


2.70E2 Cir EERT EZZZN 

OF VOORLEZEN 
Op 1-,E2'.  lrER$TFEE.ST? 

Bestel dan dit boek 
EN U i41  KLAAR? 

ANNE DE VRIES: 

cOorttaten voor de ken,ttycl 

2e druk. Twee nieuwe, prachtige verhalen over Suri-
name zijn hierin opgenomen. 

Deze bun.del bevat tien vertellingen, die bij onder-
wijzers en onderwijzeressen van Dag- en Zondags-
scholen wel in het bijzonder welkom zullen zijn voor 
het kiezen van een vertelling voor de Kerstfeest-
viering. 
Als voorleesboek in de huiselijke kring en. als cadeau-
boek voor vrienden en kerxrissen zal het ook zeer 
velen van dienst zijn. 
U weet hoe voortreffelijk Anne de Vries weet te 
vertellen, Bestel dit boek daal ook omgaand. 

EEN WAARDEVOL 

KEItTGEscraENK 
BOOR. IEDEREEN! 

Prijs, gebonden in linnen band, gedru.kr op houtvrij 
papier, gevat in meerkleurig stofomsiag 	. 



HONDERD JAAR G_ F. CALLENBACil N.V. 
) 

Op 1 Mei 1954 werd in een eenvoudige, sfeervolle bijeenkomst het honderd-
jarig bestaan van uitgeverij G. 1'. Callenbach N.V. herdacht. 
Deze bijeenkomst deed duidelijk uitkomen hoezeer alle medewerkers in en 
rond het bedrijf 'bezield 'zijn met de gedachte .ni in een goede samenwerking 
op het gebied van het boek het allerbeste te geven. 
-uiteraard zijn in de loop van een eeuw de productiemethoden belangrijk ge-
moderribeelcd. OOk de inhoud van de boeken maakte een evolutie door, maar 
de princiDiéle en ideële achtergrond Weer de Jaren door gehandhaafd_ Daar- 
om onderscheiden de uitgaven Van the.nh 	 elFerszeCr door hun ver- 
antwoorde, opbouwende inhoud, hun opvallend goede lititvoering en. hun ver-
houdingsgewijs zeer lage prijzen, waardoor het de. Zondagsstholen, de Dag-
scholen en de instellingen voor 2vangelisatle exY Caletrwikkeling mogelijk is ieder 
jaa,r weer en eigenlijk het hele Jaar door, de kinderen te verrijken met. in alle 
opzichten goede boeken_ 
irn deze rafetLWO Cataragus -bindt Cr weet de InOoiste kinffig-rboaken die U 21Cit 
i nat WCP15e9111  
Het meet VOOr Weer een Vrengdevolle bezigheid zijn deze rijke oogst keurend 
door Uw handen te laten gaan. Maar een nog groter vreugde zal het U zijn 
er blijd.scha,p en geluk mee te brengen hij de 'linden», die aan Uw zorgen 
zijn toevertzonwd. 
Voor jongens en meisjes van ledere leertijd is er ruime keus. In iedere prij- 
klasse vindt 13 boeken, die hijzonder aa.ntrekkelijk zijn, 
Het Is niet doenlijk de vele voortreffelijke nieuwe uitgaven hier alle afzonder-
lijk te noemen. We maken een enkele uitzondering en clan wijzen wij U aller-
eerst op het nieuwe deeltje dat in de bekende Rozemarijntje-serie van 
vv. G, vande ,aast venebeen, nl. onze .r.ibiiee.g.magjt9ave: ,Rozetnartfitie en de 
orde Iluffrou.w. — Een meesterlijk staaltje van vertelkunst. 
De zo zeer,  gewaardeerde serie „Voor onze Kleinen" werd aangevuld net een 
groot aantal herd.rukken. 
De h heel ons land als een uitstekend verteller bekend t_aande schrijver 
4-n.ne de Vries verdikte deze collectie met. twee wa.arfievolle nieuwe jeugd-

boeken. 
Nog vele andere schrijvers van no,arn. Ii.verkten mee om deze serie in het 
Zreonjaar van. 011ileribaCh tot een rijke verzarrienng goeder  boeiende kinder-
bOeken Maken, 
Kostelijke verhalen, Vcienteri Van suggestieve. tekeningen, gebonden in »neb-
tige sierbanden. De mooiste boelen 'Sinds jaren! 
een lust voor bet oog] Vele tienduizenden kinderen zien er reikhalzend naar 
ult., Mn Ct hel genoegen hen blij te maken. 

Verkrijgbaar in de boekhandel,. 

G. F. CALLENBACE 	••• NIJItnait - TEL 2Y. 241 a< 349.0 - G-120 1639 

t 

Een honderdjarige ervaring 
op -iet gebied van kinderboeken staal U ten dienste 

Bestel liet beste voor Uw kinderenr 
kersIbeeken van Canenbach 



L25 CENT) 
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W. G. VAN DE HULST: 

De gedroogde appeltjes 
Jongens- en Meisjesboek 6-4 jaar. 

119 b1s.F 5 11!., Se druk, 

ereiotmoeder vertelt gaar kleinkinderen een 
verhaal Uit de tijd. toen zij. zoals haar kiein-
kinderen nu. op de Zonclagsschool WaS_ nen 
beet» een verdrietig vernasil in het begin. 
maar Met een prachtig einde_ 
Dit is een van die zeld.z.aam mooie verhalen. 
Zoals Van de Hulst die eklieen maar weet te 
schrijven. 

3 	 N. M. OCSTLANDER 

En het kwean goed 
Jongens- en Ifeisjesbeek 6-8 jaar. 

blz,, 12 ill. 

Ali HCQ5 	.sohool de kastjes mag opruimen. 
»nat hij tolt een vel-keerde daad.. 14aj scheurt 
etri guarkt-R] tekeningen uit. het schrift van 
Harry. Ais de jidiretriv over de ionen vo,n. 
Ge/10.2.i vertelt., wordt Fee Onrustig. Boven-
dien ler hij erg slecht op, waardoor hij moet 
nablijven. Het betekent VOOT hem een op-
luchting gas -hij zijn schuld kim bekennen en 
hog groter %vara dele, als Harry, die ziek  J5, 
zijn boosheid over het gebeurde overwint en, 
alles weer goed komt. Ben leerzaam, vlot 
gekiehreVen kinderboek_ 

4 NEL VERSCHOOR-VAN DER VLIS 
2 

Do witte slang 
BABS KA A: Als Jezus roept 

Jongens- en ii.,,telAmi)Dek_ 171-46 jaar. 
16 blz.., 4 ill. Jongens- en. Meisjeshoek 7-1.0 jaar_ 

16 biz., 4 in. 

Op een der nederzettingen van NiettW-Guinea 
wordt een dorpshoofd met. zijn zoontje ge-
dwongen een kerkje binnen te vluchten. waar 
juut ECtrtfeest wordt gevierd. Doordat- zij de 
di-ettst nu weL 711CletCti bijlivonen, komen zij tot 
het inzicht, dat zij zich een heel verkeerd 
oordeel hebben ges.iorrnd over de zendeling en 
zijn werk, waardoor ook voor hen langza.am 
maar zeker het licht wordt ontstoken in de 
duisternis waarin zij ronddolen_ 

schipperskinderen zien met spanning 
uit naar het Kerstfeest in «e kerk. want 
nOOlt eerder kwamen ze daar en nog nkmnier 
hoorden ze het Kerstverhaal, Run vreugde 
viCirdt teleurstelling en zelfs opstandigheid 
ais het schip neig 	Berst is uit het dorp 
waar ze liggen rivoct. vu-trekken, De schip-
persvreuwr  daar het verlangen van haar kin-
deren aan het denken gebracht, Zorgt voor 
een bijzondere verrassing. Ze heeft alles fees-
telijk versierd en zij vertelt' 12.'gt onwennig 
("ent. Slèlr het aloude, wondermoeke Xemtver-
haal. He bleek dat., al was hetschippersge- 
zin Je2.112i vergeten. Hij hen niet was vergeten, 

2 



35  CENT) 
5 	GREETH GELHUIS-SMITSKAMP: 

De overwinning 
Jongensboek 9-11 jaar. 24 blz... 13 iJi., 2ekruk:. 

Een rechtgeaard jongen laat zichruet steeds 
met, beloften, die toch niet .worden nageko-
men, aai' het lijntje houden. Daarom ook 
kost het de Jevenslustige knaap uit dit. mooie 
verhaal erg veel rnoeite om met Kerstmis het 
Kerstverhaal te gaan voorlezen aan de onge-
lukkige broer van de man, die zijn vele be-
loften niet nakwam. Na veel strijd weet hij 
zichzelf echter te overwinnen. 

Jongend— 	›r•rki n .1 n rhe-hrs 

Een alleraardigst giod erheel, met prettiger 
geestige voor en.. BOIT 	ien den boekje 
met een go e, opgewekte, c 	kelijke sfeer. 
De voorn 	van Knor-Knor, d 'ie vriend- 
jes en 	t altijd vrolijke, Oude vro vetje uit. 
het 	zenhuisje, zijn alle met spanning be- 
sq.k. even. 

7 
Het Bruidspaar 
Jongens- en Meisjesbock 7-9 jaar. 

24 blz., 4 ill, 
Marjan krijgt Dries, het. zoontje van een 
vliegenier, als buurjongen, mi blijkt een 
prettige kameraad, te zijn, waardoor ze sa-
men heel wat avonturen beleven en wel voor-
al wanneer ze zich als bruid en bruidegom 
hebben verkleed. 
Als ze later naar de kerk gaan, waar een 
echt bruidspaar wordt getrouwd, blijkt, dat 

Dries -tfóoit eerder in een kerk is geweest en 
niets begrijpt van wat daar wordt gezegd. 
Door toedoen van Marjan wordt dat anders 
en Dries Is wel de aandachtigste toehoorder 
als hij tijdens het. Kerstfeest hij Marjan thuis 
voor 't eerst naar de Kerstgesehiedenis luis-
tert. Een levendig verteld verhaal zoals we 
dat van Norel gewend zijn. 

NEL VERSCHOOR-VAN DER VLIS: 

Lqngs hei donker os 
meis 	oek 2-10 jaar. 	z., 5 111,, 4e dna. 
Rietje de  =  uif weet p ranks haar angst in 
het donkere s e-  rrmeisje uit haar hulpe-
loze toestand te dden- 
Wanneer uitli 	t het meisje met het 
bezeerde b 	 ar grootmoeder sa- 

5n hu 
Ee 
11 

9 	 ANNE DE VRIES: 

Jopie wil hei winnen 
Jongens- en Meisjesboek 8-10 jaar. 

24 blz., 4 111. 
Anne de Vries verrijkt deze serie Zondags-
sohooluitgaven weer met een van zijn prach-
tige, gave kinderboeken. 
Jopie is een verwend meisje, dat veel moei-
lijkheden voor anderen veroorzaakt, doordat 
ze altijd haar zin weet door te drijven. 
Eens. tijdens een autotocht met tante Truus 
en moeder, mislukt dit. Tante Truus zet het 
dwingende meisje eenvoudig uit de auto. Als 
moeder haar huilende, tegenstribbelende doch-
tertje latei.  in de auto moet slepen, denken 
de toeschouwers. dat Jopie wordt ontvoerd. 
Eerst op het politiebureau blijkt, dat moeder 
eu tante geen „lelijke kinderdieven" zijn, 
maat dat Jopie de schuld was van alle narig-
heid. Gelukkig betekent deze gebeurtenis 
Voor allen een goede keer in liet leven. 

6 	 T]. KENTER: 

Hel Rozenhuisie 	et bos 
7-10. Jaar. 

24 blz., 6 

K. NOREL: 

menwoont 	 schuurtje, besluit 
Rietje's 	 nsen liefderijk 

met. 
een arme] 

cierlev deze twee 
op te nemen. 

Dek, -waarin de christelij 
e op wel bijzonder sprekende wj 

.5,oren komt. 



45 CENT) 
10 C, W. BARTLEMA-VAN G1NKSL! 

Kila's wraak 
J ongensboek 9-11 jaar. 	32 blz., 6 ill. 
Fien vlot geschreven, erg spannend zendings-
verhaal over Elia, dle wraak zweert aast de 
moordenaar van zijn broertje_ ij laat letter-
lijk niets na om deze te vinden. Mij viridtt 
hem ook. maar onder heel andere ornstandlg-
heden da.n. hij 214). had v0OrgeSteld, want hij 
blijkt de helper te zijn geworden van de zen-
deling. Hij redt Xila's leven en verpleegt hem 
vele maanden. achtereen met de uiter&te zorg. 
Eerst na lange, innerlijke strijd kan Mla 
deze grote vijand vergeven. 

11 	EMMY BL1J-VAN DER KOOI: 

faapfeis verrassing 
J ongensboek &-1O jaar, 	32 blz., 5 111. 
In dit prettigs lir  e rh a n. 1 wOrdt een alleraar-
digst, origineel gegeven behandeld.. Ket gaat 
over jongens, die spontaan geld bijeenbren-
en om een ziek kameraadje een konijn te 

kie geven. TengevOlge van een Onenig-
heid, later, loopt het. beestje weg en komt in 
de kerk terecht, waar het. met veel moeite 
door de koster van de preekstoel wordt. ge-
haald. 
En door deze gebeurtenis. komt er gelukkig 
een einde aan groot kinderverdriet en wordt 
een hernieuwde vriendschap gesloten, 

12 	Ci TH, JONOEJAN-DE GROCIT: 

Zo'n dom klein meisje 
Meisjesbeek 6— jaar. 32 blz., 6 	3e di-uk. 
Jokken is een ernstig kwaad, dat bijkt weer 
uk dit. zo zeldzaam goed vertelde verhaal, 
Jokes tante zal kornel en iets apart voor 

haar rneebre.ngen. Joke is da door ZO opge-
wonden, dat zij op school niet oplet en ten-
slotte straf oploopt. Isin zal ze )110-elfen school-
blijven. Door jokken mag ze eerder naar buis. 
Thuis geko§nerk, JOkt 2; e nog eens en nog eens, 
maar daaruit komt heel wat narigheid vont. 
Gelukkig komt cloOr haar berouw alles nog 
goed.. 

13 	 J. L. SCHOOLLAND: 

Hans en Rob 
JOngensbOek. 7-10 jaar. 	22. 	5 111 
rans en Rob, zijn hondje, zijn prettige ka-
meraden, dle elkaat niet in de steek laten. 
Hans krijgt e,ls beloning VCi02: Zijn gi>ede iap-
port een rijksdaalder, waar hij voor mag 
kopen wat hij wil. Zijn  keus valt op een pijl 
en boog. Vanzelfsprekend mag hij niet. op 
mensen en dieren solsieten, maar als de valse 
kat Van de buren in zijn nabijheid komt, ver-
geet hij zijg belofte ert mikt tOch op het dier. 
Hieruit komen heel wat onprettige gebeurte-
nissen voort. 

14 	Ai van Vlief-Ligihart Schenk 

Van een blauwe en een 
rode strik 
jongens- en Meisjesboek 7-20 jaar, 

32 blz.., 5 
Loesjes. verjaardag wordt een dag vol pret-
tige. verrassingen. De grootste is wel als z 
ven Vader en moeder een lief wilt Eikje krijgt., 
ne Juffrouw van school geeft haar een mooie., 
blauwe strik voor het. leuke beestje. 0.> een 
kwade dag loopt sikje weg, Fritsje van de 
boswachter heeft. het diertje gevonden, maar 
wil liet niet afstaan.. De tuinman karnt 

maar rrits.te b13jft verdrietig_ Ge-
lukkig wordt hij op zijn verjaardag ook ver-
rast met een sikje en Loes geeft hern een 
mooie, rode strik ter versiering. Op kinder-
lijke wijze wordt in dit boekje duidelijk ge-
maakt, dat God het gebed hoort eat verhoort 
en dat Hij bewaren kar in. nood. 



45 CEN.Í9 
15 	 ANNE DE VRIES; 

Bertus en Bruno 
Jongemba•ek 6--8 jaar. 52 blz., 19 111,, 6e druk.. 
Bertus én Br1,1nC2 werden ongeveer gelijktijdig 
geboren. Ze groeien urnen op en 4in de 
beSte kantera tea. De hond weet zijn baasje,. 
als die bijna verdrinkt, op het nippertje te 
redden en een andere keer weet hij zijn ver-
dwaalde baasje op te Spoven. 

t dankbaarheid houdt Bertus,. als Jij een 
man geworden i5, het oude, trouwe dier bij 
zich tot het sterft van ouderdom. 
Een prachtig joingensbti.ek, Met een goede, 
opvoedkundige strekking. 

16 	 ANNE DE VRIES: 

Mientje, ons moedertje 
rn»a4511.51- 0.11 	 jaat. 

22. lz., 8 i F 4e druk.. 
fiet Ineke jams ]s i) 	Let ko n id. 's Mor- 
gens helpen Mientje tri. Ha  =  dapper mee, 
maar 's middags mogen 	•  r  •  en zoeken 
en dan gaat ook kleine armei mee_ Ze 
ING111511an Overvallen door 	Mwaar  f  • eer_ 
Mienije heelt in deze  •  oeilljke ogen'i— ken 
haar VertrOlawen 	Berg gevestigd er  •  at 
maakt het haar welijk om flink te zijn 
de anderen te 	, 

ZOEKT.  '13 EEN "rg'ERTELLING VOOR ilE 
•lErtSTFEESTVIERING? 

"Cr vindt er zeker-  een in 
VERHALEN VOOR DE KERSTTIJD 
van Anne dlt artes. 

(Zie pagina 2 Van het omslag)  

50  CENT) 
17 	C. M. van den Berg-Akkerrnan: 

Bennie en het 
vreemde land 
Jonrs'ens- en ah..10eshoek4.-8 jaar. 

40 blz., 6 111_ 
Een ge.sin zal 	 gaan emigreren, 
De vader van de esjati e Bernie zal vooruit 
reizen. Als 8e ke"5 gro 	riemt vertrekt, wil 
hij de bOOt 	n waarop va r de reis 2.nder 
neemt. 	mit niet raar 	Chl, maar rijdt 
S.tiekem. r autoped naar de rr en, waar hij 
de bo.a 	t ziet, moer Waar hij 	1 een jon- 
gen 	tmeet., die Maas heet. ALs tij 	[er 
me moeder en de andere mrld.e.reri 	grote  
rp S gaat doen, bent Klaas hem al ar-
gcheidsgese.benk he( zo fel begeerde mesje. 

18 	 A, DROPPER.S: 

Wat dokter Slamei vertelt 
..Toriger.- en Meisjesboek 9-12 jaar. 

40 blz., 6. J11. 
De Javaanse dokter $.1arnd komt een lezing 
houden_ Hij logeert bij de farallie Vermeer en 
daar vertelt hij een heleboel bijzonderheden 
over het werk van een, dokter in Indonesië; 
over afgelegen Streken, waar de mensen niet 
alleen geen dokter in de buurt hebben, maar 
%vaar ze ook nog in geestelijk opzicht in de 
tillikileTnis leven. Ze horen in het. ziekenhuis 
Meestal voer bet. eerst. over de greite Heel-
meester_ Op Jan Vermeer maken de vertel-
lingen zo'n diepe indruk, dat. in zijn hart de 
lust ontwaak I; eng later ook de Zetteling in 
Indenesié te. kunnen dienen. 

5 



'interavOnd U ir s.chool 
T blijft met. een paar 

dijkhelling. Als hij 
alli, 15 Zijai rapport 

ar Vei'dWaalt.. Hij 
1. zover is, heeft 

en heeft hij 
mheid niet 

Jongens- en\luieiajesb-ciek 
4C 	1z,, G 1)1,, 	druk. 

Paultje kora O C.  
inet .gijn rapport., 1 
-.ij.-leri.dje.g sleeën 
eindelijk naar b. 
weg. Hij gaht. 13 
komt. %rei thu 
hij heel 'sur; 
'ck 
nllieen r:e 

6 zel 
zoeken 

. maar vier 
avant:uren bel 

en, dat OngehOOr 
arlijk, 	enk zond 

50 CENT 21 	Nel 	 ui der Vlis: 

Een jongetje in d neeuw 

19 	C. TH. JONGEJAN-DE GROOTi. 

Het lege stalletje 
Jongens- en ZyteithjeSbeiek 8-10 jaar_ 

OIO blz., 5 ill. 

Frans en Margriet Maken met hun vrienden 
en vriendinnen nop]. eens tcieh.ten door bet 
iXes., Op een dag ontdekken de Meisjes een 
klein huisje. Ze gluren door het raam, iiiiaat-
Picitseting een zwart gezicht. verschijnt Ze 
1.0n.nen! 
Later horen ze, dat hier een Schoorsteenveger 
woont.; Pedro, een Italiaan, die gijn hand 
ontvluchtte. Ze sluiten .vriend$Chap met de 
eenzame man, die nu vonk bij hen thuis 
komt_ De Kerstverrassing die Pedro ehonk, 
een stalletje, ken niet worden a2.nvagird, maar 
kon. Iaer toch een bestemming 1cri.M>1. pij. 
zijn vertrek naar zijn vaderland krijgt Pedro 
een waardevol afscheidsgeSelnenk.. 

20 	MAX DE LANDE-PRAAMSMA: 

Zo'n 	egen. Ijle toch , 

t -K * * * * * * * * 

VV G. VAN DE HULST: 

Het vertellen 
3e druk. 	 Geb. f3.75. 

Me[sjesteek '7 

Een gelcistult 
voor gekocint br-
een rnisverston 
dat letje de 
en zij 142 
verlegen 
door ze 
een 
tarn 

ja.ar.. 	tilse„,, G. 111_, 2e druk. 

.auwen wol en een door-
geven aanleiding tot 

da juffrouw denkt, 
en van de dokter 

aanspoort. De 
ggen, waar-

" bidt om 
ki.lp van 

De schrijver, die bewen beeft een-
verteller bij uitnemendheid te edn, 

leert hier anderen live het irnoet ets 
hoe het niet moet 

t] 
, anida 

il moet 
ie. tee. dan 0 

11,ie durft niets te 
eel verdriet ondervindt., 

°Ming, die mede d<FOr de 
Ans wordt. gegeven. 



KIND EN BIJBEL 
DOOR ANNE DE VRIES 

in luxe gedund gebonden.. 

ielillastreetd met vele aantrekkelijke, ver-
duidelijkende plaatjes van Tjeerd 121otterna. 

65 CENT) 
• 22 	 A N 19,E DE VRIES: 

Toen jet4s goren werd 
Jongens- en Doreljesb&k 8—.11 jaar. 

22 blz., 1.8 JU., le druk_ 

Het geeiteelaeurei wordt hier in juiste 
bewoordinge en in zuiv 	kindertaal
leid, Dit th. • je leent. zich we n bijzonder 
voor ul :ing op Let Terstfeest. Ontroerend 
en eei ioudig beschrijft de auteur het Snotre 

Gods liefde en genade. 

VANZELFSPREKEND!. 

anneer U boeken voor de halve prijs 
kurkt krijgen, gaat. T3 ze niet voor de 

vbile prijs betalen! 

DAT IS MOGELIJK 
door U te abonneren op de In Neder-

land zo veelg-elezen 

NOBEL-REEKS 

Als abonnee betaalt U slechts f 2,70 por 
deel voor vier boel-merken,. 	meer 

dan bigt dulabále bedrag waard zijn. 

Bovendien krijgt U voor het aanbren-
gen van één nieuwe abonnee tw 

boekwerken gratis] 

Uw lidrruLatschap van de Tint el-neeks 
garandeert tT de inciolst denkbare 
romans ver de laagst denkbare pKJ2i.r. 

De nieuwe jaargang bestaat uit: 
• Jant Nienhois: Optn. de deur. 
▪ Z. Exe. Dr P_ C. Visser: Zd, zag ik 

5.. C. Th. Jongejan-de Groot: 
Ovenchot. 

4. Mr G. Th. Verharen: Deining om 
Derus, 

23 	 ANNE' DE VRIES: 

Als Jezus wede komt 
Jongens- en e) is 	5-9 jaar. 

82 blz.,. 16 i11., 3e druk, 

In dit moeilijke/  enderia..erp, dnt. hier boeit 
,..'artzelr6pre rad eei] oudig is behandeld, 

gaat de auto uit van 	gelijkenis. van de 
Talenten reit lattheds 25. 
Er is wel eseen betere eio gellsatieleetwir 
denkbaar dan het evangelie Lf, maar dan 
in een 

	

	die past bij de eftijd en de 
eling MI het kind,. 

✓erruim 13w levensblik — Abonneert 
U or de Nobet-neek_s_ 

DOE HET NU. 

Cri Lgebridd prospectus op aanvraag 
gratis verkrijgba.ea.  bij 

113MINISTRA.TIE 

NOBEL-REEKS 
NIIKEPLE. 

7 
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VAN DE HULST; 

Voor Onze kleinen A  nneke en de sik 
7e druk. 

Gebonden in fleurige sierbanden. 

75 CENT) 
Een. serie Jongens- en Meisjesboeken 

voor de leeitijd van 6-8 jaar. 

In deze beroemd geworden serie zijn than..5 
Weer Vale deeltjes. verkr.40151.E1.Z, Niet minder 
dan tien •dtieJe staan U ter beschikking. 
De faam van< deze boekjes ia reeds 2oze-ex' ge-
meengoed gemwden, dat we ze hier niet spe-
ciaal meer behoeven aan te bevelen. Vele 
hondercluizenden exemplaren vijanden reeds 
hun weg naar het kind. 
Ze zijn alle gebonden in fleurige sierbanden, 
hebben een omvang van 4 pagina's en zijn 
voorzien van vete gelsel]ige illustraties. 

24 	W. G. VAN! DE HULST: 

„Allemaal katjes!" 
drnk. 

In dit. vermakelijke verhaal gaan twee jonge 
poesies bij de oude dokter CID white aedadOr 
dat za 21,)n uitgenodigd. te twee eigenmesjes 
maken zich zorgen en Foeten overal. Ten 
onrechte krijgen zij de schuld van do ver-
woestingen door de diertjes aangericht. 

Anneke heeft een leuke, dartele sik gekregen. 
Als het hekje openstaat,. gaat de sik de wijde 
wereld in. Anneke gaat de sik na.. Groot-
moeder gaat. achter Anneke aan en. grod-
vader gaat op zoek naar grootmoeder. 
Anneke en sak verdwalen, maar.  komen toch 
weer ieder afzonderlijk thuis. 

26 
	

Wi Qi VAN DE HULST: 

Annelies 
2e druk. 

Met haar vrind Peter van de boer ga..at. An-
nelies Op de melkwagen mee naar het land 
en daar ravotten ze naar hartelust. Ze gaan 
spelevaren in de boot. van Bolle Berend en 
vergeven de tijd. Anna1i.e6 valt In 't. wa.ter en 
onder de modder komen ze bij 't buis var] 
Berend die hen, tot grote geruststelling van 
hun ouders,, thuisbrengt_ 

27 	 W. G. VAN DE HULST; 

Bruun, de beer! 
1(3e druk. 

Kees en Ko nemen hun zusje .Rietje haar 
dierbare „Bruin" af, De beer raakt. zoek en 
ais Rietje ziek .wordt, vraagt. ze steeds naar 
kam_ Bei verdrlet en. de Spijt van de Jcingens 
is erg groot, maar eerst ne. een dag slagen ze 
er met veel moeite in hun zuaje gelukkig te 
maken met de hervonden schat 
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W. in. VAN DE HULST: 

18e druk. 
De leerzame, boeiende gembiedetils van een 

jongEm eit zijn hond. De mensen ke-
rnen er Jr. dit verhaal niet zo heel erg goed 
at. Elan wordt vaak geliefkond, maar Fik 
krijgt vaak kLappeii„ om redenen Waar' zijn. 
hondenverstand niet bij kan. 

29 	 W. G, VAN n 510 ST : 

Het ke± feest vrwee 
domme k derti 
5e druk. 

eii meisje Uit e 	gasc. 1 gaat stilletjes op. 
zoek naar haar er en een mi jongetje- gaat 

- op zoek klaar •.ijn gouden Cil _ Ze ontmoe-
ten elkaar n verdwalen, maa wonden na 
lang 20e 	gevonden._ twee 	me, uit- 
geput verkleumde kinderen_ Dan 	rt* het 
arm 	ezin, samen met 1,  rijke gezin op het 
kn 	el een geiUkkig Kerstfeest.. 

30 	Wi  VAN DE HULST: 

Het klompje dat op ''t water 
dreef 
4e &luk_ 
De molenaar ziet een klompje op 't iis.ater 
drhven en de lmtgerneeSter vindt een IdOnnij e 
in de ruil MI zijn paard. Zij maken zich 
ongerust. Ook de veldwachter kan bet xeed-
zel niet Op]Ossen, maar Wim weet wel alles 
van die klompjes af en daarom Is er onrust. 
in zijn had_ Tijderts bet fee$t 1.ran de jarige 
inirgerneeater zijn er wonderlijke dingen ge-
beurd met de klompjes en toen Is alles uit-
gekomen ook_ 

31 
	

W. G. VAN DE HULST: 

Karelije 
6e druk. 

Eareitie, Anneke en Mien hebben !ets van 
grootmoeder gekregen. 't Zit in de mand. ze 
mogen niet. In die mand killen en rpOeten 
vlug over cie atraatweg naar huis gaan. Ze 
kijken wél in. de. mand en gaan niet over de 
straatweg. En. daaruit komen heet wal moei-
lijkheden voort., Tot hun grote 25ffiliSk en tot 
aller verwondering komen er thula twee uit 
de mand inplaats van één. Een groot raadsel! 

32 	Wi VAN DE HULST: 

Van de boze koster! 
12e- druk, 

De koster is zijri bril kwijtgeraakt en. daaredn 
heel boos op Wim, denk, Miep en Janneman, 
die zijn ijzeren potje hebben weggehaald en 
een biggetje uit de weide hebben gelaten. 
Wanneer jannernan de bril terugvindt, wijkt 
de boosheid Van de lesster en in vrolijke op-
tocht gaan de kinderen mee naar zijn huis 
m Ee voorden getracteerd. 

33 	 W. G. VAN ,DE HULST: 

VoeIstapjes in de sneeuw 
2e druk.. 

I-ret kleine rne ér  z 	• .;  ar grootouders gaan 
verrassen, 	als liet  •1  ird van de hak- 
ker uitglip 	met s 11:1»en. 	:;at door de 
besneeu e weilanden, raakt.  i. •  dut en 
blijft 	'laten in het. land achter_ 	haar 
tro c hondje weet hgar te vinden en daar-
door wordt het erg,ste voorkomen. 



GEBONDEN BOEKEN 
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34 	 11. HOOGEVEEN': 

Toen de Amboneesjes 
kwamen 
Jongens- en Meisjesboek 7-9 jaar. 

43 	ill. 
Toen de .Arnboneesjes niet een speeleAe bus 
uit eer_ naburig kamp mar school kwamen, 
hoopte Gellie, dat. een van de rneiaJea bij haar 
in de bHnk zou komen zitten._ Dat. getheUrde 
en zij sloob vriendschap inet 't mei fee, Waar-
door se He.rtn, met wie De altijd speelde. gaat 
verwaarlozen. Daim vindt een Ambone.se 
Jongen als. kameraad_ 
Er zijn vele aardige voOrvallen in dit mooie 
verhaal. De jonge lezers krijgen een aardige 
kijk op het leven van de Arribeinen, die Vel' 
Vari hun geboorteland. hier in kampen leven. 

35 	W. 0. VAN DE HULST Jr: 

Het geheim 
Jongens- en Meisjesboek C-8 jaar, 

48 bla, L8 111.. 3e druk. 
Gijs, Henk en, 	willen moeder na haar 
ernstige ziekte verrassen met een moot kren-
tenbrood. Maar ah ze er mee van de bakker 
komen gebeuren er een heiehOel avontuur-
lijke dingen, waardoor ze zonder brood thuis-
komen. Dat het toch n.Og als geschenk kan 
dienen danken ze aan Kees en de dominee, 

3 	 V, . G. VAN DE HULST Jr: 

Wilhelmus 
Jongenzboiek 	Jaar. 	blz.,. 18 21., 2e drilk, 
Twee domme, nieuwsgierige ongein Ielere-11in  

1 0 

een vrachtauto_ Ze sliten de deur niet goed 
en dan, v,-ip-wip, springt •er een vilt konijntje 
uit, dat. Wilhelmus heet. Het reut d0,91-  de 
ine.s.neewarde spat en komt in het dokters-
huis terecht, waar het heel Wat orechudding 
brengt, Eerst na veel spannende weclerwaar- 
dighederl vinden de  jongons 	beestje terug 
en kunnen ze het zieke meisje. voor -wie het. 
bestemd was, gelukkig maken. 

37 	Nel Verschoor-sr n der VHS.; 

Twee jongens op de hei 
jongend:ziek 8-1L jaar, 40 bL„ 8 111., .8e druk. 

Het la een hele gebeurtenis voor Klaas als 
min neefje Wim uit. de- stad komt logeren. Zij 
kunnen het al direct heel goed vinden uur 
en de eerste dag al. beleven ze he& wat_ Ook 
iets ergs, dat wordt veroorzaakt door de zOr-
gekiOsheid var, Klaas. Za leren inzien, dat 
zorgeloos zijn ook zonde 12, 
Dit veel $1 is zo vlot en levendig verteld, dat 
men het a/a het ware allemaal ziet gebeuren_ 

85 CENT) 
38 	C. AA, n den Berg-Akkerman: 

Evelienije en\Marjoleinije 
Melsjesboek 6-8 jaar, 	 6 b1,2_, 7 111, 

kennis met 2yrarjoIeOtje uit cl 

Als Evelientje met haar/.r 
Mitsten:ion volop. pret Webb 
verstuikt Evetieptie 41(er vo 

en wordt donr ha toedoen met 

f en nicht uit 
in de bossen, 

weenv?agert 
Ze maakt 

e wagen 
van de oude gro vader thuisgebra 
Dit verhaal laat uidelijk uitkomen, dat. voor 
God alle menz n gelijk 'ziJri. Het. gaat om 
liet hart.1 
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39 	 NETTY VAN DER MEER: 

Amieke uit Beuke- 
nootje 
Jongens en Melsjesb9..J... ,—i jaar, 56 blz., 7 iLl. 

Annernieke gaat. j  Oma en opa logeren in 
een bosrijke $ 	Ze krijgt al gauw een 
vriendinnetje, et vie ze heel wat beleeft, 
Ze komen o in aars kirkg met,  Jan, die In 
het. huis v 7 de brom 	ige boswachter ziek 
ligt en 	kunnen een 	eboel gehik bren- 
gen in n leven, door he zo ar en toe oio 
te 	en. en zijn verjaardag 	een feestdag

ken, maar meer nog door hem te ver- 
t llen over de klere Jezus, van Wie hij  hele-
maal niets afweet. 

40 	 1, I. •SCHOnl_LAND: 

Een vreemde middesg 
Jongensboek 8-10 jaaf. 	56 blo_, 6 ih. 

,Han mag bij Oma en Opa logeren in Am-
sterdam. Hij krijgt een gulden mee om iets 
voor zijn grootouders.ce kopen, maar het geld 
lvei dt. voor heel randere doeleinden gebruikt 
als hij zonder dat. de oude mensen het weten 
met een jongen Arristerda.m intrekt_ Ze snoe-
pen ijs, .zitteil in de tram en bezoeken Artis. 
Eerst als tante Greet hem wn CC n uur of 
zes vindt?  komt er een einde aan de grote 
spanning en begrijpt sans hoe dom hij heeft 
gehandeld_ 

41 	 ANS VAN DER 5LI-J1JS 

Wat inaoon vond 
9—r2Ntaar, 56 blz., 7 1)1., 2c druk, 

J:32 	CO VAK ER STEEN-PIJPERS: 

Baren e -én de Groene 
Spech 
Jongens—ek 6— IQ jaar. 	56 blz., 7 Bl. 

43 

De stro 
Jongensq 

ANNE DE VR1E5: 

jaar. 66 	in., 7e druk 

1  95  CENT) 
44 	 MARGA BARTELS: 

wil het zelf proberen 
Meigl hii e k 10-1$ jaar. 	64 blz., 8 ill 

ehreven verhaal, 
leren. 

gewend haar zin te 
or omataridigheden tante 

de huishouding . doet, ont-
bbelingen.. Als Trix een 

.gt van tante, gaat zij 
mar grootmoeder in 

t haar. terug en 
erd zij handelde, 

acht de moei-
t' wel in, dat 

Een al 4e e_zelligst, vlot 
vaaruk h- wat. valt. 
11Tix is eni kind 
krijgen, maar 
Clara een poos) 
staan er aller] 
welverdiende 
zonder ie 
Delft, 
dan be 
Zij 1 

eid op te lossen en zag 
r1.14, niet de goede manier was- 

trat k 
te zeggen 

otmoeder br 
'glit Trix hoe ver 
geprobeerd in eigen 
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45 
	

T. BOKMA 

Zij wa o blij! 
1Xeisjesb 	Jaar, 	&1 blz., 13 dl, 

46 	NETTY FABER-MEYNEN.: 

Met Kerstmis thuis 
Jongensboek 11—I8 jaar, 	&I blz., 8 111.. 

Vriendschap, eerlijkheid, naastenliefde en 
kinderlijk geloof zijrn de goede eigenschappen 
die in dit verhaal domineren, 
Wanneer er een jonger broertje van een 
vriendje sterft komt pas goed uit Welk een 
gote waarde het geloof ook in het leven van 
kinderen heeft 

47 	 G. VAN HEERRE: 

De g roken kotting 
Jongensbc 'T.  41'n1-1  T In- 	. 	 64 blz., g ill. 

Jan sluit vrie 	' met de machinist van 
een hijskraan.  *.if  m eer hij een gebroken 
ketting naar  'p'.  s t  1 -...d  a-g brengen, raakt het 
ene stuk . ti jfr 	cii.'"R r • arbare wijze weg. 
Eerst ••  .,  ...-•-•-o, de hij( 4, 	art Jan, door de 
griill —  L4:  de hijskraan • • kt gewond, komt 
h 	:1' Or  ' ketting uit het  ,rr  van Bello te 
voors hij n. 
Dit. wordt aanleiding, dat ook niks weer goed 
kan komen_ 

48 	 W. G. VAN DE HULST: 

Wout de scheepsjongen 
Jongensboek 1C1-15 jaar. 60 blz.., 12 	7e dr. 

Wout is een jongen., die niet te best oppast_ 
Hij wil naar zee. Moeder geeft eindelijk haar 
toestemming. maar och heden, ‘.vat valt dat 
Woutertje tegen, Hij is onhandig en hek-
maal niet geschikt voer het ruwe werk. Hij 
maakt een storm en een schipbreuk mee. valt 
uit de ra en heeft nog allerlei andere onge-
lukken. En toch was deze reis heel goed voor 
Wout, want zij genas hem van stjn dwars-
heid. 

49 	W. 0. VAN DE HULST Jr: 

Tussen het gele riet 
Jongens-en Meisjesboek -13 jaar, 

84 blz..„ 13. IlL 

Een prachtig nie.p.w boek v n W, G. van de 
Hulst Jr..; Een vethaal 	uit we al direct 
in `het begin de t` en one verteller her-
kennen. 

Fret gaat over Kees, de oori van een sluis-
wachter, die op 0.6 midla voor 1•Cerstints de 
sluis moet open'en voor h t, .woonsohip van 
een kunstschiider,• wiens 214 ]re dochtertje 
naar de.  stadfinoet om doktel 3p te krijgen. 
De volgen é dag ziet Kees het hip, dat in 
het riet vastgelopen. Rij past o het zieke 
melde," erwij1 de vader een dokter aak 
Later,,rieren ze gezamenlijk Kerstfeest en de 
volgénde zomer krijgt Kees een mooie her-
iprierillig aan deze bijzondere Kerstfeest-
viering. 

12 
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50 	 HEIN KRAP: 

Gevaar in de struiken! 
.1QPIgen5beiák 10 ..12 jaar. 	04 blz., B 111, 
geit ziet er naar uit, dat Aart., tot zijn onge-
noegen, tkidlan4 11,a neantie in. Rotterdam zal 
moeten blijven, maar cp 't. laatste vigenbillg 
komt de uituodigLug van DM Franken uit 
Overiinel. Aart gaat uit logeren en beleen 
erg veel pleizier, maar krijgt. toch Gok een les 
die hij Wet fielt. za] vergeten. 

51 	 K. NO REL: 

Houens jongens! 
Jongens- en Meisjesboek 9-15 jaar. 

64 b)Z., 7 	2e druk. 
ij hopen,. dat, dit boek door velen, b5k 

grote jongens en. meisjes, 2E11 gelezen tvoirdeu_ 
Ilertelljk aanbevolen.» 
„Ontroerend, verhaal. Eartelljk aanbevolen." 

(Leidraad vat G, Lernkes] 
,XPen verhaal uit de rampnaelyt. Vol span-
ning. Een heel goed beek." 

we Rotten!. Kerkboek) 

52 	CO VAN DER STEEN-PIJ PERS 

Bccrendje gaat karnperen 
Jongensboek 9.-14 jaar. 	64 blz., 9 111. 
Da vele jongens, die. het boekje. „Barendje exr 
de G.Teene Speohtere' hebben gelezen, ken-
nen deze Barendje al. Ze vinden deze goede 
1-7.orrnerati.d h dit. vlotte, vaak humoristische 
verhaal terug. 
1=1.1,1 wil zo graag gaan kamperen. maar dat 
kost twaalf gulden en die heeft hij niet. 

Zijn vriendjes 22 ggeri dikt hij die best kan 
verdienen en n$ vele tegenslagen .i.ukt hem 
dat ook. En zo gaat Ba.rendie mee naar een 
kamp, waar hij een week beleeft. die hij zijn 
verdere leven niet zal vergeten. Als vogel-
liefhebber was er voor hem wel bijzonder 
veel te genieten.. 

53 	 R. i-ER.PSTRA:- 

Polderkinderen !n de erfst 
Jota e 	rit Doressjesboak_ 9-12 	r. 

64 blz.., .6 in, 

anx.dige 	taai 	e..,..4ge.s.ghcinvoen ais een 
vervolg op ln.:e bAek ..„,f.-0•olderkincleren in de 
zomer", maar is enjup 	6tatarid en 
dus. afzonderlijk 	R3n verhaal. 
Het..spaelt. in de: 	enpolder. Een uit. Qali- 
fornië teru ked.de ineen speelt er de 
hoofdrol In. oc r zijn 	kiderij over .4-lne- 
r5ka. 	 zich buiten :e vriendenkring 
en eens 	deus een ster 	rat  ardinir Ze ge- 

-zamel-kl 	de- dijk voor daorbi..- 	meters 
logt ' dan, komt er over en weid 	-dering 

ardt de verhouding zoals .zij b h.bert te 
Ik 

54 	Nel Verschoor-van der VI15: 

Itersii@est in het wjite huis 
ro. 	ni„ 2e. druk, 

ijclens de 
c,rnt in het. deftige 

huis met haar ba ilidous. languit. In de gang 
te ljggen_ Dat wordt anIeiding voor baar om 
binnen te kornel, wa = 	de gelegenheid 
).r.r.Jilit. een 	deelte van 	t in dit huis onbe- 
kendetverhaal te ver Iers_ ze wordt uit- 
genodi bij de viering van 	Kerstfeest en 
daar 	ijgt ze gelegenheid na het spraak je. 
lag, mevrouw kreeft. verteld.. de ware, biijde 

ab1edenis Van het Kerggebe en verder 
e vertellen. 

Juulóiie •ieipt 
Seis rukte_ ze 
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105 CENT  
55 	 W. G. VAN DE HULST: 

Ergens in de wijde wereld 
Jongenzboek 10-14 laar_ 110 blz.. 10 111., 13e dr. 
Ergens 1t di wijde wereld is een klein zolder-
raampje. De TrIaRrli schijnt naar binnen. Er 
zit een kleine Jongen, die door dat schuine 
raam alleen maar naar ,.,boven" kan kijken, 
11.2.2.1.' de veme, stille lucht, 
Uit. de hoge,, heilige hemel. over de verre, 
wijde lvereld neen. weet Cied ook veel, Wat. er 
leeft. In het hart van een kleine gingen. Op 
een donkere zolder_ 

56 	 JEANNE MARIE; 

De laatste wagen 
Moisjeshoek 7-1' jaar_ 	.80 blz., 8 in. 
Vader werkt. in een circus en dat betekent 
reizen en trekken voor het gezin., ook voor 
'Walin. Ms het znejeje op een aVOnd ernstig 
ziek is., kunnen ze niet. met de karialKliall mee-
trekken. Dat brengt moeder eark het. dersken 
en vergelijken niet. vroeger toen alles. za an-
ders was en ze minder ruw leefden. 
in het Ziekenhuis leert- Mala bidden en hier-
door verandert, er ook in liet leven der einders 
heel wat. 

57 
	

JEANNE MARIE: 

Kees Kroon 
Jongensboek 9—iz jaar, 	H blz., 10 ill. 
Hees k.roon en Dirk Veldhelm Zijn*mier- 

eniij ke vijanden, OOk later, als ze van 
school af 'gin, wordt dit niet ander.s. Maar als 
ze op dezelfde drukkerij gaan iivexken, komt. 
er. door diefstallen die daar plaatsvinden, 
toch een verzoening tot ttand die zelfs tot. 
begrip en vriendschap uitgroeit.  

14 

58 	JO KALMUN-SPJEREN8UR.G1 

rocke's Kerstlied 
Meisjesboek 9-11 jaar. #lCi 	14 in., 2e.ldr_ 
Ineke heeft een mooie stem en ais zij ge-
ine-agd Is.lOrdt om enige Siti 1151.9. te !zingen op 
het L erstleest, wil zij dit. graag doen. Er 
komen echter een heleboel teleurstellende 
gebeigtePis-sen- r 	vri,epd.in en ee3.1 nieuwe 
Jurk zijn daar de o'rzaak van. Als ze op 
een tocht met de arreslee kou vat. moet een 
ander haarplaat-s innemen. Deze tegenvaller 
leidt gelukkig tot een goed inzicht en een 
moede, opofferende daad van Ineke. 

59 	MAX DE LANGE-PRAAMSMA: 

De reis naar de Rijn 
van Rins en Roei 
Jongensboek 7-10 jrAs. 	13D blz., 8. lil. 
'twee ondernemende knapen vertrekken stil-
letjes van hals rnet achterlating van een 
briefje, dat ze over veertien dagen terug zul-
len zijn van een tocht langs de Rijn, Hun 
toont gaat echter niet over rozen, want al de 
eerste avond blijven ze steken en zo komt er 
een eind aan hun avonturen_ 

60 D. MENKENS-VAN DER SPIEGEL.: 

Van Jaap en Joop 
en Ja ne 
Jongens- en Meisjesboek. '1-10 jaar. 

80 bb., 8 111. 
Jaap en. Joop horen op sChOol een spannend 
Isendingsverhaal en dit brengt hen tot. een 
praditige daad van opofferingsgezindheid, 
door voor dit werk geld bijeen te gaan bren-
gen. Alles loopt echter mie, als het hondje 
van Plet., de broer van Joop, dat ze  stiekem. 
hebben meegenomen, weglOOpt en terecht 
kOmt bd,j en ziek Met*. Zij wil het beestje 
niet meer kwijt en dan komt Plet voor een 
heel moeilijke beslissing te staan. 
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61 	 K. NOREL: 

Aaltje zoekt de herders 
Jongens- en Meisjesboek 9-11 jaar. 

S0 101.Z„ 10 111. 

bOelend., leerzaam, geep Chrletelijk. hoekt  
onze jongens en meisjes naar har-

telust zullen genieten. Het speelt goe:ddeelS 
in een atider Zend_ Eet gast Over Aaltje en 
Wim, die met hun ouders van DeLfzijl. naar 
de Middellandse Zee varen_ 
Ze beleven aan boord van de „Albatror een 
storm en gaan voor anker dicht bij een 
Arabische stad,. lomaromneen herders hun 
schapien weiden. Als allen druk in de weer 
zijn voor het. komende Kerstfeest... gaat Aal-
tje op zoek naar de herders en hun 2;..ellapen. 
Als het donker ia geworden komt er pas een 
einde aan de ongerustheid, als. men haar met. 
een verstnikte voet in de hut van een der 
herders lirindt die haar heeft meegenorrken. 

62 	 K. NOREL: 

Pieter offer de Piraten 
Jongensboty43-1.z1».kr.. 30 blz,. 10 111, 2e druk 

63 	 H. SCHOUTEN: 

De scheepsjongen van de 
„Zeeleeuw d. 

Jongetislb.oek. 11:1-14 jaar, 	Eko b155., 
Voor een knaap,. wiens vader de zee heeft 
gekozen, Is het moeilijk een goed kleermaker 

te worden. Maar dan mag hij toch naar zee en 
beginnen de akrontnren als scheep5longen op 
de „Zeeleeuw". Groot is de verrassing als 
Jacob zijn remde drie Jaar dOOoi gewaande 
vader ontdekt op een uit de Levant terug- 
kerend 	Hij werd door kapers vastge- 
houden. Nu pa breekt er V131;11" het gezin een 
goede djd .aan_ 

64 	 P. TERPSTRA: 

Polderkinderen In de zomer 
Jongens- en Meisjesboek 9-12 jaar, 

110 blz.., 1L 
berk Vlots. geelli christelijk h.oeC , waarin .  jon-
gens en meiges Vit de Erekkenpolder bJ 
Lemmer een grote rol spelenr  maar ook Jan 
en Lin, de kinderen van de .Amsterdamse 
onderwijzer Zevenboom, 
Na. veel spanning kunnen een paar knapen, 
die lelijk In de knoei korren, 'werden gered, 
Daarna krijgen zij gelegenheid, hun levekx te 
beteren. 

65 	 ANNE DE VRIES: 

Dagoe. de kleine bosneger 
Jongens- en Meisjesboek 9-12 jaar. 

80 blz.,. 10 in. 
De boeiende geschiedenis van Dagoe, de dap-
pere insnegeriongen. die leeft in een klein 
dorpje midden in de rimboe, 
Een moedige knaap. die net aandurft om de 
angst en het bijgeloof van het hele dorp te 
trotseren door een hulpeloos Indianenkind 
VA EL een wisse. deed te redden. Hij durfde dit, 
~dat hij Op school het verhaal hoorde van 
cie BarniharCige 
De dOrpsgerneenschap stoot hem uit. maar 
hij vindt een liefderijk onderkomen in het 
gezin vEin de onderwijzen 
Een meesterlijk verteld, boetend en leerzaam 
verhaal 

15 
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66 	 GO vERBuRe! 

Het water kwam! 
Jongens- en Meisjesboek 10-15 jaar. 

80 blz.}  1p i11., 2e druk- 

Van .dit veel gevraagde boek is thans. een 
tweede druk gereed gekomen. De schrijver 
van „Storm over Nederland" geeft hier voor 
de jeugd een beklemmende beschrijving van 
de manier waarop de Februari-storm in ons 
land heeft huisgehouden. Hij vertelt de span-
nende belevenissen van een gezin tijdens de 
rampdagen.. 

„Ben sober en daardoor juist goed verteld 
verhaal, dat we van harte kunnen aanbe- 
velen." 	 (Kind en Zondag") 

„We kunnen het volkomen aanbevelen als 
een boek, dat niet alleen spannend is, maar 
vaak beklemmend en toch weer het bevrij-
dende geeft van het geloof." 

iDe nelftsche Kerkbode) 

„Een. prachtig boek, dat door de jeugd ver-
slonden zal worden. War121. aanbevolen." 

(Onze Herv. Zondagsschool] 

„Een pakkende ex gevoelige vertelling; een 
treffende weergave van wat Neder]andse 
mansen tijdens deze catastrofe hebben mee-
gemaakt. Mag 5n geen enkele schoolbiblio-
theek ontbreken." 

(Onze Vacatures) 

67 	Nel Verschoor-van der Vlis; 

Ver van elkander 
,Tooien s- eng Meisjeshoek 	jaar. 

b/z„ 13 in. 

Dit bijzonder mooie verhaal is een juweel 
van vertelkunst. Het geeft de geschiedenis 
van Frederika en Jan van Dongen. Bet 
meisje wordt altijd Kriek genoemd en zij is 
blij met. haar bijnaam. Ze leven blij en ge-
lukkig 5n 'n goed gezin, maar als Kriek twaalf 
jaar is, voelt ze dat. er  iets is veranderd, 
iets geheimzinnigs, wat zij niet weten mag. 
Het blijkt. van veel ernstiger aard te zijn 
dan zij ooit had gedacht. Vader en Moeder 
hebben het besluit genomen in Nieuw-Guinea 
te gaan werken voor de zending. 
Kriek en Jan moeten in ].vederland blijven en 
dat is vooral voor blek het. allerergste wat 
haar kan overkomen. Haar dagboek vertelt 
erven hoe. ze in opstand komt als zij bij 
vreemden in huis moet, maar ook hoe Jan 
baar weet te helpen. Een prachtboek! 

68 	DICK VAN WAENINGEN: 

Zon in het oerwoud 
Jongensboek 8-12 jaar. 	80 blz., 9 in. 

Dit. tot de laatste bladzijde boeiende verhaal 
speelt in Afrika en het .geeft de geschiedenis 
van Bona, de jongste zoon van het dorps-
hoofd. Heel het bonte. gevaarvolle en soms 
geheimzinnige leven In het. negerden> Orissa 
wordt hier gloedvol beschreven. 
Op zekere dag gebeurt er iets buitengewoons. 
Een grote, 'witte boot met` aan boord een 
blanke inedted,jnman zoekt ligplaats In het 
dorp. De dokter bouwt een hospitaal, dat 
later door dwaze angst weer wordt afge-
broken. 

16 
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69 	C. M. van den Berg-Akkerrnign: 

De verloren schoen 
Jongensboek 9—/.l jaar. 	9g h12.., 10 
Enl.ge kwajongeits wagen het In de bacn-
giaarti van. een boer appels te gaan stelen, 
mar dat- bekomt hun slecht. want. de boer 
stuurt zijn hond op hen af. Een van de jon-
gens veraesb ziju schoen en hierdoor komen 
Ze in aanraking inet de halfVerlarnde Min 
van de lner.Ilieruibi3:rcet een mooie vriend-
.schap en voor de jongens dankbaarheid, VIOCIT 
de levensvreugde, die zomaar onder hun be-
reik ligt. 

70 	 \Arr G.. VAN DE HULST: 

Thijs en. Thor 
Jongens- en Meisjesboek Q-12 jaar, 

96 bl o  11 dil., 'Ie druk. 
Dit prachtige verhaal zegt. heel lijn. dat het 
niet alleen de plicht is de naaste, maar 'nL 
de dieren liefde te bewijzen.. 
De vrOlijkheid en het gelijk in het leven van 
de oude, goedaardige 'rbijs en zijn trekhond 
Th'r veranderen 511. 'Yerddet a]S Thijs. door 
ziekte niet meer met de kar meekan. Ver 
Thor breekt er een heel erg nare tijd aan en 
als Geert er niet. "was geWeed, zou het. er 
slecht voor hein hebben uitgezien. 

71 	 M. KAPITEIN', 

De boshut 
JOngeriSbaek .10-14 jaar.. 	98 b/z., 8.111. 
E01.1 zeer suggestief geschreven jongenaboek. 
VIIII begi.n telt drld beeiersd, en met een uit.-
stekende strekking.. 
Het gezin Van Benthem is behouden geble- 

ven bij de Februari-storm. Uet woont. tijde-
lijk in een plaats midden In Nederlomel. 
Samen met. zijn vrienden bauwt Maarten een 
hui, In liet bes en deze %Kira riet middel-
piLle Van vele avontitUriijke, ;naar ook min-
der aangename gebeurteniSsen, 
Eerst wanneer de juiste toedracht van een 
diefstal bekend wordt, waarvan Van Ben-
therri worcet. verdikeht, kan heb aangedane 
kwaad met. goed worden vergolden, 
Een prachtig boek., dat bij da Jongens zeer 
welkonk zal zijn.. 

72 	M. A. M. RENTES-BOLDI K: 

fan je van de hoge toren 
MeisleslXiek 8-11 jaar, 	51%6 
De schrijfster van ZO menig i.vaardevol kin-
derboek geeft hier de geschiedenis van een 
doktersweduwe, die hetnietgernak'Renk heelt 
om met. haar drie kinderen. M.m. Dop en 
Hansje behoorlijk te leVen, 

erst wonen ze bij een paar lastige menzen, 
tsaar kunnen gelukkig verhuizen. naar een 
eenzame kasteeltoren. 
Hansje vel-tang% erg naar zijn vader, dia hij 
nooit heeft gekend. A.1$ hij ziek i,vordt, en de 
dokter bij hem komt, neemt hij deze in zijn 
keibre,9 steedm vader_ Het geelt voor alle ge-
zinsleden aanleLding ti:ot gTelte /3.11JdSchap als 
Hansje deze dokter vader mag blijven nOe-
nien, doordat moeder met hem trouwt.. 

73 	 Dr J. ROELINK .: 

Gevaarlijke geheimen 
Jongens- en MeisJesbOek 1.1?-1.1 jaar- 

blz., 10 in.. 

rent boeiend verhaal uit onze historie. De 
schrijver vertelt over de vele .spannende avon-
turen, die de om der wille van het gelamd Ver-
volgden 'beleefden.. 
Vooral wanneer het. er orn gaat, dc geheimen 
veilig te stellen!  moeten er. grote ri.sE(;o's 
nomen wierden, ijiever dan dat. ze in handen 
vallen van de achterVOlgare. 
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74 	 Dr J. ROEUNK .: 

Hel geheim van de 
grijze reismantel 
Jcinge/U- exr Ivrei5jebbink 11-14 jaar. 

90 blz., 10 111_, 2e druk.. 
Een bijzonder 'boeiend verhaal uit. de tijd van 
de Hugenoten.. mocilijkheden, gevaren en een 
spannende vlucht. 
Het geheim vaat cie rehMantel, het is een 
wonder geheim en men legt dit. spannende 
boek niet eerder lalt handen voor enen het 
heeft ontraadseld. 

15 	 N. M. SCHOUTEN: 

De paarden van de 
Posti110 
Angerssibuk 11-14 jaar, 	2.6 131%, g in_ 

Een 3)pannend verhaal uit de tijd van de 
P1'2.11SC. overheersIng_ gr livordl, een paard ge-
vorderd. een dier Waaraan allen zeer ge-
hecht zijn en deze vordering heelt vele avon-
tuurlijke, gedurfde daden ten gevolge.. Een 
boek reet een prachtige e1ima.2 en ten veil-
komen logische ontknoping. 

76 	HELGA VAN DE VLASAKKER: 

Hertn-eni" 
Lleisiesboeir g! -11. jaar. 	t blz.,. 10 111. 

Mede dOo 	"entje's schuld breekt orna, 
bij 1.5.rie 	'wordt. 	evoed, een been en er 
2.1án no 	andere ge eUrtenit.sen,. (1.5e 'haar 

leven 	' 	 Maken. Pas als 
•%.rOder niet v•.-10 komt en H.ermientje ver- 
telt., dat. hij 	t trnwen met stUter Elly, 
breekt er 'V 	en, maar in 't bijzonder 
voor het.nlie clerloz melsje,, weer een geluk-
kige tijd, atn,. 

77 	HELGA VAN DE VLASAKKER: 

e dominee 
96 blz., 12 111, 

onk heeft, moet Trees je 
erei Ze ziet er e.r tegen 

valt Me ze maakt Zelfs een 
o-fluft mee_ 	r behalve pretjes 
nog .een paar 	rlde aan et'l Falie 

130 CENT) 
78 	NETTY FABER-MEYNEN 

Een nieuw begin 
Islefsjesboak 12 jon. en ouder, 

112 blz., 10 n, 2e druk.. 

In het verloop van dit. verhaal komt prach-
tig uit •ivelke onschatbare waarde aen chris-
telijke levensopvatting heeft ent boe dele ciOk 
ir1 de soliiinbas.r moeilijkste om.sta.ndigheden 
van de grootste betekenis is, 
Het geeft de geschiedenis vo.n Let Vermeulen.„ 
die een tijcDarie niet wrevel Is vervuld wan-
neer er een nieuw meisje op school k.omt„ dat 
haar klasSegenoten. in kennis ver voor is_ Ze 
laat de ,nieuwe" links 1.,,logen, rnFt2r gegukkjg 
gebeuren er dingen, dle hierin op ongedachte 
wijze verandering brengen_ 

't Logee 
Meisjesboek. 9-12 

Omdat Ma.riet.je 
een tijdje gaan 
ep. maar alle 
gezellige br 

ereg. 
voorvOcria_ 
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79 	W. G. VAN DE HULS7: 

Ouwe Bram 
Jongensboek 9-15 jaar. 112 blz.„ 12 nl,. 14e dr. 

Een van de meest gelezen boeken van de 
raeestervertelier Van de 11.ulst. Het geeft de 
ontroerende geschiedenis van een zonderling, 
die op latere leeftijd als een eenzelvig mens 
de eenzaamheid zoekt. De baldadige jeugd 
laat hem echter niet met rust en ze maken 
hem zelfs verdacht van dief stal en brand-
stichting! Door deze diepe weg moet het 
heen, eer het tot zelfkennis en berouw komt. 
ook bij zijn belagers. 

81 	 K. MOREL: 

Het Pinksterkamp der 
zeeverkenners 
Jongensboek 10-14 jaar. 	110 	14 

Koen van der Plas wordt opgenomen in de 
kring van de zeeverkenners en leert roeien 
en zeilen. Op één van hun zeiltochten raakt 
het kompas van de schipper zoek. Kees ver-
denkt Geert, die een beetje jaloers op hein 
is, omdat. Kees hem de baas is in het zeilen, 
Tijdens een Plnkste.rkamp beleven ze allerlei 
avonturen. Er wordt een zeilwedstrijd gehou-
den, waarbij Koen overboord slaat, Geert 
springt hem na en probeert hem te redden,. 
Geert bekent later. dat hij het kompas in het 
water heeft getrapt. Ten slotte komt alles 
weer goed. 
Een spannend verhaal met. een goede, chris-
tenjke strekking, 

80 	 J. M. NEALE: 

De EgyWische zwe ers 
jongens- en leëiojeshoek 1 	4 jaar. 

107 blz., 7 111. 

Dit teer bekende bo is 
door Jr. van den 
spannende vlucht. dens 
Christenvervolgi en. De 
woestijn van asiiius en Lijn 
alles behalv voorspoedig, Zij w 
gedragen or liefde en hun geloe 
kracht 
	

het schijnbaar onmogelijke te 
voibre en. 

82 	 &RE VAN TLEL: 

Anneke van de do ereeer 
Meisjesboek 8-12 jaar, 	112 biZ„ 10 lil, 

Door toedoen van Anneke. het dochtertje 
van dominee Veerkamp, krijgt het knechtje 
van de schipper. die hen verhuist, een en-
dere betrekking. Zij laat hem niet in de 
steek, ook niet als iedereen hem van dief-
stal verdenkt. Ze blijft zijn beseherinster, 
waardoor hu een heel wat rooskleuriger 
leven tegemoet gaat, 

opnieuw bewerkt 
Eet beschrijft een 

een der grote 
cht. door de 

2.1.11 verloopt 
'den echter 

eft hun 
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De Rozernatijnije-sene k verrijkt 

met een nieuw de-elije: 

W. G. VAN DE HULST: 

Rozemarijntje en de 
oude juffrouw 

De serie bemant thans uit dil volgende «Ion: 

83 	 W. G. VAN DE HULST: 

Rozemarijntje 
lebe druk. 

84 	 W. G. VAN DE HULST: 

Rozemarijntje naar school 
Ine druk. 

85 	 Q, VAN DE HULST: 
Rozemarijntje en Rooie Pier 

ik druk. 

86 	 W. G. VAN DE HULST: 

Rozemarijntje en de 
zwarte jongen 	

3e druk. 

87 	W. G. VAN DE HULST: 

Rozemarijntje en de 
oude juffrouw 

Voor ionzens 	meiájes van 8 Lot 1.2 jaar Ia 
er weIlltast geen mooier. ~blijer ge-
schenk denkbaar. dán deze zonnige Rede& 
martintje-boeiten,. Iteaernarklatje brengi. 
vreugde.. ze I toegerusr met een aansteke-
lijk werkende Levenslust en een mintge. on- 
bevangen 	dit ze *loods odP heiar' om- 
geving weet ever te barengten. 
Dat is zo bij de atig-incillge tante zonder 
kind exen en tijdens het verte 
wanneer ze de geplaagde ttlet ender haar 
bescherming neemt. 
Haar zonnige hazrelijkhekt, haar gevoel voor 
recht en haar Iletde tut de matste maken 
haar tot de bette Yriendin van R.001Q PIET en 
ook wanneer ze opkomt voor de zwarte jon-
gen. weez. zie vele harten te veroveren. 
In het boeiende nieuwe boekje vinden w 
het, operoutruge land terug in bt zlekenhuis, 
waar ze een F,rote rol speelt In het leven van 
de zieken., nviAr In 't bijzonder in dat 1.14 
een oude. eer...zalm. verdrietige Juffrouw. 
Als Rozemarijntje beter b, voorlornt ze, door 
zelf naar de Cerruntuaris van de KOningln 
te gaan_ irródt onrecht. 

Rowngtrijottk is een ruisje met een gouden 
Muil Laat Uw kinderen deu Wide verharen 
vooral 	t 

20 
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r 150 CENT) 
88 	Regina van der Hauw-Velciniart: 

Eskimo-boy 
Jongensboek 9-12 jaar. 	129 blz., 12 111. 
ren boek vol In:rbilturen van Nukki, de es-
kimo-Jongen. Er ontstaat tussen hem en de 
tovenaa.r van het dorp een conflict, waar-
door hij een gewaagd plan onderneemt, dat 
maar op het nippertje goed afloopt, 
Ziek en half bevroren komt hij berecht in 
een nederzetting van Engelse Midmeters, bij 
wie hij na, zijn herstel veel leert en waar hij 
geestelijk verrijkt vandaan komt. 

89 	 G. VAN HEERRE: 

Mociwah, de Tarki 
Jongensboek 12-16 jaar. 	128 blz., 13 in. 
Een spannend,. leerzaam verhaal over de 
mrrisearer, een wilde troep woestijnbewoners, 
die meermalen bij naburige stammen leden 
roven om hen als slaven zinare arbeid te 
laten verrichten. 
De ,,blanke man", zoals de zendeling wordt 
genoemd, oefent grote invloed uit wanneer 
door Franse inmenging hieraan een einde 
wordt gemaakt. 

90 	C.'1-1. JONGEJ -DE GROOT; 

Gooi aantje 
meisjesbeek -14 ja l 128 blz,, 16 ill., 3e dr. 
ELsje's moeder 	.en geleden gestorven en 
haar vader gaat  F  Indonesië- Ze wordt nu 
opgevoed in h ge 	van haar tante, maar 
ze kan erg s ht ops  •  'eten met haar twee 
deftige ma tjes. Geluk 	kan za veel hou- 
deti van 	ar zang-herare , clic haar In aan- 
raking riengt met het Eva elle, Ikaardoor 
se v 	beter tegen haar m -likbeden op 
kei 

Harm heeft pech! 
Jongensboek 10-14 jaar. 	128 blz., 8 
Een vlot geschreven, typiscb Hollands ver-
haal niet een goede, christelijke sfeer. De 
jongens zulten het met genoegen lezen. Het 
gaat over een kanowecIstrijd, waarbij inplaats 
van Haren, irk de eerste prijs wint. De prijs, 
een mooie pagaai, raakt zoek en Dirk ver-
denkt nam van diefstal. Veel later komt 
de zaak uit en kan alles weer in orde komen. 

92 	 P. STOUTHAMER; 

Tom Fox 
Jongensboek 12-13 jaar. 	128 blz., 9 in- 
Dit mooie jongensgek leert, dat het heus 
%vel eens nodig is. meer te letten op het in-
nerlijk var de mens dan op zijn min of meer 
rijke of armoedige buitenkant, 
De zwerver Tom Fox wordt, hoewel onschul-
dig, van brandstichting beticht. Pas na een 
dappere redding zien de mensen hoe Tom 
Fox in werkelijkheid is en omringen ze hem 
met liefde, iets wat Evert, ondanks de praat-
jes van de mensen, al lang deed. 

93 	 0 VERBURG: 

Joppie en Rap, de vredes- 
duiven 
Jongensboek. 9-12 jaar. 	120 blz., 8 111. 
Een mooi,. spannend verhaal over de duiven 
van Hans, Koos en Liesje. Als de kinderen 
eenmaal de felbegeerde postduiven in hun 
bezit hebben, komen er moeilijkheden. Ook 
met de boer bij wie vader werkt. De duiven 
pikken de maitenve op en dan besluit- vader, 
dat de dieren voor straf met Kerstmis opge-
geten zullen warden, 
Op 't laatste ogenblik kan dit voorkomen 
worden, want juist voor Kex.sttnis komt de 
verzoening tot stand,. Zo worden de dUiVen 
vrede,sduiven en de mensen ook, maar dan 
van God. 



b.12_, 2 ill„ 9e druk, 

4'f boeken 	de schrijver. 
tegenwerking 	eigein een 

ijder er toe in een s 	aQhltige 
op uit gaan en hierbij. sp 	(1.0. 

Gerellientje een heel grote rol. 

J. en M. 1.1-15 J. 
Een 102.11 de ]11491  
Teren.2p0Cd. 
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94 	 G. VAN D HULST: 

Peerke en z'n kameraden 
,1:.1,e nsboak 12-14 jaar. 

141 blz.. 21 	Ele druk_ 

Het. mobile boek, dat dei schrijver zen zijn 
beste naernC. 
Een voortreffelijk geschreven verilaal, dat 
ook menig meisje zal becien en dat ook 
ouderen met ge.gpa.nnen aandacht rillen 
le9..en_ Het geeft de ontroerende geWiliedenis 
van peelt., eert in de oorlog geb-En/en jon-
getje, dab met verbrijzelde benen 1mm-a mee-
genomen naar Holland op de vlocht uit 
België, Zijn onlige vriend ts wit grCHAVIlderh 
meiti vloolboumer. 
Grootvader kan maar zelden bij hem zijn_ 
Dan komt Feerke in contact met een p:Fear 
jongens,. dec Dp den duur gin kameraden 
twordlen en aks hij na drie jaar  lijden in vireQk 
heengaat, hebben die jongens de troost,. de 
donkere levensa-ound van 1111.1n gEb9dC vriend 
te hebben verlicht. 

95 	W. Gr  VAN. D1 HULST: 

Willem.Wijchertg 
Jongensboek lb..--t6 jaar. 

1 u )51:6„ H in. ZI:he druk. 

Wili]ena wijehert.b _:, .__1. dappere Alkmao.rder 
Jongen., die de Sp 	se bezetting nweinankt• 
en. Op 2111ede1 m  ter 1 de bezetter5 de voet. e  
weet dwars te etter] t zelfs. gijn vader uit. 
de kerker 'kv E. te redd 
KO beteer ook de vlet 	van Alkmaar en 
mag dia  a een bruiloft 	ren.  

22 

195 CENT)  
96 	 A. WAS-0511\13A: 

De kinderen van het 
Ruige Veld 
J. en M. 1Q-14 j_ 	1i0 blz... 9 ill.24 druk. 

Een zonnig, blljrnoeffig boek over een gezin, 
waarin •Eprdia-sks d,e nieeilijlibeden, dc ge--
meenserbapgán . en hot geluk de beverstorm 
voeren.. 
De verhouding in liet gezin van de eenzaam 
wonende bper on yinuer }t 1t. bewijst de lezer-
tjes, dat het ook anders kan dan het in de 
tegenwoordige  wereld in ZO tel Van gi?-
vánnen gaat, 

[230 CENT) 
97 	wr  VAN .-DE HULST: 

Ge-rdienri> 

1150 CENT) 
98 	 Vér _ G. VAN DE HULST: 

Jaap Holm en z'n vrinden 
Jongensboek 10-16 j. 205 blz., 20. 	16e druk. 

Echte jongensaventuren! Vele gral5Pligep 1111A-
mori23tigehe trekjes num-door het leven van 
echte jongens wordt gekarakterie..cerd. 
Iedere jongen zeil het met gloeiende wangen 
lezen en het i niet minder wo.o.rdevol voor 
meisjes. 
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Uitgevoerd in niter kleagrerá. 

VEEL GEVRAAGD 	ITDELINGSMATERIAAL 

Het behoeft voor V geen vraag te zijn welk materiaal U zult. kiezen voor uit,. 
deling. Op deze pagina's vindt U het mooist denkbare. Inateriaal, dat op dit 
gebied Wordt vervaardigd. Prachtige, gekleurde platen en plaatjes, die ook in 
liet buitenland tot grote voldoening worcien gebruikt. 
Voor Dagscholen, Zondagsdienoten, Kinderkerken, Jeugdbijeenkornston en voor 
Evangelisatie-doeleiuden in de ruimste zin is hier prachtige keus. 

 

Prijs Per paffe  van 21  St- ./ 1.25)  Gekleurde ,,Jones"-platen 

 

 

In meer kleuren  uitgevoerd. Met onderschrift. Formaat.. 
12t'2 	1.71 /.. cm. 

ONDERWERPEN: 

1, De geschenken v. h, Oosten voor het kind. 2. Het ge-
loof vara Paulus. — 3. De jonge Samuë.1 hoort de stem van 
God. — Nebucacinegar etY het wonder. — G. Min en. de 
weduwe te Zarfath. — G. De barmhartigheid van een prul_ 

— 7. Ik was blind, maar nu zie ik. — 8. De. wonderbare 
ontsnapping van  Petrus. — 9. Komt allen. tot Mij, — 10. De 
herders en het Kind. — 11., Petrus. gevangen, — 12. De 
macht van Jozef. — 13. De steniging van steranus. — 14. 
De, genezing van de kreupele. — 15. De samaritaanse 
vrouw. — 18. Maria bil het graf. — 1.7. Elia en Elisa gaan 
over de Jordaan, — ie. Het gebed van D.aniël. — 19, Zie 
het Lam Gods. — 20. Elia. bidt om regen. — 21. Abraham 
en Izailk op de berg. — 22, Paulus voor Agrippa_ — 23, Pl. 
Jippus doopt de moorse kamerling. — 24. Jesus, het kind 
en de grote mensen. 

Grote gekleurde Bijbelse platen 
Prijs per ste? 

8 BijbelSe taferelen,. uitgevoerd in Meel' kie 
maat: 17 C 229'2  em. Iedere plaat is 
fotoearton-kan 25 X 35 om. Voorzien 
Deze sprekende platen in Meer kl 
stekend dienst teen als wandve 
,Zondags.seholen, Venkel- en. V 
beloning voor de kinde en 
geschenken, die zonder t 
plaats zullen krijgen. 19 rd 
sa,tiedoeleinden van grote, blij 
Uitsluitend leverbaar' In stellen v 

ONDERWERP 
1. Een nies, begin. — 2. De Egyptische prikies en het 
Joodse ki d- — 3, Mozes en het brandende brial bos. — 
4_ Wri, 	uit de rOtg„ — 5, Simson„ Ie etnvendoder. 	0. 
Nael en geloof, — De slapende koning, — 8. Joo 
51, n vertelt Van Elisa, 

n, Groot for-
a °plakt op mooi 
n onderschrift_ 

ren kunnen 0,a, uit, 
ering voor Dagseh.oln„ 

enigingslokalen, .41,5 extra 
.men ge mooie, waardevolle 
aan de wand thuis een ere-
ook gin ze vcitbr Evaugeli-

de beteke.nis, 
acht platen., 

Verkleinde veprodnerie drl 7.-Arart. 
Ware groeide 17 X 22 ],i  ent, ier 

meer kleuren. Ori moot donilfr 
logocarion 1,..an 25 X 35 cm. 
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t eigeel niet 
een van 

Zijn weldaden. 
(03:211) 

* Egprodidette fl! Zwart, Efiterv, 
P.I Ce!' 	intre.11. FCT ?Raat a' X i era. 

NIEUWE 313E13E PRENTJES IN KLEUR 

ONDERWERPEN': 
1_ De terugkeer vaal de verloren zoen ilituk. 15 ; 20). 
2. Gldeon en de engel [Richt.. 5 23n). 
3.. Het vrederijk {jas. 
4. De voEtoddie mhopLing (Gen._ 1 2 3.1). 
.5, Het 1554 wordt v.rbrarLd (Maist.h. 3 12b). 
6, Mto, bij  de wedixoet Zaraith 	Kou, 17 14). 
7, Geuril..gert van Chrlatua (Hand. 1 eo. 
8. Lid tab de naaste (Mattii. 22 7. 2gb1. 
g_ Jacob drcHoent (Oen. 28 :: 15n), 
10_ Dei belofte int im regenben>g (Gen, g 11, 1.7)._ 
11. Mozes en de di5Cister 5.r1Ls] rie  Plsmkei.o 12r:_ 2 5). 
12_ Op reis voor het Krmlinkrijk mus God ff.a.u.d. 1 	). 
13_ 	Samaria la een prOfeer (rk Kon. 5 3). 
H_ Ik berg Uw woord in mijn. 	Ira_ 119 H). 
15„ Eerbied votbr ClOgN Vilcdrgi (Pa. 119 11a.)_ 
is, 	yuan Uw knecht boort.-  (I Eiam. 3 10), 
17, 	ver.ontrelniude zich nketi <Dan. 1 
18. 1 nigiCr eilfeath. 13 Ba.), 
191, Dr.v141 	jcbsiAtkan 	gym_ 2Q ï 17b), 
21). 	Zijt d Le men! (1T laam.. 22 r 7). 

Door deze serie gekleurde Bijbelse praatjes krijgt. ij' 
de beschikking over pmeiitig nitdelinarsinateriaal. 
lee afbeeldivgen zijn CiPnr 1-fUri frisse kleuren een 
lust voor 't oog en U zult,  er vele, 2Cer vele kaderen 
heel erg blij mee kunnen maken, 
20 gekleurde Billael%e prentjes ruwt Qiidel.-sOltr.'dt_ 

3ELONINGSKAARTIES 

GE WA ARDEERD DOOR 
LEERMEESTER. EN LEER.LIN 

De ,gierkunsterkaar Jac,. Nuiver ontwierp 
ze. in 12 verschillende motieven. Ze 
werden /net 1.41terate zorg IditgeVOCrel. kn 
vierkleurendruk op stevig papier van 
prima kwaliteit, Ten einde de einder-
wijzers op eenvoudige wijze een Over-
zicht van de 22 verschillende teksten 
tc gtven, ii.verden ze in gepe-rioreerde 
vellen uitgegeven. 
Een vel bevat 32 kaartjes in 12 ver-
seb.Illende motieven. 

De prijs per geperfareerd. Vel van. 32 
k.aartSes bedraagt f9.513; 
hij n. vellen gelijk fa.45 per velt. 
bij 25 or :neer vellen gelijk f(1.40 per vol, 

Uitgevoerd in 4 kleum'. 
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hefline !.21t
evid5 z- con. 
lang vijznveicht, 

ie rftirkibenert eens 
zaligere 

ordt geboren in 
• , 	eth bzhern5 5tai, 

•-cF-112psiziert !leer. t.. 

bye nachl, 

* In drie kleuren uitge+ oerd. 

19:11 rU.3 : 
per cnv. vrin 12. kaartjes 17E12 et. 
bij 25 enveloppen per env- 1.5 et, 
bij 50 enveloppen per env. 14 ct. 
bij 100 en.veloppen per cnv. 13 ot, 

11..-52,1145:1W2IL-MgréJ1 7 

111- 1: 

Ccn VA71.5' egiSKin K CIEQC CO». 

Cor totroucra 1,1:10-4 4t  ZOndeLik 

hL Dqua,.% 	 hdthCle, 

hu, 	Zijn Mulo rCoxllgrtLna 

• yijgh) Enfin 5,141 uu 
ma 41,:i4craktn v4ib: 

zin KuStinf. lk}G 

.4%511. U,D1114{11 tn 14,>«,y, 

I]I ia.a ;MI /JA 

2fir.111:15:7~tv-~ 
tanji4 .el4P~ • 

6ULDEN REGELS 

Gedrukt in frisse kleuren op mooi carbon, Zeer ge-
schikt voor uitdeling.. 

kunt de kaarten desgewenst, gesorteerd ontvan-
gen. Bij bestelling Is het voldoende op te geven: 
,,Gulden regels", met. vermelding van letter der ge-
wenste soort, 

M
"
m
m
)
g
m
e
n
o
›
  

Bede voor 't eten 
Dankzegging na het eten 
Hervorniingelied 
A.voridming 
Achter JEZUS 't kruis te dragen 
Welke is uw eenlge troost 
De twaalf gelooismiikelen 
De zeven kruis voerden 
Gebed des Veeren 
De zaligsprekingen 

ONZE SERIE 

ZONDAGSSCHOOLIUARTJES 

BESTAANDE UIT DE 
EERJES .A EN B 
M1,7 IN ELKE SERIE 
12 KAARTJES, 
FORMAAT 6 X S CM 

IN SERIE A ZIJN VERSCEIENEN: 
neerlijk klonk het lied der engilen — Roept uit aan 
;Wig stranden — AIS grill nood gezeten — 0, hoe 
heerlijk — Ach, Mijt met Uw genade — mag 200 
gaarne  hQpren 	Dat oiis loflied vroolijk rijre — 
In den hemei is hot schoon — Daar juicht een toon 
— 't S-cheepken onder Jesus' hoede — De dierbre 
Heiland is nabij —Latt de kinderen tot. Mij komen. 

IN SERIE B ZIJN VERSCHENEN: 

Kom tot '1.1w Hefland— Heer, ik hoor van rijken 
zegen — Waar liefde woont — Stille nacht — Welk 
een Vriend is Qiinn, Jezus — Laat ieder l's Hoeren 
goedheid loven — Van H zijn alle dingen — 'k Wil 
11, Q God, mijn dank betalen — zij zal ons niet be-
rouwen — Wie maar den goeden eed laat zorgen 
— Beveel gerust uw wegen — Juich, aarde, juich 
Mam den Heer! 

Bij basteking up te geven Zondagssohoolkaartjes 
serie A of Serie B. 

z-Pryzekt, 
10 stuks á 8 cent; 25 stuks .24. 

cent; SO stuks ás $ cent; 100 
stuks á 5 cent; 2,5-91 stuks 
4 cent. 

Fornmat 12 	10 1 /2  cm. 

FRIESE GULDEN REGELS; Straks rijst de ~ril. 
Ry cle krils-pea.l. Triomf-saug. Jountild. 
Prijzen als voren. 
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Verkrelina rePVEKikatia 
irign Mat der 96 in racer krogrot ufdsrewocrde 

Vim. de iftáist-prenter4.. 

DE BEKENDE SERIE GEKLEURDE 

VAN DE ..14ULST-PREHTEN 

De bekende schrijver van kinderboeken voor-
zag de platen van uitnemende vertellingen 
uit de BijbeLse ge.Whiedenis- 
De liedeeling van deze uitgave is om sla het 
vertellen der in beeld gebrachte verhalen 
deze aan de kinderen TACO te geven en tevens 
om de onderwijzer of onderwijzeres zelf een 
duideii.jke vormsk.elling te geven van het te 
vertellen verhaal. 

CiedrUkt op zwaar papier. Formaat 16 X 
121/2  con. 

Het mooist den.kbare ultdeIirigsarraterlasa: 
56 gekleurde platen>  behandelende 24 Bijbelse 
-Geschiedenissen. 
Uitsluitend per compleet stel verkrijgbaar, 

PRUS PE.R. STEL 1 2■  75 

PLATEN I [ { KUNST 

De. pialgtk 
:lijn 	gentannerd„ 
etoci hebben. de 
roNien onderffichriften; 

Bij besteding 
fs het voldoende op ge geven; 
„kikten dijbel y4 IrttnSt", 
met vertrtekUng Va71. het 
hier gegeven. nummer 

1, Komt tot. Mij, allen die vermoeid en belaSt.s-r.a. 2. De 
intocht- ia Jerki,Ealern. 3,  filet  laatste avondmaal.. 4 
Getbsérnané. 5. He_t 1-Jek'ouilv van Petruls. 9.. Jesus voer 
Pilatus. 7. Zie, de mens ...,  9_ De Iilx-ottkven tij het graf, 
9. 1:le EInmausgangers. 10. De aankomst der ]'terrier -
11. Shncoa in de tempel. 12. De loflaai g van 
13. De wijs.P...en uit. het Oosten. 14_ Do vlucht naar Egypte. 
15. Laag de kinderen tot Mij kOMen. 10. Eet verloren 
schaap. 17. Jezus weent over de- stad. 13. Jeti..ls siapericie 
in rtel krchip tijdens de! storm. 19_ De barmhartige Sa- 

2.0. Di goede Plerder_ 

MMS SLEOM 15 CENT 

PEE, EX 	LAAR 

B getallen, 
hetzij van den merk 
hete ij geziork.eerd 
naar keuze 'an de bestellev, 

fijnti de prijzen als volgt: 

éx. á'. f0,10; 50 ex.. á 19.09; 
1(10 ex.., /0,119; 250 ex_ 
Formaat. 32 	25 em. 
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1.I 	gij 
:.1••••1 1-.1.k 	L.1.1...'n o Feroularng 	luw 

..a....-:sarnijErkrra 
vo. Licrl• 	Gok< !-.1.il:Fm 	hl, 
.1 . .. 	 MW..< 	LrL 
g,1.4. 	fkri 	Smid-F - 	maa 

-Pa 

B 

~I! 

rtreir4ron 
r 11.39. wan ti 

• ijk! 	• 

•,cr:jrr.11! 

Het. behoort. rot de 

goede gewoonte, de 
leerlinl,rori bij het 

verlaten der Dag-

en Zondagmhool 
een dIplorna Uit te 

reiken. Deze diplo-
ma's zi,fn anomen-

teel in twee soorten 
verkrijgbaar_ 

Diploma. A 

vee stellende ...De Jonge TJrnot.11etis door zijn 
moeder onderwezen". Uitgevoerd in kleurendruk 
op moei stevig-  paPier- 
FCMIlliat 50 112 X 221.1.; ern. 
Prijzen: 1-9 ex_ á 25 tent: 10-24 ex. l 23 cent; 
25-49 ex. á 21 cent; 50-99 ex_ á. 18 cent; 100 of 
meer ex. á 1.5 cent. 

Ifitge3r43er11. diploma 
In fraaie kleuren gedrukt op mooi stevig papier. 
Formaat 25 ‘,.< 39 vnl. 
Prijzen: 1-9 ex. á 25 cent; 10-24 ex_ á 23 cent; 
25.--49 ex. a 21 cent; 50-99 ex_ 18 cent: 100 er 
meer ex_ á L5 cent, 
De-sgewenst wendt tegen vergoeding door o•ris 
ieder gewenst inschrift ingedrukt_ 

narkr een ontwerp van Jac. NuiVev- 
Ben tp2i.ju.cprral. 1aertrwerige.i7 	een der 
hooptcpitnten. 	het ieDigh.• 

Een Doopt art,die FITM1;3,10•101 Is uitgevoerd op 4 pa-
gina's no ne oraton iit drieklekirendrnk_ 
Deze kaart biedt gd.ugenb.ei€1 de naam, de geboorte-
datum, de doopdag en de plaat.5 in te vullen_ 
Bovendien i er rutnite gereserveerd voor 41e naron 
ven vader en moeder, di hividtekening van de Pre-
dikant en de Dooptekst. 

1 
	

Prijs. per ex. f0.1.5 bij 50 cx. 10.10 per ex.; hij 100 ex, ƒ0.09 per ex.; hij ZSO ex. 10.98 per ex.. 
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OPDRACHT-BLA Ablg 

nlf 	kimt re ei I azEr~114 
KMI 

~I Or LNUaCNlndN, 

r  ketnrmis i9 

.1 	-7  

Op }iet Kerstfeest uitgereikt acal; 

hicerni~ Zatickapaehaol 

epdrachtlyiaadjeJ 

OPDRACHI" -BLA ,IR.DJE C 

OPDRACHT-BLAADJE B 

DE PRIJZEN ZIJN ZEER LAAG: 

100 ex. 

250 ex. 

500 ex. 

1000 ex. 

Wilt U bij bestelling 	duide- 

lijk vermelden of U ontwerp A, B 

of C wenst te ontvangen! 

DE 10 GEBODEN 
PRIJS RIJ 	 DEZE KAART WERD FRAAI UITGEVOERD OP 

10 ex. - 	á 5 d. 
	KEURIG CARTON. 

25 ex. 	, á 4 	ct. 

50 ex. .. 	á 3'/ cl. 	BIJ UITSTEK GESCHIKT VOOR UITDELING ONDER 

100 ex, . 	á 3 cl 	DE LEERLINGEN. 
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10 KAARTEN 

NAAR ONTWEa.PEN VAN 
JAC. NUIVER 

Uitvoering en n otkelah. van ge-
wone prentbriefkaarten. 

De kaarten zijn prachtig ge-
schikt voor uitdeling op Zon.-
dagsecholen en pairach.olen. Ver-
enigkrigen,, die doei c bet ge-
bied van Evangelisatie bewegen. 
maken er een dankbaar gebruik 
van, terwijl ook kerkelijk* ge-
meenten se bezigen voor Wezen-
dinff aan huil sleke leden. 
BOvendien vormen %e eet prach-
tig middel om met de velen. die 
eitri van de Kerk afzijdig kien-
den. op 1100gtijdagen contact te 
onderhouden. 
Vanzelfsprekend mijn ge door 
een Ieder als prentbriefkaart te 
bezigen. 

Prijs per pakje van 10 stuks f 1 
EEN PAKJE VAN 10 STUKS BEVAT DE VOLGENDE MAARTEN: 
Kendikturien:Daar ia uit ../3 weren dliálaVre wotkon 

Ere z&j God 
Zin. 1k verkondig ti grOte blijdschap 
're Bethlehem gehoren 

Algenieen: 	En als Ik van de aarde verhocad ben 
Dit i. een getrouw woord 
Strijd de goede strijd des gelooft 

ellen die door de Geen Gark geteld v..orlet1 
Mam-  Lede zij dank 

Fasekaart: 	Oeleiord ZIJ de God en Vader 

KERSTLIEDEREN 
SLIM I: 
1. Hoe zal ik Ij ontvangen. 
2, Stille nacht. heilige nachtt 
3. Komt alten te zamen. komt. verheugd 
4. 0. Kindeke klein, o Kindeke teer. 
5. De herdertjes lagen bij nachte. 
a. Laat het loflied vrolijk rijzen. 

SERIE II: 
1. De aarde tva-5 In nacht verminken. 
2. Komt, verwondert u hier. rnensehen_ 

van harre. 	3.. 't Englenheir kwam nederdalen.. 
4. Herders. hebt gij niet vernomen, 
5. Sterre van 't oosten, wil neg eens verrijzen. 
6. Dankt, dankt nu allen God, 

PRIJS: 	 Om het instuderen 
mo.niseren. 

50 ex. fi..50 
100. ex. 12...80 
150 ex. ƒ.5.75 

KAART VAN PALESTINA. 

PRIJS f 410 BEWERKT DOQR J. VAN DE rtrrirs, 	Derde verbeterde &Uk. 
Deze ".1,..andkaart heeft ten grOOtte van 140 j lis cm. uitáguitend nog 
ver2.2-1..w.baar 1.k5 2 10(5se ieljees. 

te vereenvoudigen hebben we de liederen laten, bar- 

De prije vara de mrt .kek van elke serie Is: 1 ex. ii. 15 cent: 19 ex, 
een': 25 ef meer ex. á. 10 cent. 

BELIJDENISPLATEN A EN 

ter herinnering aan de Openbare Belijdenis in de Nederland Hervormde Kerk (bestel-
letter Ai en in de Gereformeerde Kerk (bestelletter B>, ontworpen door de sierkunstenaar 
Jac Duiver. Gedrukte in vier kleuren. op stevig houtvrij papier. Formaat 25 	25 enl. 
DE PRIJS BEDRAAGT: 1-9 ex. á 25 cent; 10-24 ex. 22 cent; 25—.19 ex. i 21 cent; 
50-99 ex. á 18 cent; 100 of meer ex, á. 15 cent. 

De royale uitvoering is er op berekend, dat deze plaat, voorzien van de namen van predi-
kant of ouderling, als document van blijvende waarde kan worden in.gelijst. 
Bij bestelling gaarne duidelijk op te geven: Belijdenlsplaat A of B. 

29 



VERTEL- EN VOORLEESBOEKEN 
Een waardevol aisuheidsgeschenk hij 

hef verlaten van 

Zondagsschool of Dagschool 

M. A, M. RENES-BOLDiNeH: 

De weg van het Licht 
Bijtel voor de jeugd. Zeer ruim geïllustreerd 
door Gunhild Xrigtensen, 

e druk_ 	 Geb.. 16.90. 

Bij 25 aw, en 'neer ƒ6.25. Voor leden van de 
ƒ5,901; bij 25 2).1. meer ƒ5.2,5 per ex_ 

is zeker niet te veel gezegd, t.-e bmveren, 
dat het een gezársbeek bij uitstek I. zeer 
boeiend en van ontlicharbare waarde," schrijft 
ma. De Eemsbotle, 

OREETH GILHUIS-SMITSKAMP: 

„Nu moet je eens 
luisteren ...." 
Veporleesboek vaar kleuters von 4-7 jaar. 
Qrpot formaat_ illustraties h kleur van Rie 
Reind.erhoff. 	 Geb. f3.90. 

WILLY VANDERSTEEN:. 

De avonturen van Juli 
De Zondvloed 
Bijbels prentenboek veoE de jeugd, Ruim aoci 
tekeningen in kleur. 	 Geb. .r2..95. 

Speciaal voor Kerstmis 
aaribevolen: 

ANNE DE VRIES: 

Verhalen voor de 
Kersttijd 
2e druk. 	 Geb. 
Zie pagina 2 vnn htt omslag, 

SARA Ei CrOSSELINK; 

`s Konings Herberg 
Vertaald door Ps J, SLrEellaria. 

Geb. 
Een novelle, waaria liet liersmoncier 
bijzonder Hpre.kend wordt weergegeven. 
Zen aantrekkelijk CELdem-bciet- 

W. G. VAN DE HULST: 

Om het Kind 
2e druk, 	 Geb. ƒ4..59. 
verLellingen voor en over het kind. 
Prachtige voorlees-stof_ 

W. G., VAN DE HULST: 

Stille Dingen 
5g druk. 	 gcb. 54.51 
Tsymilf vertellingen 2pais allee i Vr ti 

de Hutst dia geven kan_ Wie verte-Uien 
rriniet kan hier terecht. En ode man 
voorlezen, kan bier riaram keus maken.. 

M. A. M. RENES-BoLDINGH: 

Het Licht wint 
ICerti.r&rtolbchek. 	 Geb. 13.51}.. 
Do Kerstge_sehiedenis, op eenvoudige 
%vip.? verteld, kreeg ouder de negen 
Tentvertellingen een eerste plaats.. In 
dit boek vindt Er lieslist het verhaal. 

U graag wilt vertellen or voorlezen. 

REE VAN ROSSUM: 

Klein Gloria 
eratverteillugen, 	Geb. jr4i99. 

ti kent de vlotte, fries stijl 5.1011  
bekende schrijfster? welnu, dan weet 
IT dat dit boek een 'waardevol bezit be-
tekent. 

f2.90. 
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K. VAN DER GEEST; 

De schrik der Wadden 
Jongensboek 12-15 jaar. Vlot geïllustreerd, 

0.50. 
,Ecn boeiend boek, dat ook-. ouderen mot 
spanning zullen lezen. Als een jongen hioln 
aan het lezen is krijgt u hem niet makkelijk 
tot andere dingen. En uzelf ook niet, — Een 
uitstekend boek," schrijft Herv. Amsterdam. 

10 TEN HAAGE BLANK: 

Stormvloed 
Voor jongens en meisjes van 12 jaar en 
ouder. Illustraties van jan lititz. Geb. /2.90. 

,,X.r zijn meerdere verhs.len over da storm-
vloed van I Februari '53 verschenen, maar 
dit boek Is wel zeer spannend, De schrijver 
maakte de Februari-storm op één van de 
Zuid-HoIlandse eilanden mee en wie daar 
wat van weet, zoals wij in ons gewest, zal 
moeten zeggen: ssó is het geweest." 

Eilanden-Nieuws. 

WILLY VAN DER HEIDE: 

De acznvcrl 
der Atoompiraten 
Deel I van de Zip Nelson-Serie 
Voor jongens van 12 jaar af. 	Geb. ./12.5. 
Het spannendste jongensboek. dat er in jaren 
Is verschenen! 
Het is bet eerste deel van een serie bijzonder 
boeiende jongensboeken, waarin de jongens 
van deze tijd naar hartelust hun grote tech-
nische weetgierigheid kunnen bevredigen,. 
Géén jongen, die zoeft ook maar enigszins 
interesseert voor de geweldige uitvindingen 
van nu, zal dit boek ongelezen laten, 

Joekel! 

C. TH. JONGEJA'f\I-DE GROOT: 

De tweeling van 
..Helmzicht" 
Jongensboek 1G-14 jaar. 2e dr.. Illu- 
straties van Jan Lutz, 	/3.90., 
.,Dat van deze voortreffelijke jongens-
roman een tweede druk is verschenen, 
vermag ons niet te verwonderen. Wij 
hebben dit prettig geschreven boek in 
één stuk uitgelezen.. Onze jongens zul-
len er van smullen,," schrijft Kerk-
nieuws. 
,,zeg, jongens, hebben jullie dit niet 
gelezen'? Dan heb je 'wat gemist, want 
dit noem ik nog eens een fijn jongens-
boek," oordeelde de N,C.R.V. in haar 
rubriek ,,Jeugtiland". 

C. TH. )0NeEJAI\I-DE GROOT: 

Een veelbewogen -zomer 
Jongens- en Meis jesbnek 12-15 jaar. Illu- 
straties van Jan Lutz. 	 OM), 

moet 1:jw kinderen dit levendige boek van 
de bekende schrijfster beslist laten. lezen," 
adviseert De Christonvroul,v, 
.,Een boek voor de jeugd, naais we dat van 
deze schrijfster gewend zijn. Een aanwinst. 
hoor, dit boek voor de vriendinnen eu vrien-
den van 12 tot 1 jaar," oordeelde men voor 
de N.C.R.V..-microfoon, 
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C. TH. JONOEJAN-DE GROOT: 

Greetje Margriet 
Meisjesbock 10-14 jaar. 2e druk. Xlimaranes 
van Eie R•einderitorf. 

„De schrijfster heeft bedoeld, je te laten zien 
Mie mooi je leven kan. zijn. 1)012vEd zonnlge 
momenten je er in vinden kunt en ja te laten 
beloven de betekenis van ware vriendsChap. 
-Vraag jezelf rif hee je het vindt als je het 
boek uit hebt. Ik denk, dat je het nog geils 
gaat. lezen," schrijft .Teng Leven. 

TH.. JONGEJAN-DE GROOT; 

Inge 
Melsjesboek 11-17 jaar_ 3 druk. Illustratis 
van Johanna Bottertra, 

„Leas zelf maar wat er met Inge ras jonge 
gliderWii7rEl'ELS in de vreemde stad gebeurt. 
'waarom ze bijna het, veda-olmen in haar 
gr te. vriend. verliest en hoe de verloving van 

en Ll'ulle gevierd wordt. veel plezier 
met dit mooie boek]" 	Hand in Trand_ 

MAX DE LANGE-?RAAMSMA: 

Annewieke 
Meisjesboek 13-10 jaar. rilmtraties van Rie 

,,De vele herdrukken van haar Goal-Ebje-
boeken hebben afdoende bewezen, dat Mevr. 
De Lange de kunst verstaat. spann.end 1.rpor 
meisjes Ce schrijven_ Daarvan levert ze riler 
cipnieunr een proef. Er glanst. gouden zonne-
schijn door beul dit frisse. verhaal roet •'5i 
vele spannende gebelarteni~. Voor meisje-s 
om de tijd finaal te vergeten." 

Kerithi. v_ d. Geref. Kerken cl. Baariern. 

MAX DE LANGE-PRAAMSMA: 

Mieke van de Rozenlaan 
Meisjesboek. 12-14 Jaar- 2e druk- 1111119trat5e!"-. 
van Rtr Reinderhoff.. 	 14.90. 

;Mor .zion we weer de Bnfeer v.9.11 uien echt 
christelijk geilt, wafflain de kinderen wOrden 
geleid door een ve.rst-si.mlige vader en een 
lieve>  tactvolle meer. Ze genieten op hun 
wij•ze thuis Van de vaeantie en laten anderen. 
minder bedeelden, daarin. ook delen, 
nik back is evenals ›,Qoud-Els,ie", van de-
7..el.rde schrijfster, een nracbtig 11142£5142SVe'r. 
haal." 	 Ons Jonge Platteland.. 

K, NOREL: 

Oranje Boven 
[bit de lij van Jan de W[111 

jongensboek  	jaar, naustratles van 
G. D. Hoogendoor 

R, OUWERKERK-BAKKER.: 

Marion 
Meisjesbol k 14-1a jaar.. 	 ƒ4.50. 

„Een Allergezelligst, levendig verteld inelsjes-
boek, dat n.0 eens geen zoetsappig meisje te-
kent., Eau meisje met fouten. maar met fou-
ten die echt menselijk gjn.. „M$ o11" Is geen 
onbeduidend bakvissenboek. Zonder te preken 
wijst het de weg Mar een mitieve levens- 
houding." 	 DL. cbrigheuvrouw. 

ID: 
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DE 

Ster reeks 
11100IST BOEKEN 

VOOR 
OUDERE MEISJES 

livret een tussentijd van drie maa. eden, 
te beginnen Dieviarnher 1E1.54, verschij-
nen In ete20. neon.; 

1. Mal: de Lange-Praainsina: JOOS VAN HEEK VLIEGT 11:11T 
2. Lenie _r...ruikeirkeler: ALLES IS VEEL, 
• e. Th. JOnge,19.11-de °root: JOKES OFFER. 

4, Dor. A. M. Renes-Boldingli: DE KLEINE BLAUWE BLOEM 
Vice uit..gewebte, x er bneirnde boeken. 
Prijs per deel ƒ4..90. nij 	 Eg de Ster-Reeks fa.90 per deel_ 
De laatste pagina van het omslag van deze catalogus verstrekt ti nadere bipenderteden. 
Een uitgebreid prospectus Is 15.p aanvrage gratis verkrijgbaar, 
Wanneer U Uw opgroeiende docliterz. iets Waarduvols wilt geven, verrijk hen dan met een 
0.bOnnerne-rit Op de 

STER-PEE K5 
Maak hiervoor gebruik van de intekenkaart. ttie U in deze re,talciguis aantreft. 

DE GOUD-ELSJE-SERIE 

Zoekt TJ een áltijd 'eikolen gesehenk voor een feestdag van trio dochter? Een veriaardags. 
cadeau voor een vrienclinaletle of kennisje? 
Kjoi dn.n éi5n of naeer delen uit deze serie breken, die deer I1le meisjes .in 1],éhl Nederland 
worden gewaardeerei_ 
Max de Lange-Praamsen: Goud-ELkje, ge druk _ _ . _ _ _ , ,. , , . _ . _ 	geb, 12.Ehfi 

F. 	I.1 	ik 	 la 	 Goud-Ebje verlooft ziek, le druk . _ 	. . .. 	 ,, ISSCI 
F. 	Fl 	IE 	 .. 	 Goud-0.51e draagt een dtilibrk naara,, 15e druk ._ 	3I fa a El 4:1  

I , 	PI 	IP 	 .. 	 biTeig is het lente voor Goud-Elsjn, .5e druk 	,. , , 	. f3,90 
PI 	F. 	PF 	 .1 	 Gm-EL-Ekie na de g.q.ote storm, 4e-dtlak ..  1,2,..11...~' 	„ ƒ4..n 

De illustraties en oul.shlgert werden verzorgd door Rie Reinderhoff,. 



HELEEN VAN RAMSHORST: 

Als je raam durft! 
Meisfesrornan 1,1-18 jaar, 	List ra 1..5eu Van 
NaliS van Ia uwen, 	 0..5a 
„Enkele H_B.S..-jongens en meisjes gaan een 
'1..iiedstrijd aan, 	vaea.ntle veor veertien 
dagen hun kost te verdienen_ Het blijkt, dat 
de pre_staties cp school niet gelijk opgaan 
met dEe Ju het ,.leven'. Een. zeur goede 
Aardig beschreven„ !rime lectuur voor oudere 
tneiies r" 	 Hervormd Utrecht., 

Dr J. ROELINK: 

De samengwering van 
Leiden 
Jongtiwboek_ 12 ja' • en ouder._ 	•  -tnities van 
Jun Lutz. 	 f 515. 

„Een b 	3ae ongensegt 2,11 niet alleen, 
met 	'mier zullen le n. Spanning en avond- 
tuur zijn hier iti vel oende mate aanwezig, 
De jongelu5 doorleven rt alles tegen. een his- 
torische achtergrcrid 	beter in een histo- 
r.Lseh 	Wat het. verder aantrekkelijk 
mas,lit. is, dat het t-Lisboran gegeven nier. al- 
gemeen 'bekend is." 	notterdannne-r.. 

P. TERPSTRA: 

Storm op liet Ifselmeer 
j ongene;aciek 9-15 jaar. 
,,Een mooi heek, dat we ijkhze jongleng Iran 
harte kunnen aanbevelen," Fleerenv., Koerier, 
,Jongens., ws:it zul je cel prettige uren heb-
ben. ecu goed verzorgde u~v.e. een gpan-
neud boek, wat wil je nog reeel" 

eugcljournaak 
,,Biier hebt U een prachtig boek voor 11:111-
gons van EI-15 jaar!" Kamper Nieuwsblad. 

NEL VERSCHOOR-VAN DER VIJS: 

Het boek van Inge Brands 
Itenran voor meisjes s.1 .21 17 jaar e. o. fl.50. 
„gen knap .boek., dat. diepe Indiukk th geen.. 
Scherpe vige op mensen. Een drinhnde roep 
tot teven. det dienen is in 2-c1iapolfering." 

Xerkbl_ v. d, Gerei", Keek Den 1-L4g_ 
„Eert belt, dat endere ig don de doorsnee 
rnieS5jéseenlaris, De moeite Waard Oni Ce 
2e2C51.." 	 Open Venters. 

Een standaardwerk 

voor tieerlands jeugd: 

ANNE DE VRIES: 

Ile5s door de n  u  cht 
D PU ER rs-1 

2. DE STORM. STEEKT OP 
3. OCHTEND LOREN 

Veer leZeTs en lé221-42.23gen van 10 tot EO jaar_ 
111LIStratiés van Ti, Bottarnn. 

Prijs per deel 15,51 

Anna de Vries  sebreef  voor  de Nederlandse 
jellgd in drie op elkaar volgende delen over 
het vrol zeer spannende ondergrondse werk 
gchdurende do  bezettIng, 
• ochaliver behoeven we niet. te int.roghl- 
• Dié beleert de dof en weet. to sehrij- 
✓en op een Wijze. die de zandacht vourtin-
rend boeit en de lozer bij ber.haling nfiar een 
spannende climax voert. 
Het. is ot men alles opnieuw,  beleeft, doch ni( 
veel bewueter, maar ook be.:onke-ner dan de 
eerste maal." 	Maandblad Stichting '40-'45. 
„We bevelen het hartelijk aan. Voor schixil-
bibliotheken 9s het. onmisbaar en als geschenk 
i.9 het veer onze jeugd Zé•ár welkom» 

School en 11111.5. 
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HANS VAN ASSUNISURe: 

Tournee 
Geb. f5.41}, 

Een boeiende roman, die zieli fLispeelt in 
Nicuiw-Guinea. en wel voornamelijk in dat ge-
deelte,. vettor de wester beschaviug neg n.Eet. 
is d.00rgedirtern. 

REIN BROUWER: 

De Zegen 
Geb, f5.90. 

Een prachtige karaktertekening yari. .edint 
kunstzinnige jongen niet oen lichn.rneliike 
handicap. 

J. D. BR.OWN: 

Dominee in Dixie 
Cieb. /5.4C. 

De levensgeschieclenis van een 
predikant, een wijs man, die een 
leven heeft lFt verhouding tot de 
in ons land, 
	

avontguriijk. 
predikanten 

Amerikaans 

COR BRUIJN: 

Silo de strandjutter 
J3.90. 

Een nieuwe druk van deze Onverigete-
lii ke„ ernaell Uge TerFeheninger-ioman. 
'911:gevoerd in hanidig formaa,t_ 
derne plastic-band. Zie ook: pag, 3 vol] 

omslag. 

COR BRUIJN: 

Men 
Illustraties van Anton Pleek-. 	Geb. „p€„:40. 
Brir.ene,ons eenTerschelling...er roman. Een 
sterk boek over sterke mensen. 

COR BRLILINI. 

Muziekma ester Adriaan 
3e druk., 	 Geb_ ,r5.90. 
Eva Zaai roman over een beiggarde jon-
gen>  die zich m.i L noeste vlijt tot een verdien-
stelijk mur:duii.s weet op Le werken.. 

COR BRULIN: 

Simon en Johannes 
Geb. f.5.40... 

0o k. in. deze roman toont Ccw Bruijn 5,..i[:]] ens 
zeldsaairn tioeIenci verteller. 

COR BRUIJN: 

Strijd om den Eenhoorn 
4e druk_ met illustraties van Anton Pieck. 

Geb.. 0.90. 
Ika boeiende beschrijving 	de Strijd van 
die MisinSie molenaars tegen de opkomst van 
de 23 too nl tri 2. t, i1 e en de labrieken. 

COR BRUEJN: 

Vlucht naar het eiland 
Geb.. 

Ook in deze laat.gte roman van de auteur vin-
den we die kvaehtige., liklélékidé verhaaltrant, 
waardoor 'gin vi343.rgaande Terkahellinger 
romans zoveel Main maakten. 



COR5...vim: 

Wen db.1 oet 
Geb. /4.50. 

De ges ede; van een merkwaardige 
vrouw, er huwe 	leven ont5poort door de 
vri 	van haar ma. 

MARIE VAN DESSEL-POOT 

Toen de herten riepen 
Uitgevoerd in moderne plastie-band, 
2,e herziene druk. 	 Geb. 
Romantiek en Jacht, temidden. van de sehono 
natuur van de Ardennen. 
Zie ook pag. 2 v. h. omslag. 

JAN FABRICIUS in samenwerking mei 
ANNE DE VRIES: 

De ring van de profeet 
Geb. /5,40, 

Een wel zeer spannend verkmal over een ener-
gieke, jonge kerel, die ten onrechte wordt 
verdacht van moord. 

K. VAN DER GEEST; 

Janneke 
Geb. 0.40. 

Een meisje. dat door haar intelligentie zo 
menigmaal het leven. der volwassenen weet 
te ontmaskeren. 

MIA BRUYN-OUW AND; 

Het aáken art 
Geb, /4.90. 

Het leven 	vrouw, die onbeheerst 
blijkt, wai eer zij 	en hartstochten terug- 
vindt 	aar zoon. 

LILLIAN BUDD: 

Sneeuw in April 
Geb. 

ontroerende geschiednis van een gezin, 
dat steeds weer de zegenende en Liezielende 
invloed ondergaat van een hoogsitaande moe-
der. 

FRITHJOF E, BYE: 

Sterke machten 
Op groot formaat, 	 Geb. /5.40. 
Het derde deel van een Noorse trilogie over 
de rusteloze jager Alv Udda, 

MARIE VAN DESSEL-POOT: 

Het eiland in de verte 
Met tekeningen %kan Bantzinger. Geb_ ƒ5,40, 
De. levensgeschiedenis van iemand die hoe-
wel hij voor het oog van de mensen volkomen 
slaagt in het leven, verg.cheurd wordt door 
een groot heimwee. 

P. A. DE GROOT: 

Dokter in het oerwoud 
Geïllustreerd Ji et. vele suggestieve foto's, 
Groot formaat. 	 Geb, 1$.90, 

Iet is een opwindend gebeuren, deze dokter 
te vergezellen op zijn avontuurlijke en l:roveri-
dien leerzame tochten in de rimboe, 

JOH. F-IIDDING: 

lieuvings haardstee 
Met illustraties Van Anton Pieck, Geb.. 0.90. 
lommen uit het oude Drente. 

C. TH. JONGEJAk-DE GROOT: 

De groene kamer 
Band, stofontslag en Illustraties van Rie 
Reinderhoff. 	 Geb. 15.40, 
Goedheid, warmte en geluk gralen ons bij de 
lezing van dit allercha.rmantst verhaal uit 
lang vervlogen tijden tegemoet. 

JAAP KOLKMAN: 

Walvis aan stuurboord 
Geïllustreerd met vele tekeningen en 28 pa-
gina's foto's van Hannes de Boer. Geb_ ƒ5.:90.. 
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JANT NHUI5: 

Pionier 
Geb.. f4..90.. 

ERA KRAAN-VAN DEN BUR.0; 

Ik voor jou 
Geb. fr...110.. 

„Dese huwelkilwroman vertolkt. de 
korte., uiterst. gelukkige liefdatijr1 van 
dc theokhog Frits KohlbriAgge en CatO 
Bragelberts, kret•verhaat VCZploolhit ons 
naar de bewogen periode aan het. be-
gin van de vorige eeuw, toen de kerke-
lijke watex-en ZOU bCWICIgCLI- waren. Een 
rnooi,. ontroerend boek.” 

{Amsterdams KerkWad). 

,.,Lezing van dit spannende, matige 
boek brengt kennis, genot en zegen." 

CVehiw Kerkblad). 

„Een historische roman als deze is, 
voigeng mij, de baste Onts-panningsleo-
tuur. De uitgever verzorgde het beek 
keurig.. Aanbevolen," 

GOM Org14111')- 

IvkARFA DE LANNOY: 

Clara Maria 	Geb. ƒ5.1.0. 
De geschiedenis van Q/ara, Maria, de toekom-
stige heerseres van een groot farnillegoed, die 
echter voor zij haar rechten en plichten kan 
waarnemen door een, drarnati:so.he gebeulde-
nis blind wordt. 

NT NIENHUIS: 51" 
2...11.0,1(15 4/1 

Open de deur 	Geb. 15..10. 
Een bijzonder goede reirrip.11 	Clari23 
'OM, een goedwillende jonge man, die het 
slachtoffer wordt. van een onherstelbare daad. 

g van. 	rt kiesn land stak de 
:t de mouw en dempte een zee_ 

3oniers hoopten 	een eigen bedrijf,. 

NOREL: 

Mannen van liedrecht 
Geb. f.1.9.0. 

Een. sterk bock o*,..er de kerels die de Neder-
landse vlo.g hoog houden. in alle delen Vati de 
wereld.. 

K, NOREL: 

Vrouwvolk aan boord 
Geb. f..5..40.. 

~nu over een 2r.oere oroningex, die een 
belangrijk aandeel had fn de aan spanningen 
ZO rijke 011tlifikkeling van de kustvaart. 

FENAND VAN DEN OEVER: 

Laat mij maar zwerven 
Geb. .01.5O. 

Een heerlijk boek. Over de haringvangst„ ovar 
het zeemansleven, do k0Opvaard[j en de. wilde 
Vaart. 

FENAND VAN DEN OEVER: 

,,Lest Best" 
2e druk. 	 Geb. pl,5111. 
Roman over de b5nuengeheepvaart, 'waarmee 
de auteur al even bekend is als nut het. zee-
mansleven. 

De koevol 
ha.nclen 
wit d 
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ANTON PIECK 

Spiegel van Staten en 
Steden 

G. 17.50. 

Op grog fc.rrea..a.t. Verlucht. kil2t 1111111 
inilstratie5 van Anton Pieck en 32 

platen over een hele pagina. linarvan 
een groot aantal in meerdere kleuren. 
-- Een boeiende. rijk gevarieerde reis 
door vele 1.911.d.22.1.. .510l al'imisseling en 
schnonheid. 

H: 

en roman 
Geb, /4,90, 

de realiteit van het 
islukte huwelijken. 

hap en de door- 

M. A. M. ENES-BOLD 

De enge 
We vinden in di 
leven.: mislukte 
Maar grilpIkki 
braak van 

evensi  
ok de blkj. 

goede. 

FENAND VAN DEN OEVER: 

Moeder, leer me nog eens 
lopen! 	

Geb. jr.5.49. 
Een boek over de zee en de mens. — Een 
brok levensgeschied.eniz, waarin. de harde 
realiteit. naar 1005.'eln. 

J. W. OOMS: 

Lidia en de zigeuners 
Geb. IS M.. 

liet boetende vervolg op de zeer gewaardeer-
de renvin uit. de Albla-sser waar d „Lridia en de 
ErVeh 1,1e1.1.tebeicidi.", 

WOUTER VAN RiESEN: 

„Dokt erom" 
Geb, 

Da levenwonian van de bel.w.u.de Friese dok-
ter en dichter Eendje Halbertma, 

DIGNATE ROBBER.TZ: 

Govert 
Geb.. 15,10. 

De schrijfster van ›,,Ilikkernien" geeft Lier 
eerti boeiende roman dver de vel-beien Strijd 
tanen tlisiee.  1>alderbeeren tilt bet. Zeeuw .5.e 

R!E VAN ROSSLIM: 

De gestolen roos 	
Geb.. /5.40. 

Het lurantlijksleven van twee jonge Tnen_5en, 
die met allerlei vragen van de moderne 
,,,hu:welijkstroutv" ln e.aurakiirg kernen_ 

RIE VAN ROS5UM1 

De jongen met de toverfluit 
G el>. f1.50, 

ne levensgeschiedenis van de begenádigde 
ShrijIreT W_ G. van de Hulst., 

P. STOUTHAMER: 

Het Land achter de landen 
Geb. f.51.51.. 

Een ji;Fnge Zeeblv toijent. Zich moedig. genoeg 
CiTtl zEjti ggrilgg t volgeb. 

L. H. STR.ONKHOR5T: 

Zinderen der mensen 
Geb. 15.90. 

We vinden in deze voortreffelijke romen de 
bekingrijkste elementen. die het inensgijn be-
palen: liefde en geloof, maar -ook angst. 

VERBURO: 

Dominee aan de ketting 
Geb,. f6S0.. 

Een roman die gezien mag worden als een 
vlammend protest tegen de verburgerlijking 
valri de. kerk_ 

VERBURG: 

Storm over Nederland 
Met 16 pagina.'S foto's uit de Itampgebleden. 
9e druk. 	 Geb.. f1.9(1. 
Een beklemmende beschrijving van de ramp 
die 0%9 Mik in de Pebruaristorm 
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Dr P. C. VISSER: 

Z6 zag ik Voor-Indië 
aglhaitreerd met. een groot aantal foto's, 

Geb, 17.50, 
Een bit. onder aantrekkelijk boek over het 
raadselachtige. vaak sprookjesachtige ]even 
Váll d Oestevling. 

ANNE DE VRIES: 

Bartje 
In handig formaat. Gebonden in rnede_nle 
geplastieeerde band_ 	 1.3.51a. 
Neerlands. welhaast meest gelezen, Meen be-
sprokeri roman is thans in een prachtige uit-
voering tegen zeer redelijke prijs verkrijg- 
baar. Zie ook pag. v. 	órnsing. 

ANNE DE VRIES: 

En nergens op de wereld 
2e druk. 	 Geb. ƒ2.25_ 
201.1- ~elle EP Or een kleine Songen, die door 
het leven niet is verwend_ 

ANNE DE VRIES 

Wij leven maar eens 
Geb.. 

Ieder die een goede roman vi-cet te waarderen 
moet zich dit kostelijke trek aanschaffen. 

ANNE DE VRIES:. 

Hilde 
Gerrorne 

Een Drentse roman van 	zondere 
schoonheid. Prachtig Van tekeilinli 
g.cled en steyk verk taal en uitbeekling. 
Het boek is á.nder$ dan Bartje,. maar 
het ,[aa.[. op dezelfde hoogte,. Set is een 
beek van 	en karakter. dat. de le- 
vensdurf aanprijSt en dat de livaarach-
tige waarden van het aardse bestaan 
bel Lept. 
Ieder die. het. nog niet bezit. en er prijs 
op stelt een werkelijk goed boek te be-
zitten, schalie het zIch thans aan! 

Thans ook in eet lilde mooie, handige 
uitgave verschenen als Bartje. uitge-
voerd in afwasbare plastic-band, P.50. 
Zie-  giek pag. 	IT. h. omslag. 

Anne de Vries; HILDE rioneelbe- 
wetking) 	

kg.. /UW. 
i'Reenht ''an opvoering bij afname Van 
ten nain5te 10 ex_ 	11E5]. 

GEDICHTEN 

ELISABETH CHEIXAQU: 

Het Maanschip 
Gebr.. ƒ2,50. 

.,Dei bundel loeft: een duidelijk beeld van 
het talent van deze dichteres. Zij bezit een 
grote beeldende km-vgl-it., een hartstochtelijke 
Lijitingsdrang," 	 Alg. Handelsblad. 

ELISABETH CHEIXACUr 

Witte Donderdag 
3L druk. 	 Gebr. 12.913. 

genieten wil van taalschool, verzen-
pracht en tevens dit vrouwelijk dichterschap 
in zijn diepe zin wil leren verstaan, niet. tegen 
,,bezinning" opziet, zal I]1 dit bundeltje een 
rijk geestelijk stimulerend bezit vinden." 

Bouwen en Bewaren.  

JACQUELINE E. VAN DER WAALS: 

Gebroken kleuren 
6e druk. Een bloemlezing uit haar gedlehten. 

Geb_ ƒ3213. 
Een neore, met zorg SRmen.gUStelde 
die zeker op prijs zal worden gesteld. door 
allen. die van. het werk van deze dichteres 
houden, maar die in 't. bijzonder is aan te 
bevelen voor allen die hauw werk alleen maar 
van horen zeggen kennen. 

JACQUELINE E. VAN DER WAALS; 

Iris 

	

4e druk. 	 Gebr.. f2.9111. 

Nieuwe verzen 

	

druk_ 	 Gebr. f5.51). 
'vee zeer bekende, zeer geliefde gedichten-
bundels, die op veter verzoek werden_ her-
drukt_ De rust, waaraan zo menigeen in deze 
tijd bel-koene heft,  vindt men in deze gave 
poëzie.. 
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Stichtelijke uitgaven 

Nieuw Bijbels Dagboekje 
16e druk. 	 Och. f5i50. 

Omvang 380 bis. Gedrukt op moot houtvrij 
papier, in zwart linnen band .rnet goud-opdruk. 
Een dagtekst,  een sgear.tlevol woord voor 
iedere Oleg ter overdenking en een vers.. 
Eert al zeer vele jaren om dijn eenvoud en 
rijkdom van inhoud door tlenduLzenden ge-
vaardeerd Dagboek. 

AAOE FALIE HANSEN: 

De kranienman 
Gth.. 1150. 

nit kiekte juni el geeft een ware rijkdom van 
mensenkennis. Het bevat de bekentenissen 
ven een krantenman>  die door zijn $lagva.a.r-
digheld en zijn ware Illekl.5:12ilikheid, aller har-
ten wint. Ilet verscheen reed3 in vijl versollil-
lende. talen_ 
Zie linort. pag. 3 v_ 	omslag. 

M. E. OUWEHAND: 

hr H. DE RANITZ: 

De moed om ongelukkig 
te zijn 
2e druk_ 	 Geb. ƒ4.90, 

beek is geschreven door iemand, die int 
eigen ervaring kan getu.lgenr  wat langdurig 
zick..4si.jn betekent. Een Lieke spreekt tot 

— Dit krachtig. eerlijk, bemoedigend. 
waard om deer zieken en gegon-

den met aandacht te worden gelezen." 
Ziekentroost,. 

Dr A. J. RASKEI: 

Gezondheid, gebed. 
genezing 

Geb. ,r3.5. 
In dit boek vinden we een waardenolle be-
spreking van de vele vragen rondom de ge-
nezing door gebed CIL die opwekkingsbewegjn.-
gen, die de laatste tijd in het middelpunt 
varl de belangstelling staar.. 

Het groeiende Kruis 
ad>. 020. 

ree stijl 9s boeiend modem, met originele 
pekkende beelden.. Het J3 een voorrecht zi:5 de 
bijbel te kunnen lezen en deze elgen beleving 
op o bescheiden wijze aan anderen door te 
kininen geven, hen daannee een goede leer-
school tot een nieuwe gntnioeting met. dit 
oude boek operiend_" I w. R.otteydarnse ert, 

Dr A. A. VAN R(JLER: 

Heb moed voor de wereld 
Geb.. ƒ5.913. 

Ze. 	dertig morgenvejdingen over het boek 
Zacharia. 
Een geestelijk velfrissencle bundel, die wer-
kelij k niet alleen bestemd is voor christenen. 
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Ds H. A. VlSSER: 

Dingen waar je mee zit 
Geb. 15.90. 

Mier werden de Vragen die _heel sterk leven 
onder de opgroeiende jeugd aan de orde ge-
steld_ Vragen van praetisohee geestelijke en 
ook van lichamelijke aard. 
„Een voortreffelijk boek, om ten geechenke 
te geven aan jonge mensen, Het zal beter 
helpen dan al onze aanmerkl»glen.. Mbechlen, 
dat menige ouder, die het eigen kind niet 
meer begrijpt, er ook winet uit kan puren." 

Berv. X.Ttreebt. 

Ds H. A. VISSER: 

Perspectief 
(Dagboek), 	 Geb. ƒ3.90. 
,,Een zeer bijzonder Da.gbaele. Het richt. 
speciaal tot jonge mensen, die in hun eigen 
taal worden aangesproken. Fris en origineel, 
ii•loge dit fijne dagboek mep zijn pakkende en 
grijpende gedachten zijn weg vinden tot *m- 
ier hart." 	 Reveille. 

Dr A. DE WILLIDEN: 

Onze zieken 
Geb. .0.90, 

„Men vindt In dit mooie boek een hoegelstuk 
over „ziekenbezoek", verder over „liet gebed 
voor de zieken", tenslotte korte overdenkin-
gen om een zieke voor te lezen en de ,,Zie-
kentroost". Dit Is een boek waar men wat 
aan heeft. Kartelijk aanbevolen!" 

"s-Gravenhaagse Kerkbode. 

Ds H. H, W. ZEGERIUS: 

Soldaat van Christus 
Lekenspel voor do Paastijd. 	Gebr. 10,15. 
Recht van opvoering na af me van min-
stens le ex. Voor tweede opvoering is een 
recht van f5.— verschuldigd_ 

Sexuele voorlichting 

Ds H. A. VISSER: 

Nieuwe „Trou-ringh" 
3e druk. 	 Geb. 15,90. 

„Ds Viseer heelt antwoord gegeven op klem-
mende vragen, op een duidelijke wijze, eerlijk 
en zonder terughouding, met de bedoeling 
het sexuele- en het. gezinsleven te benaderen 
vanuit de getuigenis der kleffige Schrift. Een 
verrassend zuiver boek." 	Ned. Bibliografie_ 

PQSTMA (art* 

Stippellijnen in het 
sexuele leven 
Aangegeven voor jongens van 13-18 jaar en 
ouder. 2e druk. 	 Geb. 12.75. 

lIhr H. DE RANITZ (arts): 

Stippellijnen in het 
sexuele leven 
Aangegeven voor meisjes van 1 —1.8 jaar en 
ouder_ 	 Geb, nart., 

.11 

Dr F, BLOEMHOF: 

Wat maakt gij van Uw 
huwelijk? 

Geb.. ƒ4.9.9. 
/nt dit veel gevraagde boek wordt be-
trouwbare raad gegeven over vragen 
ln en voor het huwelijk. 
Inhoud: Omgang van jongens en 
meisjes; Gexieeskundig onderzoek voor 
het huwelijk; Geboortebeperking; 
FJehteeheiding; Sexuele opvoeding in 
het gezin. 
„Eit. boek Is op dit zo moeilijke terrein 
een heel goed boek, dat zetree verdient 
gelezen te worden en. dat men aan 
niet al te jonge mensen zelf in handen 
kan geven," schrijft o.a. klerv. Apel-
doorn. 



Nieuwe Serie ONZE TUD 
KEeine boeken voor en uit onze tijd. 

KARL BARTH: 

De Zondag 	Geb. ƒ2.25.. 
De Zondagsviering, Zozds die door Barth in 
zijn Dogmatiek wordt beschreven_ 

KARL BARTH: 
Gezond zijn en ziek zijn 

Geb. p.25. 
Ben onmisbaar boekje voor een ieder die met 
hot probleem ziekte-gezondheid, op meer dan 
oppervlakkige wijze in aanraking komt. 

KARL BARTH: 

Het Gebed 
Ook dit gedeelte uit Barth's Dogmatiek is 
overwaard dat zeer velen het lezen. 

Dr H, BERKHOF: 

Crisis der 
Middenorthodoxie 
3e druk., 	 Geb., f2,50. 
Dit veel gevraagde boekje behandelt de nood-
toestand in de Ned, nerv. Kerk_ Welhaast 't. 
brandendste vraagstuk van deze tijd. 

...eErr A. BRAAKMAN: 

Met de Christenheid van 
alle eeuwen 	Geb. 0'45. 
Een duidelijke verklaring van de Apostoli-
sche Geloofsbelijdenis, 

Dr W. F. DANKBAAR: 

De tegenwoordigheid van 
Christus in het Avondmaal 

Geb. ƒ1.90. 
Vooral ook trupr belijdenis-catechisanten een 
onmisbaar boekje. 

Dr A. A, VAN RULER: 

Kerstening van het voorbe- 
reidend hoger en middel- 
baar onderwijs 

Geb, /225.. 
De schrijver ontwikkelt over het gegeven. 
onderwerp algemene, prineipSéle en theolo-
gische gezichtspunten. Voor ouders en lera-
ren een actueel onderwerp. 

Dr A. A. VAN RULER: 

Theologie van het 
Apostolaat 	Geb, 12.25. 
Een nieuw deeltje in de Nieuwe Serie „Onze 
'rijd", waarin de schr. een samenvatting geelt 
van de discussies van do laatste decennti 
over de zending en de Apostolische Kerkorde, 
Anderzijds onderzoekt hij, welk licht de 
nieuwe apostoltzobe visie werpt. op de oude 
problemen uit de gangbare theologische 
systematiek. 
Inhoud: Het rijk en de wereld; De praedesti-
natiaanze kern; De manier van de Geest: De 
mens in zijn heidendom; De gestalte van de 
kerk; Apostolaat en geschiedenis. 

Geb. f2,2,5. 

De uitgaven van het Evangelischer Verlag A.G., Zullikon-nirich 

kunnen eveneens door ons worden geleverd, 
daar wij van deze bekende Zwitserse uit-
geverij de alleen-vertegenwoordiging hebben 
VOCiar Nederland, 
,,Zollikon" is de uitgever van de werken van 
Prof. Dr Xarl Barth, °:.e.. van diens bekende 
„Der Kirchliche Dogmatiek". 
Inlichtingen en prospectussen worden op ver-
zoek gaarne verstrekt. 
Twee belangrijke nieuwe uitgaven van dit 
najaar: 

ANDRE PARROT: 

En tde ckung Be gratien er 
Weiten 
Met 30 foto's en 5 k2iarten., 	Geb. ± 
Het eerste deel van de reeks „Bibel und 
Archologie", De auteur heeft verschillende 

opgravingen 'verricht in Palestina en omge-
ving. In dit deel schildert hij de gang van 
zaken bij een dergelijke opgraving en geeft 
een kort oversdoht van de archeologische 
onderzoekingen. in die landen en toont de 
betekenis hiervan aan voor een beter ver-
staan van de Bijbel. 
voor theologen. godsdienstleraren. -acheolo-
gen, enz.. is deze reeks van zeer veel be-
tekerga. 

CHRISTIAN LENDI-WOLFF: 

Von Mensa zu Mensch 
In flexibele hand fg.,05,. 

Een handleiding voor de lekendienst in de 
gemeente. De schrijver levert hier een be-
scheiden bijdrage tot het gesprek over de 
Telzorg. 
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THEOLOGISCHE UITGAVEN 

Altijd Zondag 
Twee delen. 	 Prijs per deel f7.». 

Handboek voer het catechetisch onderricht 
door Ds C. Aalders. Ds E_ van Ginkel en Dr 
P. ten Have. Voor predikanten, maar ook 
voor allen die iets meer over de leer der kerk 
willen weten. een waardevol beek, 

KARL BARTH: 

Hoofdsom der heilige leer 
Geb. f4.50. 

Een vertaling van de belangwekkende lezin-
gen die Barth te Bonn hield over de Apos-
tolische Geloofsbelijdenis. 

Dr J. V. BEEREKAMP: 

De jeugddienst 
zijn geschiedenis, principe en opzet. 

Geb. /6.50. 

Een samenvatting en beschrijving van het 
gehele probleem van de .jeugddienst. 

Dr S. F. H_ t BERKELBACH VAN DER 
SPRENKEL: 

Het gebed 	
Geb. f3.50. 

Toelichting op Zondag XLV tot LH van de 
Heidelberese Catechismus. 

Dr H. BERKHOF: 

Christus en de machten 
(!eb. /2_90. 

Een voor leder leesbaar boek, waarin wordt 
geschreven over de houding van de mens in 
de wereld van thans. 

Dr H. BERKHOF:  

Gods ene Kerk en onze vele 
Kerken 

Gebr. 11.75. 
Dr Berkhof constateert hier, dat gespreks-
groepen maar weinig vorderen op weg naar 
de eenheid. De schrijver slaat de Bijbel op 
en laat het bestek van de Kerk zien, 

Dr J. H_ VAN DEN BERG: 

Psychologie en 
theologische anthropologie 
2e druk. 	 Gebr._ /1.50. 

Met deze rede aanvaardde Prof. Van den Berg 
zijn ambt als bijzonder hoogleraar in de pas-
torale psychologie en psychopathologie aan 
de Rijksuniversiteit te Utrecht. 

Dr .L H. VAN DEN BERG: 

Psychologie van het 
ziekbed 

Ite uitgebreide druk. 	 Gebr. 11.00. 

Een zeer veel gevraagd boekje, dat voor het 
pastorale werk van bijzondere betekenis mag 
worden genoemd en bovendien van groot be-
lang is voor de omgang van arts, predikant 
en zieke. 

Dr H. BERKHOF: 

Geschiedenis der Kerk 
5e druk. Verlucht met 23 foto-illustraties, 

Geb. f6.90. 
Dit boek is zowel Mar ontwikkelden als min-
der ontwikkelden van waarde. Het geeft de 
geschiedenis der Kerk van haar begin al tot 
heden. 

Dr M. H. VAN BOLKESTEIN: 

Het Heilig Avondmaal 
Geb. 11.14. 

'Uiteenzetting van de grote betekenis van het 
Avondmaal aan de hand van het Avond-
ma alsformulier. 

JOHANNES CALVIJN: 

De Artikelen 
van de Faculteit der Heilige Godgeleerdheid. 

Gebr. /225. 
Een bondige uiteenzetting van de verschillen 
tussen Rooms-Katholicisme en Reformatie_ 
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W. FABER: 

Wijsgeren in Nederland 
Geb. 

werk geeft een volledig overzicht van wat 
Nederlanders op het gebied van 'wijsgerige 
bezEnning hebben gepresteerd.. De bedoeling 
is dus, dat men door dit geschrift een Inzicht 
krikt in de stelsels van de belangrijkste Ne-
der/andse wijsgeren. 

H. H. FARMER: 

Dienaar des Woords 
Geb. 

Een boek waa.rin 1.....011.11. nagegaan ep welke 
Wijze de verkondiging, van het Woord dient 
te geschieden. Voor predikanten en kerkgan-
gers waardevol, 

Dr ARMAND HOLET 

Een Kerk in onrust om haar 
belijdenis 
2e druk. 	 Geb. 17,510, 
Een pro-efsebrift, waarin pater Violet gedc-
Eurnen rc brr 2e,er Dbjeot.ief gen dgudie geeft, 
over het ontstaan van de rielitingenstrijd il 
de Ned. ncrv_ Xerk. 

Prof, Dr JOH. DE GROOT (j') en 
Prof. Dr A. Ik. HULST: 

Macht en Wil 
Teneinde dit belangrijke werk onder veler be-
reik te brengen, werd rie prij .5 Veirl f15_—
teruggebracht. tot slechts 17.50. 
te verkondiging van het. Oude Testament 
aangaande Ood. reni StUdtewerk, dat. voor 
theologen en leken warde heeft, 

Dr TH. L. HAITJEMA: 

Nederlands Hervormd 
Kerkrecht 
001,7, dil; voljir ?1,110 kerkelijk geShreresseerden 
zeer waardevolle boekwerk werd 1451n f15.— 
tol 	in prijs verlaagd. 
Dit werk geeft alit.woord Dp practi.sob alle 
vragen ten opzichte van het tegenwoeirdig 
geldend kerkrecht en de orde in de kerk. 

Dr TH. L. HAIDEMA: 

Schrift en Kerk 
Geb. 3127.50... 

Gedenkboek ter gelegenheid Van het 301-jarig 
Hoogleraarsambt van. Prof. Haitleina. Bij-
dragen valt theologen klit bleu- cr badteil-
land. 

Dr A. R. HULST: 

Belijden en loven 
aebr.. /1.25_ 

Rede gehouden bij. cie aanvaarding van het 
ambt van kïiocigle„ran.r.. 

Dr J. KOOPMANS: 

Kleine Postille 
2.e druk. 	 Geb. 1175. 
Een klein meesterwerk, waadn een jan:1'00011as 
van predikteksten kort. wordt behandeld. 

Dr 0., VAN DER LEEUW: 

Sacramentstheologie 
Geb. f8.50. 

Wat wijlen Prof. Van der Leeuw in dit boek 
heeft gegeven vraagt balangstelllng van allen 
die zich met de liturgie in de Kerk bezig-
houden. 

Dr K. H, ME.SKOTTE: 

De kern van de zaak 
Geb. /Mijl 

Voor ieder die: precies wil weten wat eigen-
] ijk de betekenis is ;r de Nieuwe Kerkorde, 
is dit boek zeer bela.ngrtk.. 
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Dr K, H. MISKOTTE: 

Grensgebied 
Een. culturele tijdspiegel. 	Geb. f7.901. 
Samengesteld deer Willie e_ enethlage, 
Een Greep uit het meer litteraire werk van de 
auteur. Tn een aantrekkelijke vorm vinden 
we hier een weergave van de geweldige inner-
lijke spanningen die onze tijd beroeren, De 
meest belangrijke culturele aspeeteb van. deze 
tijd worden er in besproken. 

Dr G. C. VAN NIFTRIK: 

Kleine Dogmatiek 
Vierde totaal herziene, belangrijk uitgebreide 
druk, 	 Geb. j9.90. 
„We kunnen blij zijn. dat we in het Neder-
Jands. een boek als dit bezitten_ Het zal velen 
het begrip geven, dat dogmatiek beoefenen 
geen dor bedrijf is, maar boeiend en ver- 

Hervormd Amsterdam. 

Dr G., C. VAN NIFTRIK: 

De boodschap van Sartre 
G-eb. /8.90. 

„We hebben dit boek met veel vreugde ge-
lezen. Prof, Van NifiTik verstaat de kunst 
om op eenVoudige, heldere en boeiende wijze 
te schrijven over abstracte onderwerpen. 
Wie eens onder deskundige leiding wil worden 
voorgelicht over de gedachtenwereld van 
&atm kan hier terecht," 

Hervormd Arnijterclani, 

Dr G. C. VAN NIFTRIK: 

Zie, de Mens! 
Gek ƒ9.99,. 

Beschrijving en verklaring van de. Anthro-
Pologie van r.ar1 Barth. 
Hier vindt 17 in begthellike, heldere stijl 
terug wat Barth in zijn Dogmatiek schreef 
over het existentialisme, het huwelijk, de 
%ende, de mens als ziel en lieb_aarn, de mens 
In zijn tijd, enz. enz. 

Dr 0. NOORDMANS: 

Het Koninkrijk der 
Hemelen 

Geb. $3,90, 
Toeliebting op Zondag VU tot X.Itia van de 
Heidelbergse Catechismus.. 

Prof, H. CH.. PUECH en 
Prof, Dr G. LUISPEL, 

Op zoek naar het 
Evangelie der Waarheid 
(De Codex Jarig). 	 Geb. f2.90. 
Men bedenlie eens, wat het 2eggen wil, dat 
men nu voor de eerste maal sinds tientallen 
eeuwen een ketters Evangelie uit 150 ne. 
Christus in handen heeft, het enige, dat tot 
dusver bekend is. 
Voor de in dit beekje gegeven uiteenzettin-
gen en de voorlopige vertaling van een deel 
van deze oude manuscripten, bestaat In zeer 
ruime kring belangstelling. 

Pro regno pro scrnctuario 
Geb. ƒ40.,—. 

Gedenkboek met bijdragen van theologen uit 
binnen.- en buitenland. 

Dr A. 1. RASKER: 

Christelijke Politiek 
Geb. 13.90.. 

Een gesprek ever de theocratie, 

Dr A. J. RASKER: 

Het gezag van de 
Heilige Schrift 	Gebr. 11.25.. 
Rede uitgesproken bij de aanvaarding van 
het ambt van -I-oogleraar vanwege de Ned. 
Herv. rerk aan de Ittjk.suniversiteit te Lei-
den op El October 1954_ 
De Heilige Schrift is als gezaghebbend ge-
tuigenis van Gods openbaring aan de kerk 
toevertrouwd. Eet gaat er in de kerk en in de 
haar dienende theologie niet om, een be-
schouwing over de Bijbel te verwerven, rnaar 
om op te roepen tot onderwerping aan wat 
ons hier gegeven en beloofd wordt. 
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r M. VAN RHIJN: 

Gedachten en gestalten 
uit de Evangeliën 
Deel I., 2e druk. 	 Geb. PIM. 
Deel it 	 Geb. ƒ5.9«. 
Bekende en minder bekende gedeelten ult de 
Evangeliën zijn hier op werkelijk boeiende 
wijze besproken en toegelicht 

Dr A. A. VAN RULER: 

Bijzonder en algemeen 
ambt 

Gebr. 53.501. 
De auteur wijst hier de verschillende aspec-
ten aan welke het vraagstuk van de ambten 
vertoont. Hiermede dringt hij door tot de 
kernvragen in de- huidige discussle.s om het 
ambt. 

Dr A. A. VAN RULER: 

Het Onze Vader 
Geb. /2,50. 

De door velen gewaardeerde overdenkingen, 
welke indertijd als morgenwijdingen voor de 
radio werden uitgesproken. 

Dr A. A, VAN RULER: 

De belijdende Kerk in de 
nieuwe kerkorde 

Gebr. jr1„50,. 

Gegevens en bes.prekingen over de nieuwe 
kerkorde. 

Dr A. A. VAN RULER: 

De vervulling van de Wet 
Geb, 515.—. 

Een dogmatische studie over de verhouding 
van openbaring en existentie_ 

ek in de Pastorale 
151TVESKKOCHT 

Gebr.. 

Dr P. A, VAN STEMPOORT: 

Eenheid en Schisma 

Dr P. A, VAN STEMPVOORT: 

De allegorie in Gal. 4 21-31 
als hermeneutisch 
probleem 	

Gebr. /1.25. 

Dr W. k VISSER 'T HOOFT: 

Droefenis en grootheid 
der Kerk 

Geb. 51.—. 
Een heldere,, pakkende inleiding in de ~kl-
vragen t.o.v. Kerk en Wereld. 

Dr H. DE VOS: 

Nieuwe Testament 
en Mythe 	

Gebr. ƒ3.5e. 
Dit verhelderende boek geeft de, de laatste 
tijd sto druk be.sproken, opvattingen weer van 
Bultmann over de ontmythologisering van 
het Nieuwe Testament, 

Dr H. DE VOS 

Het Christelijk Geloof 
Geb.. 0.90, 

Een uitstekende lekendogmatiek. die ook door 
vakarienmen zal worden gewaardeerd. 

Dr H. DE VOS: 

Inleiding tot de Ethiek 
Geb f7.90. 

Dit boek is zo eenvoudig mogelijk van opzet 
en voorziet in de grote behoefte die er aren-
lang heeft bestaan aan een goede inleiding 
tot de zedekunde 

Dr H. DE VOS: 

Inleiding tot de 
Wijsbegeerte 	

Geb. /9.90. 
Een beknopte. eenvoudige, wetenschappelijk 

Onintsban.r voor beginners en studerenden. 
verantwoorde inleiding tot. de wijisbegterte- 

Dr E. L. 

Het ge 
Theo  •  gie 

Geb, /6,90. 

Belangrijk boek voor het Nieuw-Testamen-
tische detail-onderzoek. 
Duidelijke uiteenzetting van het. probleem Verdraagzaamheid 
van de Oecumene, 

Dr H. DE VOS: 

Gebr. f 1,—. 
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DE PREDIKING VAN HET 
NIEUWE TESTAMENT 

Theologische commentaar onder redactie 
van Dr K_ H. mi2:;kotte en Dr H. van °yen. 

Dr M. H. BOLKESTEIN: 

Het verborgen Rijk 
<Verschijnt eind 1.9541. 
Het Evangelie van Markus_ 
Geb, 11420. intekenpriis 113,50. 

Dr H. VAN ClYEN: 

Christus de Hogepriester 
De Brief aan de Hcbrodn. 2e druk, 
Geb. n1.50. Intekenprijs 

Ds F. 1. POP: 

Apostolaat in druk en 
vertroosthiq  
De tweede brief álL all de Corinthlks, 
Geb. 115.90. Intekenprijs /14.60. 

Dr E. L. SMELIK: 

De weg van het Woord 
Het Evangelie naar Johannes. 
(JO. ƒ8,51k Intekenprijs 17.90_ 

Dr E. L. SMELIK: 

De wegen der kerk 
2e druk. 13e Brieven aan Timptheas, De 
Brief aan Titus. De Brief aan Filémon. 
Geb. ƒ5..0. Intekenprils 

Dr P, A, VAN STEMFVOORT: 

Oud en nieuw 
De Brief aan de Galatitkrs. 
Geb. T7.50. Intekenprija 0,50, 

Dr G. J. STREEDER: 

De Gemeente in 
Christus jezus 
De Brief aan de Philippenzen.. 
Geb. 	Intekenprijs f3•25. 	-11 

STUDIEBOEKEN, CATECHISATIEBOEKES enz. 
CATECHISMUS of Onderwijzing in de 

Christelijke leer, die in cie Nederl. Geve-
form.. Kerken en Scholen geleerd wordt. 
Met teksten 	 . 	_ f0.21 

ex. f4,75; 100ex. /16.80_ 
A, HELEJEIsTE.B.OF.Er (Dusgenaamd Groot 

Hellenbreek) Voorbeeld der goddelijke 
waarheden %icor eenvoudigen . 	10.50 
25 ex. á ff147 ,!-:::, 100 ex, á ƒ0.45. 

Idem, Idem, (Dusgenaamd Klein Hellen- 
broek) 	• _ 	. 	11 111 	1 	 11 	10,40 
25 ex. 	f 0.37 i ,2; 100 ex, b, 1025.,

! 
 

KORT BEGRIP DER CHRISTELIJKE RE-
LIGIE, met de voornaamste bewijzen der 
Heilige Schrift en een aanhangsel over de 
Wet des Heren 	, 	10.20 
25 ex_ j-4.50; 100 ex, 11.7.50, 

Ds P. J, VAN MIELIE' KORTE SCHETS 
DER CHRISTELIJKE GELOOFSLEER, 
4e druk 	 _ _ , 	.. 11.30 

K. G_ DANSMA; BIJBELS ALLERLEI VOOR. 
SCHOOL EN CATECHISATIE 	.1.0„10 

[Jr P. BLOEm.Hor: EENVOUDIG LEER-
BOEK DER KERKGESCHIEDENIS. Ge- 
bonden _. . 	 /5,90 

Dr F. BLGEMHOFt VRAGENBOEKJE BIJ 
HET EENVOUDIG LEERBOEK DER 
KERKGESCHIEDENIS „ „ , j0,50 

Dr P; A. VAN STElijAPV001"Vr_ DE KERN 
VAN HET NIEUWE TESTAMENT. Ge- 
Mustreerd 	 f1.50 

Dr P. A. VAN sirEmpliOORT2 GELOVEN 
EN LEVEN ,.. 	 _ f1,50 

D.55 P, A. VAN STEMPITOORT: NAAR HET 
HEILIG AVONDMAAL, 10e druk. . /0,50 

R_ L_ CHANCESER5 en K. D, ROBIMON: 
SEPTIMUS. Latijns leesboek voor beginne-
lingen- Bewerkt. door Dr A. Somma. 2e 
druk,. C.T.Ebonden. „ 	 f2.90 

E. H. GODDARD M_A_ en JOHN COOK 
M,A.; CAESARIANA. Latijns leesboek, Be-
werkt door Dr A, Satrison. Gebonden 1'2_00 

Dr A. 51LLM5ON en Dr 0. J. DE VRIES: 
GRIEKSE. QRAIVIMATICA, 2e druk. Ge- 
bonden 	 f2_90 

Dr A. SAMSON en Dr 0. J. DE VRIES 
OETENBCIFEK BIJ DE GRIEKSE GRAM- 
MATICA, 2e druk. Gebonden , 	, . 13.90 

ZESTIG LEESSTIIKKEN, ten dienste van 
het onderwijs in de Vader'. Geschiedenis 
op Gymnasia., H..13_5, en Kweekscholen, bij-
eengebracht door Dr A. G., van Opsta/ en 
Dr J, IlfceUnk. 2e druk_ Gebonden in linnen 
band 
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5-eu4pmiddeten, 
BIJ DE GODSDIENSTIGE OPVOEDING 

Ketstaiananars in 91. verschillende lu Lbecieringen„ yarlaf 
10.20 per stuk_ 

Xerstkaarten,. 112.1.1a1 31-0_20 per 4 stuks. 
Practieki en aantrekkelijk. verpakIiingsrmallerigal. voor de 
fee,striagen. 

Kerstzakken voor ale tractatiC: 
Groter 	3-pondszak., per 3.00. f2.90. 
Bontonzakle, per 10-0 

ALLES 

voce 1-EET FLANELBORD 

kEág Te0 

zdrt bd;Ma 

  

Ktiie uit meer dan 50 flzneIplattn iti vierkteuren.druk., 
aák de khulerma hun. eigen IlanelbnrdIe in het g.ezin. 
Map met g vevrAlllilrigen in zrenskieurendruk. Complfiet, met 
bordje (afrn_ 17 X 2.5 cm.), kiitvoerig-e basehrijyffig en -ver-
tellingen, f1.90 per map, 

 

GROTE SORTERING WANDPLATEN 
Keuze uit 73 versetilleride atimeldhigen nam,r schilderijen 
van HaTrold Dopping en Shavo, opgeplakt" voorzien mrt 
kcgrafe> 12,—, 
65 verschillende W2li nal:dat/nl raar schilderijen 'rIsie 
Anna Wood, fe...65 per straf, 

B-Govellsfa-alicle uitgarven  uitsluitend te bestellen bij de Ned. 

 

Zonfiagssm}i43-01 Fereenigl in g,. 

11* * NEDERLANDSCHL ZONDAGSSCHOOL VEREENIGING,  
EL0EUGRA..0121T 10 - AMSTERDA,114 
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Keur-Reeks 
*LUlstekeflde  inhoud 

prettig 'omwal 
* soepele, afwasbare band 

* lage prijs 

Een serie succes-boeken in een prettig, handig formaat, 'uitge-
voerd in afwasbare plastic-band. 
De prijs van deze boeken is ZO laag mogelijk gehouden, zodat 
ze zich qua inhoud, prijs en uitvoering hij uitstek lenen voor 
het geven als geschenk aan familie en vrienden. 
In de Keur-,Reeks werd een sterk 	prijs verlaagde herdruk op- 
genomen van de volgende bekende, en nog. steeds veel gevraag-
de romans: 

Anne de Vries: BARTJE 
Prijs ni. ƒ3.56. 

„Bartje" blijft een bijzonder boek_ Wet 	chriivers of dlehter2.5 
hebben tot. dusver zizi• ongekinisteld, maar fijn en zuiver een kin-
derleven geschilderd als .Anne de Vrie.s. 

Anne de Vries: HILDE 
Prijs Va f 3.50 

e talent.VOile schrijver zet In dit boek het wijde Drentse land-
schap in zijn. ontroerende, ....tobers schoonheld suggestid voor Ons 
neer en hij tekent mensen van vlees en bloed. 

Cor Bruijn: 511_, DE 5TR.ANDILITTER. 
Pij 	n f 3.961 

Dé Tersehellin.gerroman van Cor Bruijn, the lage prijs brengt dit 
pracht-boek thans onder ieders bereik. 

Marie van Dess.ei-Poot: TOEN DE HOUD< RIEPEN 
Prijs ii.t1 f 3.50 

'Deze boeiende renlan, die op veler verzoek in herdruk verschijnt, 
vertelt over La Roche en de overweldigend schone natuur van 
de .Ardennen_ 

Ook, werd in de Keur-Reeks opgenomen: 

Rage Fa [k ~sen DE KRANTENMAN 
Priirs f3.50 

Olsen, de krantemnan, 1.3 een men met een goed humeur, een. 
treffende slagvaardigheid er. een Warm hart. Hij is een wijs man. 
hij verkoopt het ni.euka van varkriaa Maar liefst van dat van 
de eeuwigheid 



ti 

1!  :L:111[5(

fffff 

VRAAG DEZE 
PRACHTBOESEN 

CADEAU 
OF TEKEN ZELF llslt 

STER-REEKS 

Een nietrWe serie boeiende raeisiesronaane. 

Ieder ttleiSJC., dat prils aalt op hOgren waarin de 
blild.schap vue het leven wordt beschreven, moet 

niet actueleu zich direct op to geven als bOnne 
Op de 

STER-REEKS. 

Hierin verschijnen de mooiste .boeken. veel 

DuldeZe 	 Boeken!  Wegeirin hel bruiSende 
leven zeil aan bel woord in en waarin. do rijkdom, 

Cri de grote betekenis wordt '91eergegeven van 

de lieide. die in zo velerlei vorm het ELICISIOShart 

kan Taegoeren. 

Snelren. die' de levenshillr verruimen von hen dle 
Op de dratalool Wen hef Volle Ie en staan. 

Zeind de in dele titittaintt liggende Opga-k...e-

kaan En„ dart ontvangt U ook Iedere drie maan-

den zo'n prochllbooki. 

Met een inisEenlild VO q drie maanden! verschijnen: 

MAX DE LANGE-EMAAMSIMA.: 100S 'MI HEES VLIEGT irsIT 

1LRU1SEMEIER: ALLES IS VEEL 

C. TH. IONGZIAN-1 5 GROOT: JOE OFFER 

M. írl.tipt RENES-BOLDTHIG1-1: DE HLELNE BLAUWE BLOEM 

Prijs per dop!.  14.99. tiij intekening op de Stex-reeks "'Mg por deel, 
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