
Callenbach-Nijkerk 

Catalogus 1968 
Pasen - Pinksteren 



UITGEVERIJ G. F. CALLENBACH N.V. - NIJKERK 

HOOGSTRAAT 24 

POSTBUS ES 

TELEFOON (0 34 94) 12 41 	

Nijkerk, februari 1968. 

MAAK OOK PASEN EN PINKSTEREN TOT HOOGTIJDAGEN VOOR DE JEUGD 

L.S. 

Op het kerstfeest een boek krijgen, dat is fijn! 

Wat er in de wereld overigens ook veranderd moge zijn, 
de goede traditie op het grote feest de kinderen rijk en 
gelukkig te maken met een boek, handhaaft zich tot op de 
huidige dag. Het ten geschenke krijgen van een boek of 
boekje is altijd een onvergetelijk feestelijke gebeurtenis 
in het kinderleven. 

WAAROM DAN DEZE TRADITIE BEPERKEN TOT HET 
KERSTFEEST? 

Het hele jaar door is lezen opbouwend, ontspannend, ont-
wikkelend. Het markeren van andere christelijke feestdagen 
- Pasen, Pinksteren - door een geschenkje dat bijdraagt 
tot de geestelijke rijkdom, is zeker even zinvol als de 
tot traditie geworden uitdeling met Kerstmis. De band 
tussen de jeugd en de school, de zondagsschool of de ver-
eniging waarvan men lid is, wordt er belangrijk door ver-
sterkt. 

Uitgaande van deze gedachte leek het ons nuttig voor U 
een catalogus samen te stellen van dig uitgaven voor de 
jeugd, waarin het kinderleven in al zijn uitingen van 
vreugde en verdrietelijkheidjes centraal staat, boeken 
dus waar de belangstelling van het kind het hele jaar 
door naar uitgaat. De op het kerstfeest gerichte boekjes 
treft U in de catalogus die wij U hierbij aanbieden met 
opzet niet aan. 

Onze van ouds bekende lage prijzen zullen het U mogelijk 
maken te zeggen: 

IK DOE MEE EEN NIEUWE TRADITIE TE SCHEPPEN. 

Met belangstelling zien wij Uw reactie in de vorm van een 
bestelling tegemoet. 

Alle uitgaven zijn verkrijgbaar in de boekhandel 

UITGEVERIJ G. F. CALLENBACH N.V. - NIJKERK 
TELEFOON (03494) 12 41 	- POSTGIRO 823581 



AFKORTINGEN: 

J = Jongensboek; M = Meisjesboek 
J en M = Jongens- en Meisjesboek 

W. G. van de Hulst: 

2 Gedroogde appeltjes 

J. en M. 6-8 jaar. 16 blz., 5 ill., 5e dr. 

Grootmoeder vertelt haar kleinkinde-
ren een verhaal uit de tijd toen zij zelf 
nog op de zondagsschool ging. Een 
beetje een verdrietig verhaal in het be-
gin, maar met een prachtig einde. 

Hetty Drost: 

6 Poesje 

J. en M. 6-8 jaar. 16 blz., 4 ill., 2e dr. 

Een gezellig, origineel verhaaltje over 
Dikkie, 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 konijne-
hol valt hij in slaap. Als vader hem 
eindelijk vindt, verheugt een ieder zich 
dat de verloren zoon terecht is en de 
ongerustheid tot het verleden behoort. 

C. Th. Jongejan-de Groot: 

8 Nieuwe vrienden 

J. 7-10 jaar. 16 blz., 4 ill., 2e dr. 

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. 

Tjits Veenstra: 

12 Moeders grote dochter 

M. 7-9 jaar. 24 blz., 5 ill., 2e dr. 

Als moeder een dagje weg moet, loopt 
alles verkeerd en daaraan heeft voor-
al Betteke schuld. Gelukkig weet ze 
nog veel van wat ze bedierf goed te 
maken. Beloven en doen zijn twee 
heel verschillende dingen; dat blijkt 
wel uit dit gezellige verhaal. 

W. G. van de Hulst: 

14 Van een klein meisje 

en een grote klok 

J. en M. 6-8 jaar. 32 blz., 7 ill., 13e dr. 

Een juweeltje van vertelkunst. 
Ria en Jaap zijn prettige kinderen. 
Hun belevenissen in de kosterswoning 
bij de kerk zijn spannend en aantrek-
kelijk verteld. Prachtig vooral wordt 
beschreven hoe tijdens de ziekte van 
Jaapje de kleine Ria voor zijn gene-
zing bidt. 

Anne de Vries: 

16 Bertus en Bruno 

J. 6-8 jaar. 32 blz., 19 ill., 8e dr. 

Bertus en zijn hond Bruno zijn onge-
veer gelijktijdig geboren en groeien 
samen op. Bruno bewijst zijn waak-
zaamheid en trouw door zijn baasje 
voor verdrinken te behoeden en hem 
op te sporen als hij is verdwaald. 
Bertus toont zijn dankbaarheid en 
vriendschap door het dier later tot 
zijn dood te verzorgen. 
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W. G van de Hulst. 

19 Het gat in de heg 

J. en M. 8-11 jaar. 32 blz., 6 ill., 12e dr. 

Vijf schoolkinderen die om de kortste 
weg te nemen altijd door een gat in 
de heg kruipen, beloven een arm, 
kreupel meisje trouw te begeleiden. 
Maar door hun onoplettendheid gaat 
het helemaal mis. Het verschil tussen 
beloven en doen wordt hier aan de 
hand van een treffend voorbeeld dui-
delijk gemaakt. 

Heleen van Ramshorst: 

20 Het verhaal van Gijs 

J. en M. 6-8 jaar. 32 blz., 5 ill., 2e dr. 

Een uitmuntend boekje over Gijs, die 
ook wel graag zo'n mooie fiets zou 
bezitten als Leo. Het wordt de lezer-
tjes door dit uitstekende verhaal dui-
delijk dat we in het leven niet altijd 
kunnen krijgen waar we onze zinnen 
op gezet hebben. 
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Betty Bakker:  

22 Poesje mauw 

J. en M. 6-8 jaar. 48 blz., 9 ill. 

Poes wordt door Bello, de hond van 
buurman, op het schoolplein nage-
jaagd en vlucht in een boom. Ze durft 
er niet meer uit. Het mezenpaartje, dat 
in de boom zijn nestje heeft, wordt 
bang voor poes. Wie zal er redding 
brengen? Dat doet de brandweer, dank 
zij een slimmigheidje van buurman. 

K. Norel: 

24 Die kwajongens ! 

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

Er gebeuren in dit spannende ver-
haal dingen waardoor het na een heel 
nare tijd goed wordt tussen Jochem 
en de jongens die zijn kwelgeesten 
waren. Maar wat belangrijker is: Opa 
leert ook weer luisteren naar God. 

K. Norel: 

30 Pim, Ineke 
en hun hondje 

J. 6-9 jaar. 48 blz., 9 ill. 

De zesjarige Pim woont met zijn ou-
ders, broer en kleine zusje aan boord 
van een schip, de Pax. In de haven 
van Rotterdam overvaart een groot 
schip de Pax, die kapseist. Pim en zijn 
zusje zitten in de roef en kunnen 
er niet uit. Hun hondje brengt redding 



HET 
ZWARTE 
POESJE 

HET KLOMPJE *- DAT OP T WATER DREEF 
12153=111% 

VOK in 
twee kleuren 

f 1.50 

50 Allemaal katjes 15e druk 

51 Annelies 7e druk 

52 Het klompje dat op 

't water dreef 8e druk 

53 Van drie domme zusjes 
13e druk 
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PAN DE BOZE rcsrE4  

SERIE 
VOOR ONZE 
KLEINEN 

DOOR 

W. G. VAN DE HULST 

34 Bruun de beer 15e druk 

35 De bengels in het bos 5e druk 

37 Fik 18e druk 

39 Het huisje in de sneeuw 

17e druk 

42 Het wegje in het koren 

15e druk 

43 Het zwarte poesje 9e druk 

47 Van de boze koster 17e druk 

49 Zo'n griezelig beest 11e druk 



Cirkel-serie Cirkel-serie 
door W. G. VAN DE HULST JR. 

56 Het verdwaalde schaap 

J. en M. 7-9 jaar. 48 blz., 18 ill., 3e dr. 

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

57 Tom 

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

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

58 Het geheim 
1. en M. 6-8 jaar. 48 blz., 18 ill., 6e dr. 

De kinderen willen moeder na een 
ernstige ziekte verrassen met een groot 
krentenbrood. Maar op weg naar huis 
met hun kostelijk geschenk beleven 
ze zoveel spannends, dat ze ten slotte 
met lege handen thuiskomen. En toch 
eindigt het verhaal niet droevig! 

59 Kip-kakel 
J. en M. 7-9 jaar. 48 blz., 21 ill. 

Drie kinderen zien hoe een kip ont-
vlucht uit een vrachtauto. Ze gaan er 
achteraan om het dier te vangen. Na 
heel veel moeite lukt dit, maar eer 
de kip veilig onder Henks jas zit heb-
ben ze een spannend avontuur met 
een vermeende inbreker achter de rug. 

60 Tippeltje 
J. en M. 6-8 jaar. 48 blz., 18 ill., 7e dr. 

Twee schipperskinderen hebben hun 
geliefd hondje in moeders wastobbe 
gestopt en zijn toen uit rijden gegaan. 
Al gauw dobbert de tobbe op de rivier, 
Tippeltje ziet kans in het bootje van 
een proviandschipper te springen en 
komt zo weer thuis. 

Corry Blei-Strijbos: 

61 Twee kleine zwervers 

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

De eerste druk van dit gezellige boek-
je over de poes van Liesje en het 
hondje van Kees, die samen de wijde 
wereld intrekken, was spoedig na ver-
schijnen uitverkocht. De vlotte teke-
ningen van Tiny van Asselt sluiten 
prachtig bij de inhoud aan. 
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Lenie Stafleu-Kruikemeier: 

62 Peter, de parkiet 

M. 7-9 jaar. 56 blz., 8 

Op een keer vliegt Peter, de parkiet 
van Rinske, weg. Rinske en het buur-
meisje Joke gaan hem zoeken, maar 
ze verdwalen. Een vriendelijke mijn-
heer zet de meisjes op de tram en zo 
loopt alles nog goed af. Ook Peter 
komt terug. 



Berend Jager: 

65 Andis, het reekalfje 

J. en M. 7-10 jaar. 56 blz., 12 ill. 

Niek van Dam, het zoontje van een 
boswachter, en zijn vriend Peter Haak 
spelen vaak in het bos. Op een dag 
maken zij een valkuil en daarin komt 
een reekalfje terecht. Zowel de bos-
wachter als Peters vader is eerst heel 
boos over de onnadenkendheid van de 
jongens. Met veel zorg gelukt het, het 
diertje in leven te houden en na een 
week of tien herkrijgt Andis de vrij-
heid. 

C. B. Blei-Strijbos: 

69 Zeven roze biggetjes 

J. en M. 7-9 jaar. 64 blz., 11 ill. 

Maaike en haar broer Paul komen op 
het idee hun zeven biggetjes een lint-
je aan de staart te binden. Bij hun 
vervoer ontsnappen de biggetjes en 
rennen door het verkeer. Na heel wat 
consternatie komen ze dank zij de 
lintjes aan hun staartje weer op de 
boerderij terecht. 

C. Th. Jongejan-de Groot: 

70 De ponyfarm 

M. 10-12 jaar. 60 blz., 11 111. 

Er is een prettige vriendschap tussen 
Joke Lievers en het Hongaarse meisje 
Terka Hallada. Terka woont op een 
ponyfarm. Liefde voor dieren en voor 
de medemens speelt een belangrijke rol 
in haar leven. 

Max de Lange-Praamsma: 

71 Van twee 
ondeugende meiskes ! 

M. 9-11 jaar. 56 blz., 10 ill., 4e dr. 

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. 

Jeannette van Luipen-Bronwasser: 

72 Die ene vogel 
J. 9-11 jaar. 60 blz., 9 ill. 

In de klas van Hein Beukers en Jaap 
Wolting komt een nieuwe jongen, 
Wouter de Nijs, die vele tropische vo-
gels bezit. Daar is Hein wèg van. En 
zonder er goed bij na te denken neemt 
Hein op een keer een tijgervink mee 
naar huis. Ondanks deze diefstal wor-
den de jongens goede vrienden. 

K. Norel: 

73 In en uit Siberië 
J. 10-14 jaar. 64 blz., 7 ill., 3e dr. 

Vol gloed en kleur wordt in dit span-
nende boek beschreven hoe Karel, een 
jonge Hollander, in gezelschap van twee 
reisgenoten de vlucht uit Siberië on-
derneemt. Karel werd in de oorlogs-
dagen door de Duiters opgepakt en 
kwam in Rusland terecht. Op hun tocht 
verkeren ze menigmaal in groot ge-
vaar. 

Tjits Veenstra: 

74 De kinderen 
in de klerenkist 

J. en M. 9-13 jaar. 64 blz., 8 ill., 2e dr. 

Een typisch goed-Nederlands verhaal, 
waarin wordt verteld welke spannin-
gen een gezin in vroeger jaren tijdens 
een overstroming doormaakte. 
Ontroerend vooral is de wijze waarop 
Govert en zijn jonger zusje zich door 
middel van een klerenkist het leven 
weten te redden. 
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Phia van den Berg: 

75 De witte cobra 

J. 10-13 jaar. 80 blz., 8 ill. 

Zafar uit Noord-Pakistan kwijt zich 
niet altijd op de juiste wijze van zijn 
taak die de zorg voor zijn moeder, 
broertjes en zusjes meebrengt. Door 
de diefstal van korenschoven komt hij 
in aanraking met de zendeling Gustaf. 
Er ontstaat een vriendschap die voor 
Zafar zegenrijke gevolgen heeft. 

C. B. Blei-Strijbos: 

76 Blijf van dat hert af ! 

J. en M. 7-10 jaar. 64 blz., 11 ill., 2e dr. 

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

Jeannette van Luipen-Bronwasser: 

77 Frits en Tineke 

J. en M. 8-10 jaar. 80 blz., 8 in., 2e dr. 

Tineke sluit vriendschap met Frits, 
haar nieuwe buurjongetje. Deze om-
gang wordt eerst argwanend bekeken. 
Er groeit echter zo'n prettige verhou-
ding dat alle gezinsleden Tinekes va-
der komen helpen als hij het druk 
heeft in de bakkerij. Voor Frits en zijn 
ouders wordt dit contact een grote 
zegen. 
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K. Norel: 

79 Schipbreuk op Malta 

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

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

Betty van der Plaats: 

80 De winnaar 

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

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

Dieuwke Winsemius: 

81 Het ezeltje van Matthias 
J. 9-12 jaar. 78 blz., 8 ill. 

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



dodo 

C M van den Berg-Akkerman: 

82 De stunt van klas zes 

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

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

Corry Blei-Strijbos: 

83 Redders tegen 
wil en dank 

J. 9-12 jaar. 64 blz. 11 

Hans heeft een paar witte muizen. 
Zijn zusje laat ze per ongeluk weg-
lopen. Met enkele klasgenoten gaat 
Hans naar een zomerhuisje, waar de 
jongens nieuwe muizen hopen te be-
machtigen. Daar ontdekken ze een be-
gin van brand en weten een opge-
sloten hond te redden. Een verrassend 
cadeau is hun beloning. 

A. J. Blonk-Quak: 

84 Cokkie wil 
een jongen zijn 

M. 7-9 jaar. 64 blz., 12 ill. 

Jongens mogen veel meer dan meis-
jes, vindt Cokkie. Die krijgen fijne 
blauwe schoenen met witte veters waar 
ze hard mee kunnen lopen, een lange 
broek met zakken, en ze doen veel 
leukere spelletjes. Tijdens een logeer-
partij bij oma speelt Cokkie met Kees 
van de buren en dan zal ze tonen dat 
meisjes net zoveel kunnen als jongens. 
Maar dat loopt heel anders af dan ze 
gedacht heeft. Moeder legt haar uit 
waarom Cokkie een meisje moet blij-
ven. 

Henk Dol: 

86 Bram, Kareltje en het 

eenzame wiel 

J. en M. 6-9 jaar. 60 blz., 11 ill. 

Een avontuurlijk verhaal over de 
vriendjes Bram en Kareltje en pro-
fessor Knap, de uitvinder van een bal-
lonauto. Een verloren wiel van deze 
auto is de oorzaak van een kennis-
making en het gelukkig resultaat daar-
van is het opsporen van een paar die-
ven. 

Ruth Flensburg: 

87 Dodo 

J. en M. 7-10 jaar. 78 blz., 9 ill. 

Dodo, een Afrikaanse jongen die in de 
buurt van een zendingspost woont, 
droomt ervan naar school te mogen. 
Maar voor school heb je een broek en 
een wit hemd nodig en die kan hij niet 
krijgen. De diefstal van een aansteker 
leidt ertoe dat Dodo in het bezit komt 
van zijn zo vurig begeerde schooluit-
rusting. 

Berend Jager: 

88 De chimpansee 

van Wanda 
J. en M. 7-9 jaar. 64 blz., 10 ill. 

Wanda heeft geen moeder meer en 
woont met haar vader en Chimmy de 
aap in een circuswagen. Op een dag 
zegt vader dat Wanda een nieuwe moe-
der zal krijgen, maar dat Chimmy 
dan buiten in een kooi moet. Dat is 
het meisje te erg en ze loopt weg met 
de aap. Op haar vlucht maakt ze on-
geweten kennis met de vrouw die 
haar nieuwe moeder zou worden, en 
zo komt alles toch helemaal goed. 

Wim Wijnands: 

89 Met Alva's bril naar 

de tv. 
J. 10-12 jaar. 75 blz., 8 ill. 

Op de kleine dorpsschool komt een 
nieuwe jongen, die 't na enkele strub-
belingen goed met zijn klasgenoten 
kan vinden. Gezamenlijk maken ze een 
toneelstukje over de inneming van 
Den Briel. Het dingt mee in een t.v.-
wedstrijd. Hun optreden in Bussum 
is een geweldig verzetje. 
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K. Norel: 

91 Blanke Flip 

en zwarte Fanny 

1. en M. 12 jaar en ouder. 96 blz., 8 ill. 

Als de auteur Norel de rassenschei-
ding in Amerika als onderwerp van 
een boek kiest, kan men op een goed, 
boeiend verhaal rekenen. Hij vertelt 
over de vriendschap tussen blanke 
Flip en zwarte Fanny. De moeilijk-
heden beginnen als beide families naar 
het Zuiden verhuizen en kennismaken 
met de rassenhaat. 

K. Norel: 

92 0-16 
J. 10-14 jaar. 80 blz., 10 ill., 4e dr. 

Joost Vermande, lid van de bemanning 
van de 0-16, is de enige die in leven 
blijft als de boot in een mijnenveld 
terechtkomt en in de lucht vliegt. Met 
uiterste krachtsinspanning weet hij 
zich te redden. Norel heeft deze zee-
man gesproken en geeft in dit boek 
het boeiende relaas van deze echt ge-
beurde geschiedenis. 

Co van der Steen-Pijpers: 

93 Onschuldig verdacht 
1. 12-14 jaar. 96 blz., 13 

Drie jongens worden van diefstal ver-
dacht. Na een verhoor door de politie 
besluiten zij zelf de dader op te spo-
ren. Zo raken zij in vreemde situaties 
verzeild. Een overval op de bediende 
van een benzinepomp, die de jongens 
heer wat angstige ogenblikken bezorgt, 
brengt hun onschuld aan het licht. 
Anne de Vries: 

94 Dagoe, 
de kleine bosneger 

J. en M. 9-12 jaar. 80 blz., 10 ill., 6e dr. 
Door lezers en beoordelaars werd dit 
prachtige verhaal geprezen als een ju-
weel van vertelkunst. Het gaat over 
een moedige bosnegerjongen, die het 
aandurft om de angst en het bijgeloof 
van zijn dorp te trotseren door een 
hulpeloos Indianenkind van een wisse 
dood te redden. 
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Marlieske-serie 
Voor meisjes 8-11 jaar door 

MAX DE LANGE-PRAAMSMA 

Ruim geïllustreerd door Rie Reinderhoff. 

96 Marlieske 
80 blz., 8 ill 3e dr. 

97 Marlieske 
heeft een griepje 

80 blz., 8 ill., 2e dr. 

98 Marlieske beleeft een 
avontuur 

80 blz., 8 ill., 2e dr. 

100 Marlieske 
doet aan wintersport 

107 blz., 10 ill. 

K. Norel: 

101 De kruisvlag geplant 

J. en M. 10-13 jaar. 93 blz., 11 ill. 

Wolfert, een jeugdige Fries, trekt ja-
renlang als dienaar met evangeliepre-
diker Bonifacius mee. Als Bonifacius 
bij Dokkum wordt vermoord, weet 
Wolfert te ontkomen. Hij keert terug 
naar zijn geboortedorp om ook daar 
het evangelie te brengen, maar wordt 
er smadelijk bejegend. 
Eerst jaren later beleeft hij vreugde 
van zijn werk. 

P. de Zeeuw 1. Gzn.: 

103 De twee helften 

1. 10-13 jaar. 96 blz., 12 ill. 

Boeiend verhaal uit onze historie over 
de strijd om de twee helften van een 
tekening waarop grootvader Machiel 
Turenhout aangaf waar hij zijn schat 
verborg, in bezit te krijgen. 



Janny Cnossen-Hoorntje: 

104 Het jockeypetje 
M. 11 jaar en ouder, 80 blz., 13 ill. 

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

Berend Jager: 

106 Eddo, het hermelijntje 

J. en M. 9 j. en ouder. 80 blz., 15 ill. 

Kees neemt de zorg op zich voor een 
jong hermelijntje, dat zijn pootjes ge-
broken heeft. Het diertje went aan 
de mensen en wordt zelfs aanhanke-
lijk. Maar in het voorjaar kan het de 
roep der natuur niet weerstaan en 
Kees raakt zijn vriendje kwijt. 

Jacobina van der Velde: 

107 Pims vakantie 
in Drenthe 

J. 9-12 jaar. 80 blz., 9 ill. 

Pim, een Amsterdamse jongen die 
geen vader meer heeft, vindt het eerst 
niet zo erg prettig als zijn moeder hem 
vertelt dat hij in de grote vakantie 
een maand op een boerderij in Drenthe 
mag logeren. Maar als hij eenmaal 
bij 'die vreemde mensen' is, onder-
vindt hij zoveel hartelijkheid dat hij 
zich gauw thuis voelt. 

Nel Verschoor-van der Vlis: 

108 Kinderen 
van één Vader 

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

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

C. Th. Jongejan-de Groot: 

109 De grote verrassing 

J. en M. 10-13 jaar. 109 blz., 12 ill. 

Vier kinderen zullen de vakantie sa-
men doorbrengen. Deze verloopt niet 
bepaald zonder opwindende gebeurte-
nissen. Het mooiste komt aan het slot 
en dat brengt een prettige ommekeer 
in het leven van Annebee en Constant, 
wier ouders allebei buitenshuis werk-
ten. 
A. G. Lameris-Bolt: 

111 Marientje in Amerika 

M. 10-13 jaar. 87 blz., 15 ill. 

Tijdens haar logeerpartij in Amerika 
mag Marientje daar naar school. Ze 
gaat prettig om met de meisjes en 
jongens van haar klas en ook gaat ze 
uitstapjes in de omgeving van haar 
tijdelijke woonplaats maken. Zo leert 
ze heel wat van het dagelijks leven 
in de staat New York kennen. 

K. Norel: 

112 De monnik 

van Wittenberg 

J. en M. 12-14 jaar. 77 blz., 10 ill. 

Het zeer bewogen leven van Maarten 
Luther wordt hier in gloeiende kleuren 
geschilderd, van de dag dat hij als bijna 
afgestudeerd jongmens de gelofte aflegt 
monnik te worden tot na zijn verblijf 
op de Wartburg. 
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Pier 
in het wonderjaar 

K. Norel: 

1 13 Pier in het wonderjaar 
J. en M. 11-14 jaar. 96 blz., 9 ill. 

Dit verhaal speelt in het begin van 
1566, het jaar waarin de edelen hun 
smeekschrift aan landvoogdes Marga-
retha aanboden en de beeldenstorm 
plaatsvond. Dit historisch zeer interes-
sante jaar en de toen heersende zeden 
en gewoonten worden voor de jeugd 
van onze tijd duidelijk en goed gete-
kend. 

P. de Zeeuw J. Gzn.: 

1 14 De dubbelgangers 
J. 10-14 jaar. 96 blz., 1 1 ill. 

Avontuurlijk verhaal uit de zeventien-
de eeuw. Het hart van de boerenzoon 
Krijn trekt naar zee, maar zijn ouders 
willen er niets van horen. Juist anders-
om is het gesteld met de zeemanszoon 
Pleun Gijsberts. Uiterlijk zijn de 
jongens elkaars evenbeeld en dat 
brengt hen tot een gewaagd plan: zij 
zullen elkaars plaats innemen. Het be-
drog bezorgt de knapen menig be-
nauwd ogenblik. 
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Nils Eira en 
zijn kinderen 

DOOR COR BRUIJN 

Boeiende verhalen over een Laplands 
gezin tijdens de bezetting. Ruim geïllu-
streerd. In fleurige sierbanden. 
Voor jongens en meisjes van 12 jaar en 
ouder. 

1 15 Geroofd van het eiland 

2e druk. 

Drie Lappenkinderen, het meisje Ka-
ren en haar beide broers Klemet en 
Ole, leven met hun vader als geluk-
kige mensen op het mooie eiland 
Skorpen, midden in een Noorse fjord, 
tot de Duitsers komen. De onvoor-
zichtige Klemet en Ole vallen in han-
den van Duitse soldaten, door wie zij 
met onbekende bestemming worden 
weggevoerd. 

1 16 Toen de boshaan riep... 

Klemet en Ole komen bij oom Anders 
aan en daar ontpopt Klemet zich als 
een geboren rendierhoeder. Voor Ole 
verloopt niet alles zo rooskleurig, want 
zijn heimwee maakt hem tot een stil-
le, teruggetrokken jongen. Hij grijpt 
met beide handen de gelegenheid aan 
om met de verzetsstrijder Erich 
Schelcke mee naar zijn geboorteland 
te trekken. 



Rozemarijntje-serie 
DOOR W. G. VAN DE HULST 

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

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

119 Rozemarijntje 

en Rooie Pier 

12e druk 

120 Rozemarijntje en de 

zwarte jongen 

9e druk 

121 Rozemarijntje en de 

oude juffrouw 

7e druk 

117 Rozemarijntje 

17e druk 

1 1 8 Rozemarijntje 
naar school 

18e druk 

De boeken van de Rozemarijntje-serie 
behoren tot de meest gelezen verhalen 
voor meisjes! Er is geen mooier ge-
schenk denkbaar! 

De Rozemarijntje-Omnibus (boven-
staande vijf deeltjes in één band) is 
als geschenk voor een meisje onover-
trefbaar. Op groot formaat, in heel lin-
nen band met stofomslag. 

OZDIARUtiTJE  

 

 

31,ZEPIARUNTJE 
naar 
school 
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Jeannette van Luipen-Bronwasser: 

122 Avonturen 
aan de Achterweg 

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

Als Sandra, een zwart meisje uit Su-
riname, op de pastorie komt wonen, 
wordt ze met liefde in de vrienden-
kring opgenomen. 

L. Quak: 

123 Tèch met vakantie 

J. en M. 8-11 jaar. 128 blz., 10 ill. 

Freek en Marja kunnen met moeder 
en de vierjarige Hanske een kampeer-
huisje op de Veluwe betrekken. Ze 
beleven heel wat gezellige avonturen. 
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Aart Grimme: 

In de bannerij 
van Bronckhorst 

J. 10-14 jaar. Elk deel 126 blz., 10 ill. 

Dit verhaal in drie delen speelt in de 
14e eeuw tijdens de bloedige twisten 
tussen Reinoud en Eduard van Gelre. 

Deel 1: 

124 Eggert begrijpt het ! 
2e druk 

In het eerste deel maken we kennis 
met Eggert, de zoon van boer Lam-
bert, die in een aantal hachelijke avon-
turen verwikkeld raakt. 

Deel 2: 

125 Storm 
over Bronckhorst 

2e druk 

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

Deel 3: 

126 Eggert komt thuis ! 
De strijd om de Bronckhorst komt tot 
een hoogtepunt. 
Als ten slotte heer Reinoud bij Tiel 
wordt verslagen, keert de rust weer 
en kan ook Eggert na een zeer ge-
vaarvolle tijd naar huis terugkeren. 

C. M. van den Berg-Akkerman: 

127 Dagboek van moeder 
M. 11-14 jaar. 96 blz., 10 ill. 

Uit de sarrende mond van een mede-
leerling hoort Frida Kanter dat ze een 
jodinnetje is. Thuis spreekt ze erover 
en verneemt dat de jongen gelijk heeft. 
Om te kunnen begrijpen waarom haar 
ouders dit zelf niet eerder hebben 
verteld, krijgt Frida het dagboek van 
haar moeder te lezen, dat deze als 
elfjarig meisje in 1940 begonnen is. 



Anne de Vries: 

129 Panokko 
en de wildernis 

P. de Zeeuw J.Gzn.: 

128 Het turfschip 

van Breda 

J. 11-13 jaar. 96 blz., 10 ill. 

In geuren en kleuren geeft de auteur 
hier het historische verhaal uit de 
tachtigjarige oorlog, hoe Breda in 1590 
door een list op de Spanjaarden wordt 
veroverd. Jaap Moret, de zoon van 
een weduwe, speelt er een gevaarlijke 
rol in. 
Wie de schrijftrant van De Zeeuw 
kent, weet dat hij een gegeven uit een 
ver verleden zó weet in te kleden, dat 
de jongens van nu zich verwant voe-
len aan de bengels van toen. 

Ruim geïllustreerd. In fleurige sier-
band, 3e druk. 
Er streek een grote vreemde vogel 
over de wildernis en de Indianen wis-
ten niet dat dit een vliegtuig van de 
blanken was. Dezen vertellen hun din-
gen waarover ze nimmer hoorden, 
maar hun boodschap is er een om 
nooit te vergeten. 

Anne de Vries: 

130 Panokko 
en de witte mensen 

Ruim geïllustreerd. In fleurige sier-
band, 3e druk. 
Anne de Vries, die de Indianen van 
heel dichtbij kent, laat de lezers zien, 
hoe het zaad van Gods woord nooit 
tevergeefs wordt gezaaid. 

K irsten Bang: 

131 Lars op Groenland 

J. 12-14 jaar. 140 blz., 9 ill. 

De ouderloze Lars mag in de zomer-
vakantie mee met een boot die Groen-
land aandoet. Zijn ongehoorzaamheid 
is oorzaak van een adembenemend 
avontuur: hij moet de winter op 
Groenland doorbrengen. Bij de gast-
vrije Groenlanders leert Lars wat het 
zeggen wil in zijn levensonderhoud 
te moeten voorzien. 

W. G. van de Hulst: 

132 Ouwe Bram 

J. 9-15 jaar. 112 blz., 10 Hl., 19e dr. 

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

Dieuwke Winsemius: 

133 Appeltjes 
aan een cactus 

M. 10-12 jaar. 112 blz., 17 ill. 

Riemkes vader schrijft boeken over 
kinderen in verre landen en om dat 
goed te kunnen doen gaat hij voor 
lange tijd op reis. Haar broer Bas-
tiaan vindt dat net zo min prettig als 
zij en beweert dat vader pas thuis-
komt 'als er appeltjes aan een cactus 
groeien'. Moeder staat nu voor veel 
dingen alleen, maar zij slaat er zich 
met opgewektheid en vertrouwen door-
heen. Al gebeurt er ook veel prettigs 
tijdens vaders afwezigheid, toch huilt 
Riemke vreugdetranen wanneer vader 
eindelijk weer thuiskomt. 
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Dejuwelen 
van DonPedro 

W. G. van de Hulst: 

134 Willem Wijcherts 

1. 10-16 jaar. 144 blz., 20 ill., 15e dr. 

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

W. G. van de Hulst: 

137 Peerke 

en z'n kameraden 

J. 12-14 jaar. 144 blz., 21 ill., 15e dr. 

Peerke werd tijdens oorlogshandelin-
gen zwaar gewond. Op de vlucht uit 
België wordt hij meegenomen naar 
Holland. Een verhaal dat ontroering 
en mededogen wekt. Geen jongen en 
geen meisje mag dit klassieke boek 
missen. 

Reis door de 
nacht 
DOOR ANNE DE VRIES 

De geschiedenis van het verzet 

Vier spannende boeken, die een ere-
plaats verdienen in ieder Nederlands ge-
zin. 
Voor 12 jaar en ouder. Royaal geïllus-
treerd. 

Op onnavolgbare wijze vertelt de be-
kende auteur over de mensen, de 
doodgewone en toch zo grote en held-
haftige mannen en vrouwen, die in de 
duistere jaren der bezetting daden 
hebben verricht, waarbij de glorie der 
vaderlandse helden van vroeger ver-
bleekt. 

Deze vier delen zijn eveneens in één 
band verkrijgbaar. 

139 De duisternis in 12e druk 

140 De storm steekt op 
11e druk 

141 Ochtendgloren 10e druk 

142 De nieuwe dag 8e druk 

Elisabeth LUcker: 

138 De juwelen 

van Don Pedro 

M. 15-16 jaar. 144 blz., 15 ill. 

Een tintelend verhaal over de zes-
tienjarige Irma, die er in slaagt de 
kostbare, antieke oorhangers van haar 
grootmoeder op te sporen en te ont-
dekken wie ze heeft willen verdonke-
remanen. Door het juiste en mense-
lijke optreden van grootmama worden 
de schuldigen in het goede spoor 
teruggebracht. 
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ARORICT  

Lli,1“Wit•  

W. G. van de Hulst: 

143 Gerdientje 

J. en M. 11-15 jaar. 184 blz., 26 ill. 
13e dr. 

Reeds gedurende drie generaties is 
`Gerdientje' een van de meest begeerde 
meisjesboeken. Dat het ook door jon-
gens wordt gewaardeerd, is een aan-
beveling temeer. Maar de beste waar-
borg voor de inhoud geeft wel de 
naam van de auteur. 

Sipke van der Land: 

144 Ik heb een mes 

1. 14 jaar en ouder. 135 blz., 15 ill. 

Twee broers komen in een opvoedings-
inrichting terecht. Een van hen doet 
zelf het relaas van hun ervaringen. 
Het is een sober, objectief verhaal, 
waarin niets overbodigs wordt ver-
teld. Het geeft inzicht in de gedachten-
en gevoelswereld van jongens die vrij 
in de maatschappij zeer licht ontspo-
ren. 

W. G. van de Hulst: 

146 Jaap Holm 
en z'n vrinden 

J. 10-16 jaar. 208 blz., 20 ill., 21e dr. 

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

C. Th. Jongejan-de Groot: 

147 Greetje-Margriet 

M. 10-15 jaar. 208 blz., 5 ill., 5e dr. 

Iedereen mag weten hoe het gesteld 
is met het hart van Margriet. Haar 
prettig open karakter doet denken aan 
de witte bloem die dezelfde naam 
draagt en die altijd haar gouden hart 
naar de zon keert. 
Ernst en scherts wisselen elkaar in dit 
fris geschreven verhaal voortdurend af. 

J. H. MacLehose: 

145 De gouden schakel 

1. en M. 10 jaar en ouder. 155 blz., 
21 	ill. 

Radharani Roy is een meisje in India, 
dat na de dood van haar ouders en 
grootouders met haar broertje op weg 
gaat naar haar oom Satisj, die in een 
grote stad woont. Zij is een leergierig 
kind, dat één grote wens koestert: zelf 
de bijbel te kunnen lezen. Na veel 
wederwaardigheden vindt zij eindelijk 
de oom die zij zoekt. 



[luur Roezemoes 

FLEVO-JEUGDPOCKETS 

1. Ab Visser: 
Ballingschap in St. Tropez 
Jongensboek 14-18 jaar. 

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

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

4. C. Th. Jongejan-de Groot: 
Deining in het doktershuis 
Meisjesboek 14-18 jaar. 

5. Jo Kalmijn-Spierenburg: 
De kinderen van de Steinalp 
Jongens- en, meisjesboek 12-16 jaar. 

6. Nel Verschoor-van der Vlis: 
Tegenwind " 
Meisjesboek 14-18 jaar. 

7. Nel Verschoor-van der Vlis: 
Wind in de zeilen 
Meisjesboek 17-20 jaar. 

8. Heleen van Ramshorst: 
Als je maar durft! 
Meisjesboek 14-18 jaar. 

10. J. Stolk: Een vreemde expeditie 
Jongensboek 14-18 jaar. 

11. A. Was-Osinga: 
De kinderen van het Ruige Veld 
Jongens- en meisjesboek 10-14 jaar.  

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

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

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

PITTIGE BOEKEN VOOR JONGEREN 

Groot formaat. Frisse, moderne omsla-
gen. Omvang ± 160 blz. 
Geplasticeerd. 11.95 per stuk. 
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15. Kathryn Worth: 
Maggies wonderlijke weddenschap 
Meisjesboek 14 jaar en ouder. 

16. Lenie Stafleu-Kruikemeier: 
Een jaar op je leven 
Meisjesboek 14 jaar en ouder. 

17. M. A. M. Renes-Boldingh: 
Het geheim van de gouden sleutel 
Jongens- en meisjesboek 8-80 jaar. 

18. Klaas van der Geest: 
Brand op de bloeiende heide 
Jongensboek 11 jaar en ouder. 

19. Barbara Bartos-Hiippner: 
Dochters van het eiland 
Meisjesboek 15-19 jaar. 

20. Marianne Hassebrauk: 
Als het hart spreekt 
Meisjesboek 15-19 jaar. 

21. Jeannette van Luipen-Bronwasser: 
De eeuwigdurende melodie 
Meisjesboek 13-16 jaar. 

22. Hans-Eric Hellberg: 
Terug naar Ierland 
Jongens- en meisjesboek 9-12 jaar. 

23. Jeannette van Luipen-Bronwasser: 
Met een eend en een tent 
Meisjesboek 15-17 jaar. 

24. Jos A. Brusse: 
Brandtoren 'De Vlimmers' 
Jongensboek 10-14 jaar. 

25. C. Th. Jongejan-de Groot: 
Huize Roezemoes 
Meisjesboek 12-14 jaar. 

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



1 	
UITDELINGSMATERIAAL ENZ. 

Bijbelse wandplaten 	 f 12.50 
73 	 op karton 

Mapjes met 24 Panderplaatjes 	 1.50 
Kinderen uit alle werelddelen. Prijs per geperforeerd vel van 30 plaatjes f 1.—; 10 vel 

f 0.95; bij 25 vellen f 0.85 per vel; bij 50 vellen of meer f 0.80 per vel. 
Bijbel en jeugd. Per stel van 36 stuks ƒ 1.—. 
Platen Bij b. Kunst. Prijs per ex. 20 ct.; 25 ex. á 15 ct.; 50 ex. á 14 ct.; 100 ex. á 13 ct.; 
250 of meer ex. á 12 ct. 
Beloningskaartjes. Prijs per geperforeerd vel van 32 kaartjes f 0.55; 10 vel á f 0.50; bij 
25 of meer f 0.45 per vel. 
Nieuwe Bijb. prentjes in kleur. Prijs per pakje van 20 stuks f 0.80. 
Belijdenisplaat A 	Prijzen: 1-9 ex. á 25 ct.; 10-24 ex. á 23 ct.; 25-49 ex. á 21 ct.; 
Belijdenisplaat B f 50-99 ex. à 18 ct.; 100 of meer ex. á 15 ct. 
Diploma A. 'TimotheUs'. Prijs per 1-9 ex. á 35 ct.; 10-24 ex. á 33 ct.; 25-49 ex. á 31 ct.; 
50-99 ex. á 28 ct.; 100 of meer ex. á 25 ct. 
Diploma B, C. Prijzen als boven. 
Doopkaart. Prijs per ex. 20 ct.; 50 ex. à 17 ct.; 100 ex. à 15 ct.; 250 ex. à 13 ct. 
De tien geboden. 10 ex. á 5 ct.; 25 ex. á 4 ct.; 50 ex. á 3% ct.; 100 ex. á 3 ct. 
Gulden Regels A, B, E, F, K. Prijzen: 10 ex. à 8 ct.; 25 ex. á 7 ct.; 50 ex. á 6 ct.; 100 ex. 
á 5 ct.; 250 ex. á 4 ct. 
Friese Gulden Regels. Prijzen als voren. 
Gekleurde Jones-platen. Per stel van 24 stuks f 1.25. 
Jac. Nuiver Kaarten. Prijs per pakje van 10 stuks f 1.—. 
Deze Jac. Nuiver Kaarten zijn ook als volgt leverbaar: 
a. 10 Paaskaarten (één soort). Prijs per pakje f 1—. 
b. 10 Kerstkaarten (4 soorten gemengd). Prijs per pakje ƒ 1.—. 
c. 10 algemene kaarten (5 soorten gemengd). Prijs per pakje f 1.—. 
Bloemenplaatjes. Serie I, II. Per vel f 1.—. 

WEGWIJZERS VOOR SCHOOL EN ZONDAGSSCHOOL 

W. G. van de Hulst: Om het kind, 3e druk • • geb. 	f 4.50 
— Stille dingen, 5e druk 	.. • • geb. 	„ 4.50 
— Het vertellen, 5e druk 	.. • • geb. 	„ 5.90 
Anton B. Lam: Spelen met vuur • • gebr. „ 5.50 
M. A. M. Renes-Boldingh: De weg van het Licht • • geb. 	„ 9.90 
John Torenbeek: Zo leefde Jesus • • geb. 	„ 6.90 
Menno de Munck: De geboorte 	.. • . geb. 	„ 5.90 
Hanna Lam/Wim ter Burg: Alles wordt nieuw „ 4.90 
Grammofoonplaat Alles wordt nieuw .. „ 11.90 



)o kalnur-Speretiburg 

een korf vol 
sprookjes 

voor de kleintjes 

WG van de Hulst 

Voorleesboeken 

voor dagelijks 

gebruik 

Jo Kalmijn-Spierenburg: 

Een korf vol sprookjes 

Groot formaat. Zeer royaal geïllu-
streerd in zwart en kleur door Tiny 
van Asselt. Omvang 128 blz. In stevige 
afwasbare band. Voor kinderen van 
4-8 jaar. f 8.90. 
Deze korf is een ware hoorn des over-
vloeds. Hij bevat vijftig verhaaltjes 
van uitstekend gehalte. Tiny van As-
selt verzorgde de vele illustraties in 
kleur en zwart. Zo ontstond een bij-
zonder aantrekkelijk geheel, dat door 
oud en jong met plezier ter hand zal 
worden genomen om voor te lezen of 
zelf te lezen. Een rijk bezit voor ou-
ders en kinderen. 

Greeth Gilhuis-Smitskamp en 
D. Thomas-Gilhuis: 

Een koffer vol verhaaltjes 

Derde druk. Voor kinderen van 4-8 
jaar. Groot formaat. Met ruim 60 illu-
straties van Tiny van Asselt, waarvan 
vele in kleur. Geb. f 8.90. 
De verteltrant is direct, de taal getuigt 
van begrip voor het beeldend vermo-
gen van kinderen. 

W. G. van de Hulst: 

Voor de kleintjes 

Voor kinderen van 4-8 jaar. Groot for-
maat. Zeer ruim geïllustreerd. 
Geb. f 8.90. 
Vier dierenverhalen uit het rijke 
oeuvre van de grootmeester in de ver-
telkunst. 
Evenals de twee hiervoor genoemde 
uitgaven een royaal uitgevoerd gezins-
boek. 

Tjits Veenstra: 

Er was eens ... 

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