving van het onrecht dat een 
moederloos Laps gezin tijdens de laatste wereldoorlog 
werd aangedaan. 
Omvang 384 blz. Ruim geïllustreerd. 	Geb. ƒ 6.90 

"De sfeer is uitstekend getekend. Wij kunnen dit mooie 
boek warm aanbevelen". 	Paedagogisch Centrum. 
"Bijzonder boeiend geschreven en z6 spannend dat je het 
in één adem uitleest". 	 De Trekker. 

UW BOEKHANDELAAR HEEFT ZE IN VOORRAAD! 
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NEDERLANDSCHE ZONDAGSSCHOOL VEREENIGING 

Nieuw voor uw flanelbord 

DECORLAPPEN 

met achtergronden van: 

— woestijn 

— meer van Galfles 

— stadje 

— interieur 

in vijfkleurendruk op flanel. 

Vraagt onze catalogus FLANEL OP FLANEL, met uit-
voerige inlichtingen en tevens beschrijvingen van de 
meer dan honderd verschillende Bijbelvertellingen voor 
het flanelbord. 

LANDKAARTEN 

— Palestina 

— "De vruchtbare halve maan", rivierengebied, Meso-
potamië 

— "De weg van de kinderen Israëls", woestijnreis 

Nieuw: — Paulus' zendingsreizen. 

Op zwaar plastic (dus afneembaar) materiaal. Afme-
ting 120 X 70 cm. Heldere kleuren. Met oprolstokken. 
Prijs f 15.—. (Paulus' zendingsreizen f 17.50). 

VOOR HET KERSTFEEST 

Vraagt voor de viering van uw kerstfeest inlichtingen 
omtrent: vrije verhalen, filmstrips, flanelplaten, ge-
schenken voor de kinderen, geschenken voor de lei-
ding, inpakpapier en band, zakken en sluitbandjes, 
kerstkaarten, kerstdiorama's, kalenders, kerstgrammo-
foonplaat, kerstliturgieën, kerstspelen, en wat u moge-
lijkerwijs nog meer nodig zoudt hebben. 
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Bij Intekening 
op de serie 
(ten minste zes;deeltjes) 4 

f 1.90 

Het ab 
C der opvoeciit, 

Onder redactie van 

Prof. Dr. Th. Hart de Ruyter 
en 

R. Schulte Nordholt-Treep 

SCHOOL VOOR OUDERS 
Op algemeen begrijpelijke wijze worden door 
deskundigen op het gebied van kinderpsycho-
logie en pedagogiek de meest actuele onder-
werpen behandeld ten dienste van ouders en 
andere opvoeders. 

1. Prof. Dr. Th. Hart de Ruyter: 
De vader van het kind, 2e dr. 

2. Prof. Dr. Th. Hart de Ruyter: 
geb. f 2.25 

Moeders en kinderen, 2e dr. „ „ 2.25 

3. R. Schulte Nordholt-Treep: 
Het kind als vervulling en als 
teleurstelling „ „ 2.25 

4. C. Rmke: Het nerveuze kind 
(in bewerking) „ „ 2.25 

5. J. W. Klein: 
Het wil op school niet vlotten >J 2.25 

6. R. Schulte Nordholt-Treep: 
Het eenzame kind „ „ 2.25 

7. C. Leertouwer: 
Ons kind in zijn schoolklas „ 2.25 

8. Wilh. J. Bladergroen: 
Wie is "stout"? ., „ 2.25 

9. W. A. van Liefland Jr.: 
Geestelijk onder de maat? „ „ 2.25 

10. G. Mik: Onze nozems „ „ 2.25 

11. Wilh. J. Bladergroen: 
Bakvis en brasem >3 „ 2.25 

12. Dr. J. W. Bruins: De tweeling „ „ 3.50 

Groter omvang (bij int. ƒ 3.—) 

Enkele van de zeer vele recensies: 

"Tal van raadgevingen en wenken voor jonge 
ouders en voor allen, die met de opvoeding 
te maken hebben". Chr. Pedag. Studieblad. 

"Een goede hulp om samen te praten over de 
moeilijkheden die de volwassene heeft, maar 
die vooral het kind beleeft". 

Sticht. Kinderverz. en oudervoorl. 

"Voor ouders en onderwijzers is er heel wat 
uit op te steken". 	Correspondentieblad. 



DELTA-REEKS 

Onder redactie van 
HANS VAN ASSUMBURG 
Prijs per deel slechts f 3.50 

De Delta-Reeks geeft in tekst en foto's een suggestief 
beeld van de meest uiteenlopende facetten van het Neder-
landse leven. 
Iedere rechtgeaarde Nederlander, jong en oud, zal het op 
prijs stellen deze uitgaven over eigen land en volk te 
bezitten. 
Voor leerlingen en allen die zich in verband met de be-
roepskeuze willen oriënteren, zijn deze boeken bijzonder 
waardevol. Alle delen zijn los verkrijgbaar. 

Deel h Vrachtvaarders van de wereld 
36 foto's. 

Dat Nederland door middel van zijn onvolprezen K.L.M. 
zo'n vooraanstaande plaats inneemt in het wereldvracht-
vervoer door de lucht is iets, waarop wij met recht trots 
kunnen zijn. 

Deel II: Met schering en inslag 
29 foto's. 

Uit de huisnijverheid der eenvoudige Twentse boeren, die 
thuis achter hun weefgetouwen de spoel door de weef-
draden lieten glijden, is in de loop der jaren een enorme 
industrie ontstaan, waarvan dit deeltje over een bont-
weverij U een beeld geeft. 

Deel III: Waar de klepel hangt ... 
55 foto's. 

De huidige klokgietkunst in Nederland is — voortschrij-
dend in de voetstappen van de beroemde gebroeders 
Hemony — als een Phoenix uit zijn as herrezen. Dit deel 
van de Delta-Reeks gunt U een blik in het boeiende en 
spectaculaire schouwspel, dat het klokkegieten al sinds 
eeuwen oplevert. 

Deel IV: De naald in de groef 
34 foto's. 

Overal ter wereld worden dagelijks miljoenen grammo-
foonplaten gedraaid. Wat is het geheim van dat fijne 
naaldje in dat onwaarschijnlijk fijne groefje? En welke 
ontwikkeling heeft de grammofoonplaat moeten door-
maken, voor hij werd tot wat hij thans is: een wonder 
van perfecte geluidsweergave? 
"De naald in de groef" vertelt U er alles over. 
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