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KERSTVERTELLINGEN
de dag
van
bet hlehem

Een prachtig uitgevoerde NIEUWE BUNDEL voor kinderen èr!
volwassenen.
DE DAG VAN BETHLEHEM

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

Je k llmíln-Spierer;ávrr

12 kerstvertellingen door R. Dijkstra, Ellen Scheller en Lise Gast.
12 tekeningen tussen de tekst en stofomslag door Bert Bouman.
Geb. 1 6.90.
Deze bundel zal de velen die op een kerstbijeenkomst voor kinderen of volwassenen een verhaal willen vertellen of voorlezen,
onschatbare diensten kunnen bewijzen.
. Ook voor het gezin van grote waarde.

een korf vol
sprookjes
VERTEL- EN VOORLEESBOEKEN
EEN KORF VOL SPROOKJES

door Jo Kalmijn-Spierenburg.
Groot formaat, kostelijk geïllustreerd in zwart en kleur. Stevige,
afwasbare band in vijf kleuren.
Omvang 128 blz. Geb. 1 8.90.
Deze korf is een ware hoorn des overvloeds. Hij bevat vijftig
verhaaltjes van uitstekend gehalte, zoals men dat van mevrouw
Kalmijn gewend is. Tiny van Asselt verzorgde de vele illustraties
in kleur en zwart. Zo ontstond een bijzonder aantrekkelijk geheel,
dat door oud en jong met plezier ter hand zal worden genomen
om voor te lezen of zelf te lezen. Een rijk bezit voor ieder kind!
Een geschenkboek bij uitnemendheid.
HET BOEK VAN JAN WILLEM

door Anne de Vries.
Ruirn.,150 illustraties, waarvan een groot aantal in kleur, door
Tiny van Asselt.
f 9.90. Groot formaat. Afwasbare band. Meer dan 80 verhalen.
Het voorlezen van deze verhalen vóór het slapen gaan betekent
voor de kleintjes een dagelijks terugkerend feest!
EEN KOFFER VOL VERHAALTJES

door Greeth Gilhuis-Smitskamp en D. Thomas-Gilhuis.
70 illustraties in kleur en zwart door Tiny van Asselt.
1 8.90. Groot formaat.
Een betoverend mooi kijk- en leesboek voor kinderen van 4 tot
7 jaar.

Een onmisbare gids door boekenland
Deze rijk voorziene catalogus wil U ook dit jaar weer helpen bij de
moeilijke taak prettige, boeiende, verantwoorde lectuur te kiezen voor
school, zondagsschool, gezin of club. Aan inhoud en uitvoering is de
grootst mogelijke zorg besteed, Door de talrijke illustraties en de
stevige fleurige bandjes, die voorzien zijn van een beschermende vernislaag, zijn de boekjes en boeken een lust voor het oog. De prijzen
hebben wij opvallend laag kunnen houden.
Behalve de namen van oude getrouwen onder de schrijvers zult IJ ook
nieuwe auteursnamen in deze catalogus tegenkomen. Het verheugt ons
dat wij, in nog ruimere mate dan voorheen het geval was, tegemoet
kunnen komen aan de belangstelling voor vreemde landen en volkeren,
die zich tegenwoordig al vroeg bij de jeugd openbaart. Van de nieuwe
kinderboeken noemen wij in dit verband: Lars op Groenland, Pepi,
het bergindiaantje, Dodo en Het ezeltje van Matthias.
De serie 'Mensen en dieren in vreemde landen' voor de jeugd die de
lagere school achter de rug heeft, werd met twee nieuwe titels verrijkt.
Ook aan de Flevo Jeugd-pockets is een viertal titels toegevoegd. Voor
een bijzonder bescheiden prijsje wordt hier de jeugd werkelijk iets
goeds geboden.
Aan de vraag naar vertel- en voorleesstof voor kinderen en volwassenen meenden wij verder tegemoet te moeten komen door een nieuwe
bundel: De dag van Bethlehem. Deze bundel bevat verhalen en gedichten die in verband staan met het kerstgebeuren.
Vriendelijk verzoeken wij IJ vooral vroeg te bestellen.
Verkrijgbaar in de boekhandel.
Najaar 1965.
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Greeth Gilhuis-Smitskamp:
1 VEILIG IN HET DONKER
M. 7-9 jaar. 16 blz., 5 ill., 3e druk
Ten gevolge van een ongeluk moet Joosje ondanks duisternis en storm en ondanks haar angst hulp gaan halen.
Ze ontmoet blinde Bertus en van hem, die altijd zijn weg
in het duister moet gaan, leert ze dat het mèt de Here
altijd veilig is in het donker.

Nel Verschoor-van der Vlis:
2 LAAT DE KINDEREN TOT MIJ KOMEN
J. en M. 7-9 jaar. 16 blz., 4 ill., 2e druk
Jaap en Jet zien er eerst als een berg tegenop dat opoe
Slot bij hen komt inwonen. Eerst later gaan zij, en met
hen de andere kinderen uit de straat, veel van het eenvoudige oudje houden. Door haar toedoen leren ze begrijpen waarom Kerstmis zo'n belangrijk feest is.

Arne Falk-Ronne:
NAAR HET LAND VAN DE JORDAAN
Rijk geïllustreerd met 32 pagina's kleurenfoto's.
Uit het Deens vertaald door G. A. J. Emonds.
Geb. ƒ 14.90
Samen met zijn vrouw en een bevriend echtpaar heeft
de auteur de lange weg afgelegd van Europa naar het
Nabije Oosten. In Istanboel, in Damascus, in Jeruzalem,
maar eveneens in kleine gehuchtjes en vaak ook als gast
van de bedoeïenen heeft hij in zijn caravan gewoond tussen de mensen die hij wilde leren kennen.
In Jericho kampeerde hij aan de rand van een bananenplantage, driehonderd meter onder de zeespiegel, aan de
voet van de Berg der Verzoeking. Op reis naar de mijnen
van Koning Salomo in de Negeb-woestijn kwam hij onder
militaire bescherming van vrouwelijke Israëlische soldaten te staan en in Eilat aan de Rode Zee stond hij met
één voet in Afrika en met de andere in Azië.
Over deze bonte, boeiende wereld geeft de auteur met
grote vaardigheid een aangrijpend relaas.
Een boek dat allen die bij school- of zondagsschoolwerk
zijn betrokken rijke vertelstof biedt.
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W G. van de Hulst:
3 GEDROOGDE APPELTJES
J. en M. 6-8 jaar. 16 blz., 5 ill., 5e druk
Grootmoeder vertelt haar kleinkinderen een verhaal uit
de tijd toen zij zelf nog op de zondagsschool ging. Een
beetje een verdrietig verhaal in het begin, maar met een
prachtig einde.

Jeanne Marie:

M. 6-8 jaar. 24 blz., 5 ill.

4 PAULIENTJE GAAT OP STAP
Paulientje heeft wel neven en nichten, maar geen broertjes en zusjes. Op weg naar oom en tante verdwaalt ze.
Haar kinderlijk gebed wordt verhoord. Zo komt er ook
een einde aan de duizend angsten die moeder doorstond.

Nel Verschoor-van der Vlis:
5 LANGS HET DONKERE BOS
M. 8-10 jaar. 24 blz., 5 ill., 5e druk
Het is een mooie daad van Rietje de Ruif wanneer ze,
ondanks haar angst, in, het donkere bos een meisje uit
haar hulpeloze toestand redt. Wanneer uitkomt dat het
meisje met haar grootvader in een armelijk schuurtje
woont, besluit Rietjes moeder hierin verbetering te brengen.

Anne de Vries:

J. en M. 6-10 jaar. 24 blz., 4 ill., 4e druk

6 HET KLEINE NEGERMEISJE
Dit kostelijke boekje gaat over het grappige, kleine negermeisje Pieng-Pieng en over de grote ongerustheid van
haar moeder en niet te vergeten over die van haar broer
Dagoe, als ze 's avonds nog niet uit het gevaarlijke bos
is teruggekeerd.
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Marga Bartels:
M. 7-9 jaar. 32 blz., 5
MARIEKE
7 KERSTFEEST VOOR
Marieke, door ziekte enigszins doof, zal met Kerstmis niet
bij vader op het orgel kunnen zitten. Muziek spreekt meer
tot haar dan een verhaal. Haar verdriet verandert in
vreugde als ze toch een plaatsje op het orgel krijgt.

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

W G. van de Hulst:
9 HET GAT IN DE HEG
J. en M. 8-11 jaar. 32 blz., 6 ill., lle druk
Vijf schoolkinderen, die om de kortste weg te nemen altijd door een gat in de heg kruipen, beloven een arm,
kreupel meisje trouw te begeleiden. Maar door hun onoplettendheid gaat het helemaal mis. Het verschil tussen
beloven en doen wordt hier aan de hand van een treffend
voorbeeld duidelijk gemaakt.

Jeannette van Luiyen Bronwasser:
10 DE RODE BAL
J. en M. 6-8 jaar. 24 blz., 5 ill.
Als Paultje Verheul uit Amsterdam in Noordwijk aan Zee
logeert, ervaart hij dat de wind heel wat speelse streken
kan uithalen. Niet alleen met zijn mooie rode bal, maar
ook met de pet van een politieagent. Voor Paultje zijn bal
terug heeft en de agent zijn pet weer kan opzetten, zijn
er vele avonturen beleefd.

Jeanne Marie:
11 GEEN VREEMD KIND
M. 9-11 jaar. 32 blz., 5 ill.
Het vriendinnetje van Annelies gaat naar Nieuw-Zeeland.
Annelies zit nu een poos alleen in de schoolbank. Ze verheugt zich op de komst van een nieuw meisje, maar groot
is haar teleurstelling als de nieuwe leerlinge een Papoeameisje blijkt te zijn. Ze ervaart echter al gauw dat het
hart en niet de huidskleur de waarde van een mens bepaalt.
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Coby van der Hidde:

M. 7-9 jaar. 32 blz., 5 ill.

12 WAT EEN VERRASSING
Tijdens de kerstdagen moet Anneliesj e door ziekte van
haar moeder bij de saaie, stijf-deftige tante Louise logeren. Ze voelt zich hopeloos eenzaam, maar gelukkig bedenkt ze een prachtig, origineel plan: een kerstboom voor
de vogels, de konijntjes en de andere dieren. Alles loopt
mis. De boswachter vindt haar en zo komt het dat ze later
gezamenlijk in het grote huis kerstfeest vieren, waardoor
zelfs tante Louise onvergetelijke uren beleeft.

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

W G. van de Hulst:
14 VAN EEN KLEIN MEISJE
EN EEN GROTE KLOK
J. en M. 6-8 jaar. 32 blz., 7 ill., 12e druk
Dit juweeltje van vertelkunst is wel een van de meest
gewaardeerde verhalen voor kinderen van de aangegeven
leeftijd.
Ria en Jaap zijn aardige kinderen. Hun belevenissen in de
kosterswoning zijn spannend en aantrekkelijk verteld.
Prachtig vooral wordt beschreven hoe tijdens de ziekte
van Jaapje de kleine Ria voor zijn genezing bidt.
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P. A. Leydens:
M. 7-9 jaar. 40 blz., 5 ill.
15 HET MOET ANDERS WORDEN
Anneliesje, het enige dochtertje van schipper Jansen en
zijn vrouw, voelt zich vaak eenzaam. Als ze kennismaakt
met Jetje Vermeer, komt daar gelukkig verbetering in.
Ze leert Jezus kennen en ook haar vader en moeder vinden de enige ware levensweg.

Jeannette van Luipen Bronwasser:
16 KERSTMIS BIJ OPA EN OMA
J. en M. 9-11 jaar. 40 blz., 5 ill.
In het grote huis van oma en opa komen alle familieleden ieder jaar Kerstmis vieren. Eelco wil niet mee. Hij
heeft andere plannen. Zijn vader wil hem niet dwingen
en zo zal hij bij een vriendje logeren. Op het laatst bedenkt hij zich en daarvan zal hij nooit spijt krijgen,
want zelden had hij zo'n goed kerstfeest.

Murk A. j Popma:
J. en M. 6-8 jaar. 40 blz., 5 ill.
17 KLAAS EN KOOS EN HET BOOTJE
Een gezellig kinderboek, met een spannende inhoud en
een aantrekkelijke geheimzinnigheid.
De wind neemt het mooi opgetuigde klompbootje van
Klaas en Koos mee. De speelse hond van de klompenmaker maakt het er niet beter op. — Gelukkig komt er
aan de ongerustheid van de ouders een einde en worden
de jongens de trotse bezitters van een nieuwe boot.

Door vroeg te bestellen hebt U
de boeken ook op tijd in Uw bezit !
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L. Quak:

M. 5-7 jaar. 40 blz., 5 ill.

18 HESJE
Omdat Hesje allerlei dingen doet die niet mogen, is iedereen boos op haar. Groot is haar verdriet als ze ziek wordt
en haar hondje wegloopt. Gelukkig knapt Hesje weer op
en komt het hondje terug, Als vreugdevolle bekroning op
deze prettige dingen is er tijdens Hesjes logeerpartij thuis
een zusje geboren, dat, net als haar pop, Annemieke genoemd zal worden.

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

ALLE HIERNA VOLGENDE BOEKEN ZIJN GEBONDEN

GEBON'DEN BOEKEN

Anne de Vries:
20 TOEN JEZUS GEBOREN WERD
J. en M. 6-9 jaar. 32 blz., 18 ill., 7e druk
Zes drukken in grote oplagen vonden reeds hun weg. Een
bewijs dat dit boekje, mede door de vele verduidelijkende
illustraties. in een behoefte voorziet. In eenvoudige, kinderlijke taal wordt hier het kerstverhaal naverteld. Het
bewijst tevens dat er geen betere evangelisatielectuur bestaat dan die welke aan de bijbel zelf werd ontleend.

7

GEBONDEN BOEKEN

Ad Mol:
21 HET VREEMDE AVONTUUR
J. 9-12 jaar. 48 blz., 7 ill.
In een boze bui gaat Henk met het motorbootje van oom
Tinus op de Biesbosch varen. In de wir-war van kreken
en vaargeulen verdwaalt hij hopeloos.
De ongerustheid thuis en de speurtochten duren tot de
volgende morgen. Iedereen is verwonderd als Henk terugkeert in gezelschap van iemand die al ruim twee jaar geleden was gevlucht.

GEBONDEN BOEKEN

C. M van den Berg-Akkerman:
22 KERSTFEEST IN DE STAD
M. 9-11 jaar. 56 blz., 9 ill.
Van een intiem deirp verhuizen naar een grote stad is een
ingrijpende verandering. Dat ervaren Joke en haar broertje
Jantje. Als ze de grote kerstboom bij het stadhuis hebben
bekeken, stappen ze in een verkeerde tram. Dan is Leiden
in last. Gelukkig zijn er later vele blijde verrassingen die
alles weer goed maken.

M A. M Renes-Boldingh:
23 VAN EEN KLEINE JONGEN
EN EEN GROTE HOND
J. 7-10 jaar. 32 blz., 7 ill., 2e druk
Het mooie landschap geeft dit prettige verhaal al direct
een bijzondere bekoring. Bernardo, de Sint-Bernardshond,
hoort thuis in een groot, druk gezin. Het dier houdt meer
van de rust en zoekt dan ook vaak de buren op, waar
maar één kind is. Hieruit komt een ruzie voort, die pas
wordt bijgelegd wanneer Bernardo het leven redt van het
in de sneeuw verdwaalde, bijna bevroren buurjongetje.

Rie Stooré-Batier:
24 DE STOKKERTJES GAAN TOCH UIT
M. 8-10 jaar. 56 blz., 7 ill., 2e druk
Een blijmoedig, origineel verhaal. Het is voor alle huisgenoten een grote teleurstelling als 't vakantiehuisje aan
zee niet vrij komt. Moeder biedt hun eigen huis als zomerverblijf aan. Een zonnig humeur en een flinke dosis fantasie zorgen voor een vrolijke tijd.

GEBONDEN BOEKEN

Anne de Vries:

25 DE GROTE VEENBRAND
J. 8-12 jaar. 37 blz., 6 ill., 6e druk

Jaap durft alles en is volgens Knelis een waaghals. Maar
de ouwe Knelis is veel te bang, vindt Jaap. Die denkt
altijd aan doodgaan. Als er een grote veenbrand uitbreekt
weet Jaap met levensgevaar hun schaap van de vuurdood
te redden. Is hij dan een waaghals, zoals Knelis altijd
zegt? Toch niet; dat blijkt wel aan het slot van dit meeslepend geschreven verhaal.

Wim Wijnands:

J. 8-10 jaar. 56 blz., 7 HL

26 BEWEGING OM EEN DRIEWIELER
Een prettig, levendig verhaal, dat zijn speciale waarde
ontleent aan de inspiratie die het helpen van de gehandicapte medemens geeft.
Met enthousiasme brengen de klasgenoten van Gert Bakker door het verrichten van allerlei karweitjes geld bijeen voor een driewieler.

Barendele-serie
door CO VAN DER STEEN-PIJPERS
Illustraties

Rie Reinderhoff

Frisse, opgewekte verhalen, die alle afzonderlijk zijn te
lezen. Kinderen die al een of meer deeltjes bezitten, zullen ook verder van harte meeleven met de vermakelijke
en spannende avonturen van Barendje.

27 BARENDJE EN DE GROENE
SPECHTEN
J. 8-12 jaar. 56 blz., 7 ill., 4e druk

28 BARENDJE ZIT IN ANGST
J. 7-9 jaar. 56 blz., 7 ill., 3e druk

Barendje en Annemieke: zie nr. 41.

GEBONDEN BOEKEN

Jeannette van Luipen-Bronwasser:
29 HET MOOISTE FEEST
J. 7-10 jaar. 48 blz., 7 ill., 2e druk

De jongens in het sanatorium over wie in dit mooie verhaal wordt verteld, zien met spanning uit naar de komst
van een nieuw patiëntje. De teleurstelling is groot wanneer blijkt dat deze Rob de Winter alleen maar onprettige
dingen zegt. Geert vooral voelt zich gegriefd. De jongens
maken mooie versieringen voor een ander sanatorium. Het
kerstfeest wordt voor allen een blij feest. Gelukkig kan
ook Rob in deze vreugde delen.

Tjits Veenstra:

J. en M. 8-10 jaar. 48 blz., 7 ill.

30 KERSTFEEST VOOR
OUDE JOHANNES
Dit goed geschreven verhaal treft prachtig de sfeer van
een bergdorp. Het vertelt over de oude, eenzame Johannes, die alleen in een huisje hoog tegen een berg woont.
Hij heeft zijn voet verstuikt en kan daardoor de kerstviering niet meemaken. Colombo en Marielle ondernemen
de tocht naar boven, worden door mist gedwongen te
blijven en vieren met Johannes kerstfeest. De ongeruste
bewoners halen de kinderen èn Johannes op.

Ina de Vries-van der Lichte:
31 HET KAMERTJE IN DE KERK
J. en M. 7-9 jaar. 48 blz., 7 Hl.

Marga en Mieke mogen bij opa en oma logeren. Opa is
koster en de kinderen vermaken zich in de lege kerk.
Mieke wordt ziek en mag vanuit het kamertje in de kerk
de preek beluisteren. Als de dominee haar opzoekt wordt
er ook een oplossing gevonden voor het zelfgemaakte
cadeautje dat beschadigd werd en voor oma's verjaardag
moest dienen.
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GEBONDEN BOEKEN

C. M. van den Berg-Akkerman:
32 ALS EEN DROOM
M. 9-12 jaar. 62 blz., 10 ill., 2e druk
Diny mag bruidsmeisje zijn als tante Carolien gaat trouwen. Het ontbreken van een feestjurk legt een schaduw
over dit prettige vooruitzicht. Tante Carolien weet een
oplossing te vinden, die voor Diny een droom lijkt.

Jeanne Marie:

M. 11-13 jaar. 64

blz., 8 ill.

33 HET SPEL GING NIET DOOR . . .
Het kerstspel van de uloschool moet tot half januari
worden uitgesteld, want op de weg erheen redt Loet een
oude man die te water is geraakt. Met gevaar voor eigen
leven brengt ze hem in veiligheid. Een onvergetelijke gebeurtenis is wel als men haar de medaille van het Carnegie-Heldenfonds toekent.

C Th. Jongejan-de Groot:
34 JANNEKE-TANNEKE
J. en M. 9-12 jaar. 64 blz., 8 ill.
Feestelijk uitgedost komen alle familieleden bijeen om de
gouden bruiloft van oma en opa te vieren.
Janneke, Jaap en neef Karel gaan in de omgeving Indiaantje spelen. De kennismaking met de buitenlandse
bewoners van een caravan en alles wat er daarna gebeurt is wel heel erg spannend.

Nel Verschoor-van der Vlis:
35 GUUS VAN GOUWE GERRIT
M. 9-13 jaar. 64 blz., 8 ill., 3e druk
Op het ijs speelt Gouwe Gerrit op zijn harmonika. Hij
wisselt straatversjes af met kerstliederen. Als hij de volgende dag niet verschijnt, gaan vier meisjes hem thuis
opzoeken. Groot is de schrik als hij een van hen opsluit.
Gelukkig breekt er voor zijn dochtertje Guus en voor
Gouwe Gerrit zelf een betere tijd aan.
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GEBONDEN BOEKEN

C. M. van den Berg-Akkerman:
36 KLAVERTJE VIER
M. 6-8 jaar. 56 blz., 7 ill., 2e druk
Als Mieke van der Veer vriendinnetje wordt met de drie
zusjes Gerda, Connie en Tineke, is het gelukkig met haar
eenzaamheid gedaan. Dit vrolijke klavertje vier beleeft
heel wat avontuurtjes.
Nog opwindender en vooral nog mooier wordt het leven
van Mieke als ze een broertje krijgt.

C. B. Blei-Strijbm:
37

J. 9-fl jaar. 56 blz., 7 ill.

OUWE • TOON EN ZIJN VRIENDJE

0, wat hebben Kees, Harm, Hans en Gijs een plezier als
ze de oude, eenzame Toon woedend uit zijn huisje weten
te lokken.
Gelukkig helpt Kees de oude man als hij ziek is. Deze
hulpvaardigheid heeft tot gevolg dat hij verdacht wordt
van brandstichting. Dit misverstand wordt opgelost, maar
het duurt geruime tijd voor de verhouding tussen de vrienden weer als vanouds wordt.

C. B. Blei-Strijbos:
38 RUBY EN HET KONIJN
J. en M. 7-10 jaar. 53 blz., 16 ill.
Er zijn twee gegadigden voor een konijntje dat te koop
is. Ruby komt het eerst, maar Wout gaat met het beestje
naar huis. Wout voelt wel dat het eigenlijk een lelijke
streek van hem is en heeft er niet helemaal vrede mee.
Samen met zijn vriend Frans bedenkt hij een plan om
het konijn aan Ruby cadeau te doen. Het ten uitvoer brengen van dat plan blijkt niet zo eenvoudig te zijn, maar
aan het eind van het verhaal is Ruby in het bezit van het
konijn.
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GEBONDEN BOEKEN

K Norel:
39 ANNEKE EN ROOIE KEES
J. en M. 8-10 jaar. 56 blz., 7 ill., 2e druk

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

K Norel:
40 HERTEVOET EN ZILVEROOG
J. 9-12 jaar. 56 blz., 6 ill., 3e druk

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

Co van der Steen-Pijpers:
41 BARENDJE EN ANNEMIEK
J. en M. 7-9 jaar. 56 blz., 7 ill., 5e druk

Barendje krijgt nieuwe buren. Zal er een vriendje komen?
Nee, een meisje, met wie hij gelukkig heel wat prettige
avonturen kan beleven. Door allerlei oorzaken wordt het
echter wel moeilijk de vriendschap vol te houden.
Voor andere delen uit de Barendje-serie zie de nummers
27 en 28.
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SERIE

Voor

HERDRUKKEN

42 Allemaal katjes 14e druk
43 Anneke en de sik lie druk
44 Annelies 6e druk
45 Bruun de beer 14e druk
46 De bengels in het bos 4e druk

Ieder deeltje
van deze allerwegen
gewaardeerde
serie kinderboeken
is bestemd
voor
jongens en meisjes
van 6 - 8 jaar.
Omvang
per titel 48 blz.
Zeer ruim geïllustreerd.
Gebonden
in frisse kleurige
sierbanden.
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47 De wilde jagers lle druk
48 Fik 17e druk
49 Grote Bertus en kleine Bertus 10e druk
50 Het klompje dat op 't water dreef 7e druk
51 Het plekje dat niemand wist lle druk
52 Het wegje in het koren 14e druk
53 Het zwarte poesje 10e druk
54 Kereltje 10e druk
55 Kleine zwerver 4e druk

onze kleinen

DOOR W. G. VAN DE HULST

56 Van Bob en Bep en Brammetje 16e druk
57 Van de boze ➢ooster 16e druk
58 Van drie domme zusjes 12e druk
59 Voetstapjes in de sneeuw 6e druk

FOAR US LYTSKES
Twee deeltjes van de bekende serie 'Voor onze kleinen'
verschenen op veler verzoek in een Friese bewerking.

W G. van de Hulst:
FAN JOLLE EN JELTSJE EN JANNEMAN
Voor jongens en meisjes van 6 tot 8 jaar.
Friese tekst van P. H. Akkerman. Geb. ƒ 1.75.

W G. van de Hulst:
TYSKE
Eveneens voor jongens en meisjes van 6 tot 8 jaar. Friese
tekst van Mej. A. Kuiken. Geb. ƒ 1.75.
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Cirkel-serie
DOOR
WILLEM G. VAN DE HULST JR.

en
Beppi e

De eerstgenoemde drie titels in deze serie zijn door de
auteur zelf van fleurige nieuwe omslagen en van nieuwe
illustraties voorzien.

60 IK EN BEPPIE
J. en M. 6-8 jaar. 48 blz., 21 ill., 4e druk

De vaak vermakelijke geschiedenis van tante Neeltje en
haar poes Cornelia beleeft al haar vierde druk. (De titel
is iets gewijzigd en luidde voorheen: 'Ik ben een oude juffrouw!')
Wanneer tante de drukke straat moet oversteken gaat de
poes er vandoor. Deze vlucht wordt het begin van een
groot aantal avonturen.

61 TIPPELTJE
J. en M. 6-8 jaar. 48 blz., 19 ill., 6e druk
In dit boeiende boekje wordt verteld over twee schippers-

kinderen die hun geliefd hondje in moeders wastobbe hebben gestopt en toen uit rijden zijn gegaan. Al gauw dobbert de tobbe op de rivier en als deze aanspoelt neemt
Tippeltje de benen, springt in het roeibootje van een
proviandschipper en komt zo weer thuis.

62 WILHELMUS
J. en M. 6-8 jaar. 48 blz., 25 ill., 4e druk
De nieuwsgierigheid van twee jongens heeft grote gevolgen, want door hun toedoen brengt het konijn Wilhelmus
heel wat opschudding in het doktershuis en het beleeft
nog allerlei andere avonturen.
Wanneer de jongens het diertje eindelijk aan het zieke
meisje kunnen brengen voor wie het was bestemd, hebben
ze spannende ogenblikken achter de rug.

63 HET GEHEIM
J. en M. 6-8 jaar. 48 blz., 18 ill., 5e druk

Het mooie plannetje moeder na een ernstige ziekte te verrassen met een groot krentenbrood loopt helemaal mis. Als
de kinderen met hun kostbaar geschenk op weg zijn naar
huis, beleven ze zoveel spannends, dat ze ten slotte met
lege handen thuiskomen. Dank zij dominee en Kees komt
alles nog in orde.
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Ina Hofman:

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

64 DE ONTDEKKING VAN
RAJOE EN ROEK!
Prem, Rajoe en Roeki zijn in het verre vreemde land
India getuige van een Hindoe-feest. Er is spanning om
een tijger en ze beleven grote vreugde aan de goede berichten over hun zusje Soesila, dat verpleegd wordt in
een melaatsenkolonie. Ze vieren het eerste kerstfeest in
Koelampoer.

W G. van de Hulst:
65 ERGENS IN DE WIJDE WERELD
Beperkte voorraad.

J. 10-14 jaar. 80 blz., 10 ill., 8e druk

Ergens in de wijde wereld schijnt de maan door een
zolderraampje. De kleine jongen op de zolder kan alleen
maar de van zilver tintelende lucht bekijken. En uit de
hoge hemel, over de verre wijde wereld heen, weet God
ook wat er in zijn hart leeft.

C. Th. Jongejan-de Groot:
66 OMA'S VERHUIZING
M. 8-10 jaar. 80 blz., 9 ill., 2e druk

Oma voelt niets voor een rusthuis. Ze trekt bij Catrientjes
ouders in en is gelukkig. Ze geeft. Catrientje een waardevol kettinkje, waaraan een dierbare herinnering is verbonden. Groot is het verdriet als dit wegraakt. Samen
met een uit Amerika overgekomen tante vinden ze het op
een plaats waar niemand het ooit verwacht had.

Max de Lange-Praamstna:
67 0, DIE JOLIENTJE
M. 9-11 jaar. 80 blz., 8 ill., 2e druk

Jolientje heeft tijdens haar verblijf bij haar grootouders
al haar zinnen gezet op een mooie pop. Haar begeerte
leidt tot nalatigheid en ongehoorzaamheid. Hoewel niet
verdiend, krijgt ze de pop toch. Op deze wijze wordt zij
blijvend aan haar eigenzinnigheid herinnerd.
17
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C. Oldenburg:

J. 9-11 jaar. 80 blz., 8 ill

68 IN DUIZEND VREZEN
Jan van de stoeldraaier en Jacob van de wijnhandelaar
beleven in hun woonplaats Rotterdam heel wat spannende
dagen. Als de Spanjaarden de stad binnentrekken, vallen,
er slachtoffers, maar Jacobs vader weet zijn gezin voor
dreigend gevaar te behoeden.

L. Schoolland:
J. 7-9 jaar. 80 blz., 6 ill
69 PETERTJE IN DE WINTER
Door twee andere verhalen is de dierenvriend Petertje
al bij velen bekend. Ieder deel staat op zichzelf. Petertje
beleeft weer heel wat avonturen.
Hij verkoopt zelfgemaakte kandelaars, vertelt Loesj e over
Kerstmis, krijgt zijn fel-begeerde schaatsen en helpt de
watervogels.

B. van Westering-van der Plaats:
70 DE VERRASSING
J. 10-12 jaar. 80 blz., 8 ill.
Een vlot geschreven, boeiend verhaal. Twee families ruilen in de vakantie van huis. Alles verloopt naar wens,
maar bij terugkomst mist Bas uit Den Haag geld. Peter
uit Gelderland wordt verdacht. Een misverstand dat op
verrassende wijze wordt opgehelderd.

Dieutrke Winsemius:
71

DAT VALT NIET MEE, CARIEN !
M. 9-11 jaar. 80 blz., 9 ill.

Het vinden van een ouderwets beursje met geld en het
terugbrengen aan de eigenares zijn opwindende belevenissen voor Carien en haar vriendinnetje.
Minder prettig is wat na onderzoek door de schoolarts
blijkt: Carien zal een poos rust moeten houden. En haar
klasgenoot Herman, die plaaggeest, ook. Maar ze worden
door de klas niet vergeten en beleven toch een goede tijd.
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C. B. Blei-Strijbos:
72 BLIJF VAN DAT HERT AF !
J. en M. 7-10 jaar. 60 blz., 11
Ton en Tineke van de boswachter vinden de verblijfplaats
van een jong hert. De slagersjongen Hein wordt deelgenoot van hun 'geheim', maar daar maken de kinderen
zich achteraf bezorgd over. Wat zal Hein doen nu hij het
weet? Hein neemt het hertejong mee naar huis. Daar komt
heel wat narigheid uit voort. Maar met behulp van vader
wordt alles in goede banen geleid.

L. Huizinga:
73 AVONTUREN IN DE POLDER
J. 9-11 jaar. 64 blz., 8 ill.
Voor Jaap uit de stad valt er op de boerderij van zijn-

oom heel wat te beleven. Het vangen van een bunzing is
een spannende bezigheid. Ontroerend is het als ze een
uitgehongerde jongen in de schuur vinden, die van huis
is weggelopen. Hij keert terug naar zijn dankbare ouders,
die niet nalaten de bewezen hulp te belonen.

W G. van de Hulst:
74 HANS IN 'T BOS
M. 7-10 jaar. 64 blz., 10 ill., 9e druk

Vier vrolijke meisjes beleven dagelijks nieuwe avonturen.
Zij kennen Hans, die in het bos woont, heel goed. Als hij
ziek wordt, kunnen ze hun vriendschap in daden omzetten.
Ze beleven een spannende tijd. Groot en spontaan is hun
blijdschap als hun vriendje herstelt.

Max de Lange-Praainsma:
75 CHRISJE
J. en M. 7-9 jaar. 64 blz., 8 ill., 2e druk

Chrisje heeft eigenlijk een vreugdeloos bestaan. Hij heeft
geen vader meer, moeder werkt voor hele dagen en grootmoeder doet de huishouding.
De grote verleiding voor Chrisje komt als hij bij een prikkaarten-actie een gulden ontvangt in plaats van een
kwartje. Zal hij dit geld zelf houden?
Het goede in hem behaalt de overwinning. Met vreugde
kan hij nu ook de prijs aanvaarden die wordt uitgereikt
voor de hoogste opbrengst.
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K Norel:
76 HOUEN, JONGENS !
J. en M. 9-15

jaar.

64 blz., 7 ill., 5e druk

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

T van der Roest-Kleinmeijer:
77 TOEN NIESKE JARIG WAS
J. en M. 6-8 jaar. 64 blz., 8 in.
Peter krijgt twee appels en een heerlijke reep mee voor
Nieske die ernstig ziek is geweest en nu op haar verjaardag door de hele klas zal worden opgezocht.
Peter verschijnt echter niet. Hij eet het lekkers op en
vergeet zijn afspraak. Als hij later begrijpt dat moeder
en vele anderen in ongerustheid zaten, ziet hij zijn domheid in.

Lenie Stufleu-Kruikerneier:
78 VLEUGELS TE KOOP
g
Z Lenie
Stcfieuiiikenerer

J. 6-8

jaar.

64 blz., 8

Over de woorden 'vleugels te koop' ontstaat tussen Rik
en Arnold verschil van mening. Het blijken ten slotte
geen vleugels te zijn om mee te vliegen, maar om muziek
op te maken. De jongens krijgen bijna ruzie doordat Rik
zijn belofte niet nakomt. Gelukkig loopt dit goed af. Een
bijzonder feest is het bezoek aan Schiphol en het weerzien
van Riks vader die met een vliegtuig thuiskomt.

Dieuwke Winsernius:
79 NIENKE, WAT DOE JE
VOOR EEN ANDER ?
M. 9-12

jaar.

60 blz., 9 IS.

Net als het meisje in het mooie kerstverhaal dat mijnheer
op school heeft verteld, wil Nienke in de kerstweek iets
voor anderen doen. Ze gaat kerstkaarten maken voor zieke en oude mensen, helpt de dominee door zakjes geld
op te halen en komt ook bij een zieke dame voor wie zij
een mooi lied zingt. Dat haar lange uitblijven bij haar
thuis ongerustheid kan veroorzaken bedenkt zij wel wat
laat. Gelukkig is niemand daar boos om.
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Lyda Heinen-van der Meulen:
80 HALIMA BLIJFT NIET ALLEEN
M. 9-12 jaar. 96 blz., 11 ill.
Als het Papoeameisje Halima in de grote stad mag gaan
werken, wordt hiermee een van haar hartewensen vervuld. Ze komt in huis bij een dominee en moet heel wat
leren. Maar het belangrijkste is dat ze Tuhan Jezus leert
kennen. Als de dominee met zijn gezin vertrekt, weet ze
dat ze niet alleen blijft.

Co van der Steen-Pijpers:
81 OP DE BRES
J. 10-13 jaar. 96 blz., 10 ill.
De tweeling Peter en Paul zijn de gangmakers om Gerard,
die een lelijke val uit de ringen maakte, met Sint-Nicolaas en Kerstmis te verrassen. Een van de grappigste
avonturen is wel als de tweeling ongewild 100 km van
huis terechtkomt.
De vreugde die wordt ervaren door iets voor een ander
te doen maakt dit boek mede waardevol.

Nel Verschoor-van der Vlis:
82 DE MAN MET DE ENE ARM
J. en

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

Een boeiend en een leerzaam boek.
Joost en zijn zusje Guuk helpen een man met één arm
die kerstbomen verkoopt. Deze kleine daad wordt voor de
kinderen en hun ouders van grote betekenis voor hun
verdere leven, omdat zij het ware levensgeluk vinden.

P. de Zeeuw j. Gzn.:
83 DE HAMER VAN HEIN HAKSTEEG
J. 11-13 jaar. 96 blz., 9 ill.
Dit spannende verhaal uit onze rijke historie vertelt over
Hein, een timmermanszoon uit Dordrecht, die naar Antwerpen trekt. Tijdens de beeldenstorm gebruikt een ander
de hamer, die hij van thuis meekreeg. Hij wordt voor de
schout gebracht, krijgt een ongeluk en wordt ten slotte
door zijn vader naar huis gehaald.
21

GEBONDEN BOEKEN

Marlieske-serie
door
MAX DE LANGE-PRAAMSMA

Voor meisjes van 8-11 jaar.
Ruim geïllustreerd door Rie Reinderhoff.

84 MARLIESKE HEEFT EEN GRIEPJE
85 MARLIESKE VERDIENT HEITJES
86 MARLIESKE VIERT
BEVRIJDINGSDAG
87 MARLIESKE OP „DE MEIHORST"
88 MARLIESKE BIJ DE VIERDAAGSE
89 MARLIESKE EN PIER
In deze boeken maken we kennis met de levenslustige
Marlieske, die door haar spontaniteit en haar vreugde de
harten van haar lezeresjes wint. Er worden door haar vele
gezellige, spannende avontuurtjes beleefd.

De andere in deze serie verschenen titels vindt U
onder de nummers 110, 111 ere 112.
De titels luiden:
MARLIESKE BELEEFT EEN AVONTUUR
MARLIESKE KRIJGT GASTEN
MARLIESKE DOET AAN WINTERSPORT
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Phia van den Berg:
90 DE WITTE COBRA

Een boeiende geschiedenis, waarin Zafar uit NoordPakistan de hoofdrol speelt. Hij kwijt zich niet altijd op
de juiste wijze van zijn taak die de zorg voor zijn moeder,
broertjes en zusjes meebrengt. Door de diefstal van korenschoven komt hij in aanraking met de zendeling Gustaf,
die zijn vriend blijft. Als hij in de stad terechtkomt, leert
hij een vak. Door contact met een christelijke familie
keert hij later ook geestelijk verrijkt naar huis terug.

Jeanne Marie:
91 ZON ACHTER DE WOLKEN
M. 10-15 jaar. 112 blz., 9 ill., 2e druk
Lieselot Leydecker leert door omstandigheden thuis de
handen uit de mouwen steken. Ze heeft veel talent voor
tekenen en schilderen en doet mee aan een wedstrijd. Met
haar stukje 'Zon achter de wolken' legt ze beslag op de
eerste prijs. De naam van haar produkt is van toepassing
op thuis. Ook daar blijkt dat achter de sombere wolken
de zon schijnt.

C. Th. Jongejan-de Groot:
92 HANS IN DE KNEL
J. en M. 10-13 jaar. 104 blz., 9 ill.

hans dj.kiiêtt

Wanneer men zich tegenover vriendjes en vriendinnetjes
schaamt voor zijn eenvoudige afkomst kan dat tot heel
nare dingen leiden. Dat ervaart Hans van Weert. Door
grootdoenerij raakt hij in ontelbare leugens verward.
Oom Klaas, de gezellige, vrolijke zeeman, speelt hierbij
een rol van betekenis.
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AALTJEZ
K Norel:
93 AALTJE ZOEKT DE HERDERS
J. en M. 9-11 jaar. 80 blz., 10 ill., 3e

druk

Aaltje en Wim varen met hun ouders van Delfzij1 naar
de Middellandse Zee. Als de Albatros voor anker ligt in
de buurt van een Arabische stad, waaromheen herders
hun schapen hoeden, gaat Aaltje op zoek naar de herders
en verdwaalt. Pas wanneer ze in de hut van een hunner
wordt teruggevonden, keert de rust weer in het schippersgezin.

K Norel:
94 SCHIPBREUK OP MALTA
J. en M. 9-11 jaar. 80 blz., 8 in., 2e druk

Vele afwisselende belevenissen maken dit verhaal over
een schippersgezin bijzonder boeiend.
Bij een hevige storm ter hoogte van Malta kan het gezin
nauwelijks het vege lijf redden. Het schip breekt.
In de lange tijd die ze op Malta moeten doorbrengen, beleven de kinderen niet alleen allerlei avonturen, maar
verrijken bovendien hun kennis. Ze zoeken zelfs naar de
weg die werd afgelegd door Paulus, die hier op vrijwel
dezelfde wijze belandde.

Betty van der Plaats:
95 DE WINNAAR
J. en M. 9-11 jaar. 77 blz., 11 in.

Dat er verschil is tussen laf zijn en bang zijn wordt duidelijk uit dit verhaal, waarin de schuchtere René zich
moet verdedigen tegen Arend, een lefjongen uit zijn klas
die hem zijn prijs in de grote tekenwedstrijd niet gunt.
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Anne de Vries:
96 DAGOE, DE KLEINE BOSNEGER
J. en M. 9-12 jaar. 80 blz., 10 ill., 5e druk
In vrijwel alle beoordelingen wordt dit door de jeugd zeer
gewaardeerde boek geroemd om zijn gave, boeiende inhoud. Als hoorspel voor de radio oogstte het veel succes.
Het verhaal vertelt over Dagoe, die het bijgeloof van zijn
dorpsgenoten durft trotseren omdat hij de geschiedenis
van de barmhartige Samaritaan leerde kennen.

Dieuwke Winsemius:
97 HET EZELTJE VAN MATTHIAS
J. 9-12 jaar. 78 blz., 8 ill.
Mark mag met zijn ouders zes weken naar Israël. Veertien dagen lang wordt het gezelschap door de in Nederland geboren Israëlische gids Gal rondgeleid. Er ontstaat
vriendschap tussen Mark en Matthias Gal, de zoon van de
gids. Mark wint door zijn liefde voor dieren de aanhankelijkheid van Poco, het witte ezeltje van Matthias. De
jongens besluiten tot een grappige ruil: Mark zal zijn
fiets naar Matthias sturen en krijgt er Poco voor in de
plaats. De vaders vinden het goed.

P. de Zeeuw J. Gzn.:
98 DE HOOIPLUKKERS VAN LOCHEM
J. 9-13 jaar. 104 blz., 9
Voorraad beperkt.
Vroeger dagen viel er heel wat te beleven. Dat blijkt wel
uit de ervaringen van Harm, die de gemene, sluwe Roel
Vunderink ontmaskert en een aantal onder het hooi verborgen Spanjaarden belet Lochem binnen te komen. De
grootste verrassing is wel het weerzien van zijn vader,
die al acht jaar door de Spanjaarden gevangen werd gehouden.

Vanzelfsprekend rond Kerstmis voor alle
kinderen een boek.
Verrijkt U ze echter 66k eens op andere
hoogtijdagen !
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Netty Faber-Meynen:
99 EEN NIEUW BEGIN
M. 12 jaar en ouder. 112 blz., 10 ill., 3e druk
Lot Vermeulen weet haar wrevel niet te onderdrukken
wanneer blijkt dat een nieuwe leerlinge haar en haar
klasgenoten in kennis ver voor is. Ze laat de 'nieuwe'
eerst links liggen, maar in deze ongewenste houding komt
een ongedachte verandering ten goede.

Ruth Flensburg:
100 DODO
J. en M. 7-10 jaar. 78 blz., 9 in.
Dodo, een Afrikaanse jongen die in de buurt van een zendingspost woont, droomt ervan naar school te mogen, want
dan kan hij later veel geld verdienen en een auto kopen.
Maar voor school heb je een broek en een wit hemd
nodig en die kan hij pas krijgen als vader genoeg geld
verdiend heeft. Door zijn vriendje Kadeni hoort Dodo
over de kerk en over God vertellen. De diefstal van een
aansteker door Kadeni's broer is de schakel in de keten
van gebeurtenissen waardoor Dodo in het bezit komt van
zijn zo vurig begeerde schooluitrusting.

Martha Marijs-Visser:
101 JOKE GAAT MET VAKANTIE
M. 12 jaar en ouder. 112 blz., 11 ill.

Een prettig opgewekt verhaal met een waardevolle inhoud. Eerst als Joke drie onvergetelijke weken in een
kindertehuis heeft gewerkt komt er een einde aan de onzekerheid of ze al dan niet van de partij zal zijn op de
tocht naar de Ardennen die de klas onder leiding van een
leraar en zijn vrouw zal maken.

M A. M Renes-Boldingh:
102 DE TENT OP DE BOSWEI
M. 12-14 jaar. 104 blz., 9 ill.
Naastenliefde en christenplicht zijn de twee leidende motieven in dit uitstekende jeugdverhaal. Twee meisjes gaan
kamperen op een weitje achter het huis van twee tantes.
Tijdens een onweer nemen de tantes Ditte op, die uit een
observatiehuis is weggelopen. Als ze ernstig ziek wordt,
verplegen ze haar.

26

GEBONDEN BOEKEN

M A. M Renes-Boldingh:
103 HET GEHEIM VAN DE
VINKENSTEEG
J. en M. 9-12 jaar. 112 blz., 11 ill.

De levenslustige tweeling Aart en Mijntje zijn voor velen
al geen onbekenden meer.
Dit boeiende tweede deeltje houdt o.a. de waarschuwing
in nooit met onbekende mannen mee te gaan. — De goed
afgerichte hond van de tweeling weet veel narigheid te
voorkomen.

T. van der Roest-Kleinnzeijer:
104 DORY'S VUURPROEF
M. 11-14 jaar. 112 blz., 6 ill.

In het leven van Dory speelt de padvinderij een belangrijke rol. Gelukkig maar, want thuis kan ze het sinds
moeders dood niet meer zo goed vinden.
Groot is Dory's schrik als blijkt dat ze een der gehandicapte kinderen, die voor de viering van het kerstfeest
waren uitgenodigd, totaal heeft vergeten. Deze nalatigheid
heeft vele nare gevolgen, maar brengt ook een blije, gelukkige wending in haar leven.

Wim Wijnands:
105 MET ALVA'S BRIL NAAR DE T.V.
J. 10-12 jaar. 75 blz., 8 ill.

Op de kleine dorpsschool komt een nieuwe jongen, die
het na enkele strubbelingen goed met zijn klasgenoten
kan vinden. De leerlingen van de zesde klas maken allemaal samen een toneelstukje over de inneming van Den
Briel. Dit stuk wordt waard bevonden om voor de T.V.
in een wedstrijd te worden gespeeld. Hun optreden in
Bussum levert geen eerste prijs op, maar ze zijn een
aardige ervaring rijker.
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Max de Lange-Praamsma:
106 ROOSJE TOCH !
M. 9-12 jaar. 96 blz., 9 in., 2e druk
Door ziekte van vader brengt Roosje de uitnodigingen
rond voor de kerstzangavond. Ze vraagt mevrouw Ruys,
die nooit in de kerk komt, of deze ook aanwezig wil zijn.
Die belofte krijgt ze. De hoogmoedige, rijke mevrouw
Schiers dwingt mevrouw Ruys haar plaats af te staan. Zo
verontwaardigd is Roosje, dat ze haar tong uitsteekt. Ze
moet haar excuus aanbieden, maar moeder is toch een
beetje trots op Roosje, ondanks het onbezonnene van haar
daad.

K Norel:
107 BLANKE FLIP EN ZWARTE FANNY
J. en M. 12 jaar en ouder. 96 blz., 8 ill.
Als de auteur Norel de rassenscheiding in Amerika als
onderwerp van een boek kiest, kan men op een goed, boeiend verhaal rekenen. Hij vertelt over de prettige samenwerking die er is tussen een blanke en een negerfamilie
en over de vriendschap tussen blanke Flip en zwarte
Fanny. De moeilijkheden beginnen als beide families naar
het Zuiden verhuizen en kennismaken met de rassenhaat.
Het komt zover dat Flip zijn vriendin tijdelijk in de steek
laat. Hun vriendschap wordt echter hersteld als Flip Fanny's leven redt.

Co van der Sken-Pijpers:
108 ONSCHULDIG VERDACHT

Rdadse rondom Rociof

J. 12-14 jaar. 96 blz., 13 ill.
Drie jongens worden van diefstal verdacht. Na een verhoor door de politie besluiten zij zelf de dader op te sporen. Zo raken zij in vreemde situaties verzeild. De politie
wordt hierdoor gesterkt in de mening dat zij als handlangers van de echte dief moeten worden beschouwd. Een
overval op de bediende van een benzinepomp, die de jongens heel wat angstige ogenblikken bezorgt, brengt hun
onschuld aan het licht.

P. de Zeeuw J. Gzn.:
109 RAADSEL RONDOM ROELOF
J. 9-12 jaar. 96 blz., 9 ill.
Roelof wordt als kind ontvoerd en bij eenvoudige mensen
ondergebracht. Zijn oom, die de aanstichter is, hoopt de
grote erfenis in de wacht te slepen. Tijdens een gewapende inval ontdekt niet alleen de ontaarde oom, maar ook
de vader de jongen. Het gevolg is, dat Roelof terugkeert
naar het kasteel van zijn ouders. Zijn pleegouders betrekken in de buurt van het kasteel een boerderij.
Spannend en avontuurlijk boek.
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Marlieske-serie
door
MAX DE LANGE-PRAAMSMA

110 MARLIESKE BELEEFT
EEN AVONTUUR
M. 8-11 jaar. 80

blz., 8 ill., 2e druk

Na een logeerpartij bij oma en opa zal Marlieske door
oom Bert per auto naar huis worden gebracht. Oom wordt
onderweg even opgehouden en intussen komt er een ware
sneeuwstorm opzetten. Heel veel auto's raken ingesneeuwd. Ook oom Bert kan de reis niet voortzetten. Een
prettige kennismaking met een meisje van haar leeftijd
is daarvan voor Marlieske het gevolg.

111 MARLIESKE KRIJGT GASTEN
M. 8-11 jaar. 88

blz., 8 ill.

Voor Marlieske is het een heerlijke, opwindende gebeurtenis als ze twee vriendinnetjes van buiten te gast krijgt.
Ze vermaken zich eerst thuis en gaan daarna in de stad
winkelen. Onderweg ziet Marlieske een vriendin die ze
narent. Doutzen en Gerrie lopen verder. Groot is de ontsteltenis als ze de weg niet kunnen vinden. Gelukkig
brengt een agent uitkomst, waardoor de ongeruste Marlieske en haar ouders een zucht van verlichting kunnen
slaken.

112 MARLIESKE DOET AAN
WINTERSPORT
M. 8-11

jaar. 107 blz., 10 ill.

Een nieuw deeltje in de Marlieske-serie, dat meisjes van
-± tien jaar zeker even gretig zullen lezen als de voorgaande deeltjes.
Marlieske gaat met haar vriendin Tannie een schaatstochtje maken. Op de terugweg komt Tannie lelijk te vallen. Dan brengen kinderen uit een woonwagen en bewoners van het woonwagenkamp uitkomst.
Op blz. 22 van deze catalogus vindt U de andere 6
in deze serie nog verkrijgbare titels
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K Norel:

113 DE KRUISVLAG GEPLANT
J. en M. 10-13 jaar. 93 blz., 11 ill.

Wolfert, een jeugdige Fries, trekt jarenlang als dienaar met
evangelieprediker Bonifacius mee. Als Bonifacius bij Dokkum wordt vermoord, weet Wolfert te ontkomen. Hij keert
terug naar zijn geboortedorp om ook daar het evangelie te
brengen, maar wordt er smadelijk bejegend. Jaren later
beleeft hij de vreugde dat zijn ouders, zuster en zwager
gedoopt worden.

Tjits Veenstra:

114 PEPI, HET BERGINDIAANTJE
J. en M. 8-11 jaar. 94 blz., 12 ill.

Pepi woont met zijn moeder, die weduwe is, in een hutje
in het Andes-gebergte. Soms verdient hij een kleinigheid
door zich met toeristen te laten fotograferen. Op een dag
pakken twee grotere jongens hem zijn geld af. Door een
ongeval van een dezer jongens komt Pepi in aanraking
met een zendeling, die hem het verhaal van de Barmhartige Bergindiaan vertelt. Niet lang daarna heeft moeder
geld bijeen om voor Pepi kleren te kopen en dan kan hij
naar de dorpsschool.
Het primitieve Indiaanse leven in de Andes is treffend uitgebeeld.

P. de Zeeuw j. Gzn.:

115 DE TWEE HELFTEN
J. 10-13 jaar. 96 blz., 12 ill.

Boeiend verhaal uit onze geschiedenis, over de spannende strijd om de twee helften van een tekening, waarop
grootvader Machiel Turenhout aangaf waar hij zijn schat
verborg.
Als de Spanjaarden Naarden belegeren, krijgt zijn kleinzoon Chiel beide delen in handen. Hij verspeelt een der
helften, maar krijgt deze later toch weer in zijn bezit.
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116

M. Heienk:
TOCH BEN JE JENNEKE !
M. 11-13 jaar. 128 blz., 10 ill., 2e druk

Als Jenneke, die met haar ouders op een kleine boerderij
woont, naar de stad gaat om verder te leren, ontstaan er
allerlei moeilijkheden. — Ze wil zich wel aanpassen, maar
wenst toch zichzelf te blijven.
Door de dood van tante Hanna, de brief van een vriendin
en een onvergetelijk kerstfeest wordt ze weer Jenneke in
plaats van Jenny.

K Norel:
117 DE GROTE SKITOCHT
J. en M. 9-12 jaar. 128 blz., 10 Hl., 2e druk
Bas vaart op het schip van zijn ouders regelmatig naar
Noorwegen. Zo leert hij dit land goed kennen. Alf, een
Noorse jongen, wordt zijn vriend. Tijdens een ski-les krijgt
Bas een ongeluk. Hij viert nu in het gezin waar hij wordt
verpleegd een prachtig, maar, door de afwezigheid van zijn
ouders, wonderlijk kerstfeest.

K Norel:
118 DE LEEUW VAN RORA
J. en M. 12 jaar en ouder. 128 blz., 10 ill.
In dit boek vertelt de schrijver de belevenissen van het
Waldenzengezin Janavel, dat door de geloofsvervolgingen
in de zeventiende eeuw in grote moeilijkheden geraakte.
Om zijn dapperheid en zijn onverschrokken moed noemde
men Janavel terecht 'de leeuw van Rorá'.

Nel Verschoor-van der Vlis:
119 KINDEREN VAN ÉÉN VADER
M. 8-12 jaar. 104 blz., 11 UI., 4e druk
In dit boek worden de ervaringen verteld van een Hongaars meisje, dat in een degelijk, hartelijk schippersgezin
is opgenomen. Ze voelt zich er heel gauw thuis, al zijn er
nog wel ogenblikken waarin het heimwee haar de baas
wordt. Groot is de schrik als de schippersvrouw naar het
ziekenhuis moet.
Gelukkig behoeft het zozeer aan haar pleegouders gehechte meisje niet lang in een vreemd gezin te verblijven.
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W G. ran de Lluht:
120 ER OP OF ER ONDER
J.

en M. 10-15 jaar. 112 blz.,18 III.,11e druk

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

C. Th. Jongejan-de Groot:
121 DE GROTE VERRASSING
J. en M. 10-13 jaar. 109 blz., 12 in.
De ouders van Annebee en Constant Ordelman werken
allebei buitenshuis. De kinderen zijn vrij veel op zichzelf
aangewezen. Er ontstaat een prettige vriendschap met de
schipperskinderen Wim en Clazien Wiltink. De vier kinderen zullen de vakantie samen doorbrengen: eerst op het
schip van de Wiltinks tot Keinigswinter, daarna bij de
grootouders van Wim en Clazien in Duinlo. De vakantie
verloopt niet bepaald zonder opwindende gebeurtenissen.
Maar het mooiste komt toch aan het slot en dat brengt een
prettige ommekeer in het leven van Annebee en Constant.

A. G. Lameris-Bolt:
122 MARIENTJES MOOIE ZOMER
J. en M. 9-11 jaar. 112 blz., 9 ill., 2e druk
Marientje beleeft een onvergetelijke vakantie op het mooie
Vlieland. Samen met vele kinderen uit andere plaatsen zijn
er prettige, maar soms ook minder aangename dingen te
beleven. Wel heel spannend verloopt de tocht naar een gestrand schip. De vloed verrast hen en ze worden op het
nippertje gered.

A. G. Lameris-Bolt:
123 MARIENTJE MAG OOK MEE
M. 10-13 jaar. 112 blz., 8 ill.
Marientje en haar moeder worden uitgenodigd voor een
bezoek aan familie in Amerika. Het wordt een gezellige,
maar wel drukke tijd van voorbereidingen.
Tijdens de prachtige boottocht ontmoet Marientje een stel
leuke vriendjes en vriendinnetjes met wie ze heel wat beleeft. Ook de indrukken van het land der onbegrensde
mogelijkheden zijn onvergetelijk.
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COR BRUIJN

Nils Eira en
zijn kinderen
Wiia ith..» lijm lawdsrots
•<90 MUM»

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

124

GEROOFD VAN HET EILAND 2e druk

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

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

126

TOEN DE BOSHAAN RIEP ...

Klemet en Ole komen bij oom Anders aan en daar ontpopt
Klemet zich als een geboren en door allen zeer gewaardeerde rendierhoeder. Voor Ole verloopt alles niet zo rooskleurig, want zijn heimwee maakt hem tot een stille, teruggetrokken jongen. Hij grijpt met beide handen de gelegenheid aan om met de verzetsstrijder Erich Schelcke
mee naar zijn geboorteland te trekken.
Deze drie delen zijn eveneens te zamen in één band
verkrijgbaar (zie blz. 46).
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W. G. van de Hulst

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

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

127

ROZEMARIJNTJE

16e druk

128 ROZEMARIJNTJE NAAR SCHOOL
17e druk

129 ROZEMARIJNTJE EN ROOIE PIER
De boeken van
de Rozemarijntje-serie
behoren tot de
meest gelezen verhalen
voor meisjes!
Er is geen mooier
geschenk denkbaar!

11e druk

130 ROZEMARIJNTJE EN DE
ZWARTE JONGEN

8e druk

131 ROZEMARIJNTJE EN DE
OUDE JUFFROUW

6e druk

De Rozemarijntje-Omnibus (bovenstaande vijf deeltjes in
één band) is als geschenk voor een meisje onovertrefbaar.
Op groot formaat, in heel linnen band met stofomslag.
Zie ook blz. 45 van deze catalogus.
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Aart Grimme:

In de bannerij van Bronckhorst
J. 10-14 jaar. Elk deel 126 blz., 10 ill.

Dit verhaal in drie delen speelt in de 14e eeuw tijdens de
bloedige twisten tussen Reinoud en Eduard van Gelre. Het
geeft een goed beeld van de harde strijd om het bestaan die
onze voorouders te voeren hadden, van oorlogen en plunderingen en het leed dat de boeren hierdoor berokkend
werd. Ook tekent het met warmte de eenvoudige vreugden
van het gezinsleven.

Deel 1

132

EGGERT BEGRIJPT HET!

2e druk

In het eerste deel maken we kennis met Eggert, de zoon
van boer Lambert, die in een aantal hachelijke avonturen
verwikkeld raakt, vooral door het optreden van de wilddief Wolf ert. In het vrijwel onbegaanbare moeras vindt
deze de dood. Na veel innerlijke strijd leert Eggert het
gebod van naastenliefde begrijpen.

Deel 2 :

133 STORM OVER BRONCKHORST
2e druk

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

Deel 3 :

134

EGGERT KOMT THUIS !

De strijd om de Bronckhorst komt tot een hoogtepunt.
Reinoud en Eduard van Gelre met hun aanhangers geven
elkander niets toe. De twee Bronckhorsten, Eggert en Gerlach, maken de strijd en gelukkig ook de afloop mee. Als
ten slotte heer Reinoud bij Tiel wordt verslagen, keert de
rust weer en kan ook Eggert na een zeer gevaarvolle tijd
naar huis terugkeren.
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W G. van de Hulst:
135 OUWE BRAM
J. 9-15 jaar. 112 blz., 10 ill., 18e druk
Samen met andere boeken van deze grootmeester in de
vertelkunst behoort Ouwe Bram tot de klassieke, meest
gelezen Nederlandse jeugdboeken. De geschiedenis van de
eenzelvige ouwe Bram spreekt tot 't hart van de jeugd in
alle tijden.

Jeannette van Luipen Bronwasser:
136 AVONTUREN AAN DE
ACHTERWEG
J. en

M. 9-12

jaar. 128 blz., 10 ill.

De kinderen van de Achterweg beleven samen heel wat
kostelijke avonturen waarover in dit verhaal levendig
wordt verteld.
Als Sandra, een zwart meisje uit Suriname, op de pastorie
komt wonen, wordt ze met liefde in de vriendenkring opgenomen. Door allerlei moeilijkheden leren de kinderen de
problemen kennen waarmee mensen van een ander ras te
kampen hebben.

L. Ouak:
139 TOCH MET VAKANTIE
J. en

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

De tweeling Freek en Marja hebben geluk als ze met moeder en Hanske van vier nog een kampeerhuisje op de Veluwe kunnen betrekken. Joke Huizens, die door ziekte van
haar moeder niet met vakantie kon gaan, wordt uitgenodigd.
Ze beleven heel wat gezellige avonturen, maar hebben
ook een heel spannende ervaring als ze door een misverstand in een garage worden opgesloten.

Co van der Steen-Pijpers:
138

HEIMWEE NAAR NIEUW-GUINEA
J. 11-14 jaar. 144 blz., 11 ill.

Leo moest door ziekte Nieuw-Guinea verlaten. Hij mist zijn
ouders, de warmte en de rust. Ten gevolge van zijn heimwee gaat hij zelfs de school verzuimen. Hierin komt pas
verandering als hij bij een onderwijzer in huis komt die
zijn moeilijkheden begrijpt.
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Kinderen v n door
het oerwoud ANNE DE VRIES
Een serie bijzonder boeiende Indianenverhalen.
Deze boeken oogsten bij jongens en meisjes van 10 jaar en
ouder uitbundige vreugde. Maar ook volwassenen zullen ze
met genoegen lezen!
Deel

139 PANOKKO EN ZIJN VRIENDEN
Ruim geïllustreerd. In fleurige sierband, 4e druk.
Het eerste deel beschrijft de boeiende lotgevallen van een
Indianengezin in het oerwoud.
Deel II

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

141

PANOKKO EN DE WITTE MENSEN

Ruim geïllustreerd. In fleurige sierband, 3e druk.
In het derde deel laat Anne de Vries, die de Indianen van
heel dichtbij kent, de lezers zien, hoe het zaad van Gods
woord nooit tevergeefs wdrdt gezaaid.
Deze drie delen zijn ook in één
band verkrijgbaar (zie blz. 48).
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Kirsten Bang:

142 LARS OP GROENLAND
J. 12-14 jaar. 140 blz., 9 ill.
De ouderloze Lars wordt door zijn grootmoeder heel erg
verwend. In de zomervakantie mag hij mee met een boot
die Groenland aandoet. Zijn ongehoorzaamheid is oorzaak
van een adembenemend avontuur: hij moet de winter op
Groenland doorbrengen. Bij de gastvrije Groenlanders,
die hem geheel als een der hunnen opnemen, leert Lars
wat het zeggen wil in zijn levensonderhoud te moeten
voorzien. In het vroege voorjaar wordt Lars door een helikopter gehaald en naar Kopenhagen teruggebracht.
Vooral de onopgesmukte weergave van het leven op Groenland maakt dit verhaal bijzonder boeiend en belangwekkend.
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143

Aart Grinznze:
IN HET LAND VAN DE PIRANHAS
J. 10-15 jaar. 160 blz., 10 ill.

De interessante geschiedenis van de familie De Harde, die
uit Drenthe naar Brazilië emigreerde.
Voor allen is de overgang groot. Freek beleeft avonturen
die zelfs zijn stoutste dromen overtreffen. Een spannend
boek met een positieve inhoud.

W G. van de Hulst:
144 WILLEM WIJCHERTS
110-16 jaar. 144 blz., 20 ill., 14e druk
In de roerige Spaanse tijd beleeft de dappere Alkmaarder
jongen Willem Wijcherts adembenemende avonturen als
hij zich bij de Watergeuzen heeft aangesloten. Hij weet zijn
vader en andere gevangenen te bevrijden, beleeft de victorie van Alkmaar en viert daarna een blijde bruiloft.

Rie van Rossum:
145 JETJE UIT HET HUIS
M. 12-16 jaar. 144 blz., 22 ill., 6e druk
Dit mooie meisjesboek vertelt de bewogen geschiedenis van
het weesmeisje Jetje, dat voor onderwijzeres mag gaan
studeren, omdat ze er zo'n goede aanleg voor heeft. Zij
moet vaak vechten tegen haar verlangen ook in een gewoon huis te wonen met een vader en een moeder.

Nel Verschoor-van der Vlis:
146 HERRIE-LET
M. 11-15 jaar. 160 blz., 10 ill., 7e druk
Het geluk wordt niet altijd gevonden in de vervulling van
eigen wensen, maar vaak meer in de bereidheid een offer
te brengen. De soms dwaze, maar ook gevoelige, flinke Let
en haar drie vriendinnen ondervinden dit meermalen.

P. de Zeeuw j Gzn.:
147 VLUCHT NAAR DE VRIJHEID
J. 12-14 jaar. 160 blz., 11 ill.

Dit spannende verhaal vertelt over het Englandspiel en
de contraspionage in de laatste wereldoorlog. Op geraffineerde wijze weten de oorlogvoerenden achter elkaars
plannen te komen. De dropping van Dolf Diekema en zijn
tochten door Europa, het is alles even boeiend.
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W G. van de Hulst:
148 PEERKE EN Z'N KAMERADEN
.1. 12-14 jaar. 144 blz., 21 1H., 14e druk
Peerke werd tijdens oorlogshandelingen zwaar gewond.
Op de vlucht uit België wordt hij meegenomen naar Holland. Een verhaal dat ontroering en mededogen wekt.
Geen jongen en geen meisje mag dit klassieke boek missen.

Max de Lange-Praamsma:
149 MIEKE VAN DE ROZENLAAN
M. 12-14 jaar. 164 blz., 9 ill., 4e druk
Een blijmoedig verhaal dat reeds bij vele meisjes geliefd
werd. Het ademt een hartelijke, christelijke sfeer. Een
verstandige vader en een tactvolle moeder weten hun kinderen, hoewel ze thuis moeten blijven, een ideale, onvergetelijke vakantie te bezorgen.

T van der Roest-Kleinmeijer:
150 EN TOCH WACHT HET GELUK
M. 12-15 jaar. 144 blz., 11 ill.
Voor Klaske Tuinstra breekt een heel moeilijke tijd aan
als ze in een christelijk kindertehuis wordt opgenomen.
Klaske is erg onhandelbaar en in haar opstandigheid begaat ze een onbezonnen daad.
Groot is haar verdriet als ze een brief ontvangt, waaruit
blijkt dat haar moeder haar in de steek laat. Eerst na
lange tijd vindt zuster Gon de weg naar haar hart en dan
durft Klaske, mede door haar geloof, weer iets van het
leven te verwachten.

Nel Verschoor-van der Vlis:
151 ER ZIJN OOK ANDEREN
M. 12 jaar en ouder. 144 blz., 10 ill.
Voor Nardi van Meerlen, die al sinds haar zevende jaar
samen met vader en een huishoudster woont, is het beslist
geen straf als ze voor drie maanden bij een paar 'tantes'
in een pension voor jonge mensen haar intrek moet nemen.
De omgang met Helga, een verwend hooghartig meisje van
adel, is in het begin teleurstellend. De verhouding van
Helga tot Jerry, een Surinaamse jongen, is ook minder
prettig.
Door de komst van Jippie Bruin, een jongen die kinderverlamming heeft gehad, wordt alles anders.
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ANNE DE VRIES

Reis door de nacht
152
153
154
155

DE DUISTERNIS IN
DE STORM STEEKT OP
OCHTENDGLOREN
DE NIEUWE DAG

lle druk
10e druk
9e druk

7e druk

Vier spannende boeken, die een ereplaats verdienen in ieder
Nederlands gezin. Ze zijn tegen uiterst billijke prijzen voor
U beschikbaar.
Voor 12 jaar en ouder.
Royaal geïllustreerd.
Op onnavolgbaar boeiende wijze vertelt de bekende auteur
over de mensen, de doodgewone en toch zo grote en heldhaftige mannen en vrouwen, die in de duistere jaren der
bezetting daden hebben verricht, waarbij de glorie der
vaderlandse helden van vroeger verbleekt.
DE GESCHIEDENIS VAN HET VERZET
Deze vier delen zijn eveneens in één band verkrijgbaar
(zie blz. 48).
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W G. van de Hulst:
156 JAAP HOLM EN Z'N VRINDEN
i. 10-16 jaar. 208 blz., 20 ill., 20e druk
Echte jongensavonturen! Vele humoristische trekjes,
waardoor het leven van de jeugd wordt gekarakteriseerd.
Iedere jongen zal het met gloeiende wangen lezen. Ook
meisjes zullen dit boek, dat een ereplaats inneemt onder
de j eugdboeken, zeer waarderen.

C. Th. Jongejan-de Groot:
157 GREETJE-MARGRIET
M. 10-15 jaar.

208 blz., 5 ill., 5e druk

Iedereen mag weten hoe het gesteld is met het hart van
Margriet. Haar prettig open karakter doet denken aan de
witte bloem die dezelfde naam draagt en die altijd haar
gouden hart naar de zon keert.
Ernst en scherts wisselen elkaar in dit fris geschreven
verhaal voortdurend af.
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Flevo Jeugd-pockets
Pittige boeken voor jongeren
Groot formaat. Frisse, moderne omslagen. Omvang 160 bis.
Geplasticeerd f 1.75 per stuk
1. Ab Visser: Ballingschap in St. Tropez

Jongensboek 14-18 jaar.

2. M. Kapitein: Wij buigen nooit
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Jongensboek 12-16 jaar.
3. A. Grimme: De dolle Driessen
Jongensboek 10-14 jaar
4. C. Th. Jongeian-de Groot: Deining in het doktershuis
Meisjesboek 14-18 jaar.
5. Jo Kalmijn-Spierenburg: De kinderen van de Steinalp
Jongens- en meisjesboek 12-16 jaar.
6. Nel Verschoor-van der Wis: Tegenwind
Meisjesboek 14-18 jaar.
7. Nel Verschoor-van der Vlis: Wind in de zeilen
Meisjesboek 17-20 jaar.
8. Heleen van Ramshorst: Als je maar durft!
Meisjesboek 14-18 jaar.
9. Klaas van der Geest: De schrik der Wadden
Jongensboek 12-15 jaar.
10. J. Stolk: Een vreemde expeditie
Jongensboek 14-18 jaar.
11. A. Was-Osinga: De kinderen van het Ruige Veld
Jongens- en meisjesboek 10-14 jaar.
12. Klaas van der Geest: Koers 0.9.0
Jongensboek 13-17 jaar.
13. C. Th. Jongejan-de Groot: Inge
Meisjesboek 14-17 jaar.
14. Ursula Wafel: De rode ruiter
Jongensboek 9-13 jaar.
15. Kathryn Worth: Maggies wonderlijke weddenschap
Meisjesboek 14 jaar en ouder.
16. Lenie Stafleu-Kruikemeier: Een jaar op je leven
Meisjesboek 14 jaar en ouder.
17. M. A. M. Renes-Boldingh: Het geheim van de gouden sleutel
Jongens- en meisjesboek 8-80 jaar.
18. Klaas van der Geest: Brand op de bloeiende heide
Jongensboek 11 jaar en ouder.
19. Barbara Bartos-Hbppner: Dochters van het eiland
Meisjesboek 15-19 jaar.
20. Marianne Hassebrauk: Als het hart spreekt
Meisjesboek 15-19 jaar.
21. Jeannettev. Luipen-Bronwasser: De eeuwigdurende melodie
Meisjesboek 13-16 jaar.
22. Hans-Eric Hellberg: Terug naar Ierland
Jongens- en meisjesboek 9-12 jaar.
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Vertel- en voorleesboeken

de dag
van
bethlehcm

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

12 tekeningen tussen de tekst en stofomslag door Bert Bouman. 6 vertellingen van R. Dijkstra. 3 vertellingen van Ellen Schtller. 3 vertellingen van Lise Gast. Omvang 144 blz.
Geb. ƒ 6.90.
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Voorleesboeken voor dagelijks gebruik

0
4
12 KERSTVERTELLINGEN

R. Dijkstra e.a.:
VREDE OP AARDE
12 kerstvertellingen

Het voorlezen van een verhaaltje vóór het slapen gaan betekent voor de kleuters een dagelijks terugkerend feest.
Ook voor de kinderen die al zelf kunnen lezen vormen de
drie hierna genoemde boeken een bron van intense vreugde.
Door de zeer vele in zwart en kleur uitgevoerde illustraties zijn het tevens boeiende kijkboeken.

Jo Kahnijn-Spierenburg:
EEN KORF VOL SPROOKJES
Groot formaat. Zeer royaal geïllustreerd in zwart en kleur
door Tiny van Asselt. Omvang 128 blz. In stevige afwasbare
band. Voor kinderen van 4-8 jaar. f 8.90.
Deze korf is een ware hoorn des overvloeds. Hij bevat
vijftig verhaaltjes van uitstekend gehalte. Tiny van Asselt
verzorgde de vele illustraties in kleur en zwart. Zo ontstond
een bijzonder aantrekkelijk geheel, dat door oud en jong
met plezier ter hand zal worden genomen om voor te lezen
of zelf te lezen. Een rijk bezit voor ouders en kinderen.
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Anne de Vries:
HET BOEK VAN JAN WILLEM
Groot formaat. Ruim 150 illustraties, waarvan een groot
aantal in verschillende kleuren. Stevige, afwasbare band
in vijf kleuren. Voor kinderen van 4-8 jaar. Omvang 176
blz. Geb. f 9.90.
Een zeldzaam mooi uitgevoerd lees- en kijkboek. Meer dan
80 verhalen over de snaakse Jan Willem en zijn gezellige
belevenissen.

Greetb Gilbuis-Smitskamp
en D. Thomas-Gilhuis:
EEN KOFFER VOL VERHAALTJES
Voor kinderen van 4-8 jaar. Tweede druk. Groot formaat.
Met ruim 60 illustraties van Tiny van Asselt, waarvan vele
in kleur. Geb. ƒ 8.90.
De verteltrant is direct, de taal getuigt van begrip voor het
beeldend vermogen van kinderen.
Evenals de twee hiervoor genoemde uitgaven een royaal
uitgevoerd gezinsboek.

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

W G. van de Hulst:
OM HET KIND
3e druk. Geb. ƒ 4.50.
Prachtige vertelstof. Een dozijn vertellingen.

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

HET VERTELLEN
5e druk. Geb. ƒ 5.90.
Instructie voor de verteller.
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Anni Reiner:
MIJN VRIENDJE ELIO
Inhoud en uitvoering maken dit boek tot een begerenswaardig bezit. Het is zeer rijk geïllustreerd. Geb. ƒ 4.90.
Bestemd om voor te lezen aan kinderen van 4 jaar en ouder.
De kinderen die zelf de kunst van het lezen al machtig zijn
zullen er heel blij mee zijn. Het vertelt de ontroerende
geschiedenis van de weesjongen Elio, over zijn streken,
maar ook over zijn grote liefde voor dieren, waardoor hij
zelfs een oppasser in een dierentuin mag helpen.

Annikki Setala:
HET VERLOREN GEHEIM
Royaal formaat. Fleurige, afwasbare band. ± 60 illustraties.
Geb. f 6.90.
Een boeiend sprookje.

Nel Verschoor-van der Vlir:
TOEN HET AVOND WERD
Voor kinderen van 4 jaar en ouder.
Groot formaat. Vele illustraties in kleur. Geb. f 2.90.
W G. van de Hulst Jr.:
ERE ZIJ GOD
De kerstgeschiedenis in woord en beeld.
Gebr. f 1.90. Bij afname van 25 ex. á ƒ 1.75.

M A. M Reneis -Boldingh:
DE WEG VAN HET LICHT
Gevat in fleurig omslag. Heel linnen band. Groot formaat.
191/2 x 26 cm. 130 hoofdstukken.
Bijbel voor de jeugd van 10 jaar en ouder. Zeer ruim geillustreerd door Gunhild Kristensen. 5e druk — opnieuw
bewerkt en uitgebreid. Geb. ƒ 9.90.
Bij afname van 25 en meer ex. ƒ 9.25 per ex. Voor leden
van de N.Z.V. f 8.90. Bij 25 ex. f 8.25.

Karl Schenkel:
DE GETEKENDE BIJBEL
Gebr. f 2.90.
Tekst met vele tekeningen.

John Torenbeek:
ZO LEEFDE JESUS
Groot formaat. Plastic band. Geb. ƒ 6.90.
Forslijnige, moderne tekeningen en beknopte evangelieteksten vertellen van Christus' leven.

Menno de Munck:
DE GEBOORTE
Geb. f 5.90.
Drie kerstvertellingen: De ezel; De jonge weduwe; De Romeinse commandant.
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Jeugdboeken
W G. van de Hulst:
ROZEMARIJNTJE
Geb. ƒ 14.90.
Een dik boek in heel linnen band, rijk geïllustreerd door
Willem G. van de Hulst Jr., een bundeling van de vijf boekjes over dit zonnige meisje. Het is een prachtig boek, dat.
ouders en grootouders gráág aan kinderen van 7-12 jaar
ten geschenke zullen geven.
Rozemarijntje is toegerust met een aanstekelijk werkende
levenslust en een onbevangen blijdschap, die ze weet over
te brengen op ieder die haar ontmoet. Dat is het geval bij
de stijfdeftige tante zonder kinderen en tijdens het eerste
schooljaar, wanneer ze de geplaagde Ries onder haar bescherming neemt. Haar zonnige hartelijkheid maakt haar
tot de beste vriendin van Rooie Pier en van de zwarte jongen. Ook speelt ze een verblijdende rol in het leven van een
eenzame oude juffrouw.

C. Th. Jongejan-de Groot:
GREETJE-MARGRIET WORDT MARGRIET

•Latje-1`n,).1.alitt--1041dh
(„4

Meisjesboek 13-15 jaar. Geb. ƒ 5.90.
Een vervolg op het allerwegen gewaardeerde 'GreetjeMargriet'.

C. Th. Jongejan-de Groot:
SPOORJONGENS
Jongensboek 12-15 jaar. Geb. f 4.90.
In en om hun 'hut' spelen zich heel wat avonturen af.

Max de Lange-Praamsma:
WIJ REIZEN MET ELKANDER
Meisjesverhaal 14 jaar en ouder. Geb. f 5.90.
Op vlotte, gezellige wijze zijn in dit boek de ervaringen
weergegeven van meisjes die als hulp in de huishouding
van een rusthuis werken.
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Cor Bruijn:
AUSTRALIË, DOE OPEN !
Deel 1:

In de greep van de wildernis

Jongensboek 12 jaar en ouder. Geb. f 6.90.
Deel 1h

Aan de wildernis ontworsteld

Jongensboek 12 jaar en ouder. Geb. ƒ 6.90.
In één woord prachtboeken. Ze geven de meeslepende belevenissen weer van een expeditie door de binnenlanden
van Australië.

Cor Bruijn:
NILS EIRA EN ZIJN KINDEREN
Omvang 384 blz. Ruim geïllustreerd. Geb. ƒ 7.75.
Drie delen in één band. — Voor jongens en meisjes van
12 jaar en ouder.
Een zeer boeiend boek over de belevenissen van een Laplands gezin tijdens de bezetting. De familie moet evacueren en de twee zoons worden door de Duitsers met onbekende bestemming weggevoerd.
Een boeiend verhaal uit de oorlogstijd.

Jij van der Heijden:
DE LAATSTE PASSAGIER
Verlaagde prijs. Geb. ƒ 2.75.
Geïllustreerd met 32 foto's uit de gelijknamige jeugdspeelfilm. Een gezond, sportief boek!

Willem G. van de Hulst Jr.:
ZIJN DE KRAAIEN NOG ZWART ... ?
Jongens- en meisjesboek 9 jaar en ouder. Geb. f 6.90.
Met vele illustraties van de auteur.
De titel is het wachtwoord van een roversbende, die in
dit avontuurlijke en zeer spannende verhaal van misdaad
en dapperheid een grote rol speelt. De jeugdige zoon van
een edelman raakt tegen wil en dank betrokken bij de
activiteiten van de ongure bende, die zich tracht te verrijken ten koste van de slotvrouwe en haar pachters.
Een boek om met rode oortjes te lezen!
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Micha Aalborg:
SABINES ZWERFTOCHT
Meisjesboek 9-12 jaar. Geb. f 4.90.
Sabine, een echt grotestadsmeisje, mag in de vakantie met
haar oom een tocht maken. Oom oefent een eigenaardig
beroep uit, dat hem met tal van mensen in contact brengt.
Zo beleeft Sabine een paar wonderlijke, maar heerlijke
weken.

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

Barthold Str&ling:
KAPITEIN KITTY
Meisjesboek 11-15 jaar. Geb. .ƒ 4.90.
De jonge, energieke Kitty voerde als kapitein het bevel
over de `Black Rose', die als vracht- en passagiersschip
tussen St. Louis en Kansas City op de Missouri voer. Haar
houding, vooral bij de moeilijkheden die ontstonden door
vluchtende negerslaven, is bewonderenswaardig.

Gunnel Beckman:
EEN GELUKKIG GEZIN
Meisjesboek 8-12 jaar. Uit het Zweeds. Geb. ƒ 3.90.
De prettige sfeer, de levensvreugde en de blijheid die het
uitstraalt, maken het tot een bijzonder boek.

Gunnel Beckman:
ZOMER OP HET EILAND
Meisjesboek 10-14 jaar. Uit het Zweeds. Geb. f 3.90.
In en rond het zomerhuisje aan de scherenkust bij Stockholm brengt het gelukkige gezin een kostelijke vakantie
door.

Viola Wahlstedt:
DRIE MEISJES EN EEN AUTO
Meisjesboek 12-16 jaar. Geb. f 4.90.
Drie zusjes, twee reeds volwassen en één dertienjarige,
rijden met een oude auto naar Athene om de laatste wil
van een oude dame uit te voeren. De erfenis die zij aan een
zekere Stellio moeten brengen, bestaat uit een broche met
een camee en een aapje gemaakt van stof. Er is iets geheimzinnigs met dat aapje. Maar wat, dat komen ze pas te
weten als ze bij Stellio aangeland zijn.
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Anne de Vries:
PANOKKO
Boeiende Indianenverhalen.
Omvang 360 blz. 3e druk. Ruim geïllustreerd. Geb. f 7.75.
Drie delen in één band. — Voor jongens en meisjes van
10 jaar en ouder.

Anne de Vries:
REIS DOOR DE NACHT
De geschiedenis van het verzet.
4e druk. Geb. f 9.90.
In dit boek wordt op een gezonde, spannende wijze verteld van de onderdrukking en het verzet. Het laat duidelijk uitkomen wat er op het spel stond.

Goud-Elsje-serie
door Max de Lange-Praamsma
Illustraties, banden en stofomslagen werden verzorgd door
Rie Reinderhoff.
Goud-Elsje verlooft zich, lle druk
Nog is het lente voor Goud-Elsje, 7e druk
Riet Berkhout, 4e druk
Lotty is Lot geworden, 3e druk
Lente voor Lot, 2e druk
Weerzien van Han, 2e druk
Moeder Els, 3e druk
Boeken vol blijdschap en levensvreugde.

Geb. f 5.90
5.90
5.90
„ „ 5.90
„ 5.90
5.90
„ „ 5.90
93

99

93

39

„

99 99

SERIE:

Mensen en dieren
in vreemde landen
Frederick Grice:
EXPEDITIE TIFINAR
Geb. ƒ 4.90.
Een boek vol spanning en avontuur voor jongens van 13
jaar en ouder. Twee knapen maken deel uit van een expeditie, die in de spelonken van de Sahara-rotsen interessante vondsten doet.
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Jamer R. Johnson:
DE BERGLEEUW VAN UTAH

ber,lectnv
van Lian

Jongensboek 14 jaar en ouder. Geïll. Geb. f 4.90.
Een boeiend verhaal waarin een poema de hoofdrol speelt.
De vele gevaren die hem van zijn prille jeugd af bedreigen
van de kant van de mens en van andere dieren worden
meeslepend beschreven.
Niet alleen jongens, maar ook heel veel volwassenen zullen genieten van de bijzondere schoonheid van dit boek.

s E, joblisint

Hugo Kocher:
HET GEHEIM VAN DE
MATAKO-MOERASSEN
Geb. f 4.90.
Interessant, spannend boek voor lezers van 13 jaar en
ouder.
Hoe hard de strijd om het bestaan is komt tot uiting in de
avonturen van twee jonge cowboys. Dit boek geeft bovendien een prachtig beeld van Zuid-Amerika.

Roderich Menzel:
IN HET LAND VAN DE PARELDUIKERS

het land v.t
reiduikers

Jongensboek 12-16 jaar. Geïll. Geb. ƒ 4.90.
Till Rombart maakt met zijn vader, die kapitein op de
grote vaart is, een reis mee van Hamburg naar Japan. Het
schip raakt in een zware storm en moet in Tokio in het
dok ter reparatie. De kapitein bezoekt zijn vroegere scheepskok en Till maakt kennis met diens beide zoons. Samen
met hen heeft Till een interessante tijd.

Fritz Meisnitzer:
JAHOMRAI EN DE HEILIGE OLIFANT
Jongens- en meisjesboek 10-15 jaar. Geb. f 4.90.
In het buitenland bekroond!
Een spannend boek over mensen en dieren in het verre
Siam.

Maria Wolkowsky:
AVONTUUR IN AUSTRALIË
I1

;

Voor jongens en meisjes van 13 jaar en ouder. Geb. f 4.90.
Een boeiend, waardevol boek, dat de lezers als het ware
toegang verschaft tot de vaak geheimzinnige, maar boeiende wereld van de oer-Australiërs.
De avonturen, die zowel door de blanken als de inboorlingen worden beleefd, zijn bijzonder spannend.

Erich Wustmann:
DE WILDE RUITERS VAN DE SERTAO
Jongensboek 12 jaar en ouder. Geb. ƒ 4.90.
Dit avonturenrijke verhaal speelt in het hartje van Brazilië. Het contact met Indianen, de redding van een filmexpeditie en zoveel andere gebeurtenissen zijn alle boeiend beschreven.
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Ster-Reeks
de boeken van de lopende jaargang
Esther B. Aresty :

GINNY ZET DOOR

Een wilskrachtige Amerikaanse teenager beleeft ups en downs in haar
opleiding tot verkoopster.
Elisabeth Kyle :

HET MEISJE MET DE LANTAARN

Romantisch verhaal uit de 17e eeuw met historische achtergrond over
de dochter van een Schotse edelman, die met zijn gezin naar Holland
uitwijkt.
H. E. Frankena :

ITALIAANS AVONTUUR

Irene van Vloten mag bij haar rijke grootmoeder in Italië een poos
logeren. Oma's stille doel is Irene 'een goede partij' te bezorgen. Een
kennismaking met Nederlandse jongelui valt bij oma niet in goede
aarde.
Lenie Stafleu-Kruikemeier :

JORY

Jory en haar zuster Selma denken over veel dingen nogal verschillend.
Beiden zijn hevig geschokt door een onthulling over het verleden van
John, Selma's verloofde. Het huwelijk gaat toch door. Jory krijgt nog
heel wat te verwerken eer zij ten slotte ook 'ja' kan zeggen.
Abonnees die een nieuwe abonnee aanbrengen hebben recht op een
gratis boek. Keuze uit een groot aantal titels, vermeld in het uitvoerige
Ster-Reeks prospectus.
Op aanvraag zenden wij U dit prospectus gaarne toe.

Zolang de voorraad strekt zijn voorgaande jaargangen nog tegen abonnementsprijs verkrijgbaar.
(Bij bestelling van een gehele serie à f 3.90. Losse
delen j 4,90. Betaling desgewenst in gedeelten.)
SERIE I
Karl Springenschmid: Priska
Mien van 't Sant: Netties tweelingbroer
Lise Gast: Ook viermaal is scheepsrecht
Jeannette van Luipen-Bronwasser:
Wij zijn nooit alleen
SERIE II
Lisa Heiss: Sundri
M. A. 1W. Renes-Boldingh: Romance in Hesseloo
Ina de Vries-van der Lichte: Uit het nest gestoten
Karl Springenschmid: Het koekoekskind

Een abonnement op de
STER-REEKS
biedt vele voordelen

SERIE III
C. W. van Veen-van der Vlies: Louise Charlotte
Ellen Schëler: Barbara

Als U zich abonneert
op de Ster-Reeks, ontvangt U
iedere drie maanden een boek
voor slechts j 3,90.
Losse delen ƒ 4,90.

SERIE IV
Erich Wustmann: Zon over de bergen
Regina van der Hauw-Veltman: Dat eigen hart
Jeanette Schoolland: De lente komt

Een berichtje aan uw
boekhandelaar of aan
Administratie Ster-Reeks te
Nijkerk en U wordt als abonnee
ingeschreven!
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UITDELINGSMATERIAAL

Grote bijbelse wandplaten
van de schilder Pander
Geef ongezellige, kale muren een waardevolle, fleurige
versiering!
Formaat 60 X 80 cm.
Zes verschillende bijbelse wandplaten. Per serie
f 12,50
van zes slechts
Op stevig krimpvrij karton. Per serie van zes slechts f 35,—
Op linnen geplakt. Per serie van zes slechts . . . f 35,—
In lijst, gevernist, zonder glas. Form. 62 X 90 cm
f 22,50
Per stuk
Kostbaar uitgevoerde platen: gedrukt naar foto-litho's
van aquarellen, in zeven kleuren offset.
Voor scholen, zondagsscholen, evangelisatie-. en catechisatielokalen en verenigingsgebouwen. Een verkleinde reproduktie is op aanvraag gratis verkrijgbaar. Een handleiding wordt bij alle stellen gratis bijgeleverd.
ONDERWERPEN: David speelt voor Saul — Daniël in de
leeuwekuil — De wijzen uit het oosten — De wonderbare
visvangst — Mozes slaat water uit de rotssteen — Terugkeer van de verloren zoon.

Mapje met 24 Panderplaten
EEN ONOVERTROFFEN SERIE

Een serie platen, gecompleteerd met een kaartje van
Palestina.
Prijs per mapje van 24 stuks slechts f 1,50.
Gedrukt in zeven kleuren offset. Formaat 14 X 181/2 cm.
24 verschillende onderwerpen uit het Oude en Nieuwe
Testament.
Het mooiste uitdelingsmateriad dat ooit verkrijgbaar was.
Geeft U het de kinderen zo veel en zo vaak mogelijk in
handen!

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

Veelkleurige plaatjes waarop kinderen uit verschillende werelddelen staan afgebeeld. Op ieder plaatje wordt
aan de achterzijde een beschrijving in vertelvorm gegeven.
Uitgevoerd in vierkleurendruk op stevig papier van prima
kwaliteit.
De prijs per geperforeerd vel van 30 plaatjes bedraagt
ƒ 1,—; bij 10 vellen gelijk t 0.95 per vel; bij 25 vellen gelijk
f 0;85 per vel; 50 of meer vellen gelijk f 0,80 per vel.
Reproduktie in zwart
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Bijbel en jeugd
Bekende bijbelse onderwerpen, in sprekende
kleurendruk, voorzien van onderschriften.
36 plaatjes met voorstellingen uit het Oude en
Nieuwe Testament.
Formaat 10 X 71/2 cm.
tegen de uitzonderlijk lage prijs van f 1: per stel

Bloemenplaatjes

Serie

prijs per vel f I.-

Serie H: prijs per vel f 1.-

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

Opdrachtblaadjes
De prijzen zijn zeer laag:
100 ex.
250 ex.
500 ex.
1000 ex.

f 1 25
f 2 75

f5
9

—

Wilt U bij bestelling s.v.p. duidelijk vermelden of 11
ontwerp A, B, C of D wenst te ontvangen?
Formaat 121/2 X
cm.

Opdrachtblaadje A

segfeefenre,222,,,j0.-

Op

op het kostfeest uiteaterkt

heat" s if eest udgereat aan.

Op het Kerstfeest uitgereikt aan:
-Namens de Zondagserhoot
namens oe zonba,sulloot
Namens de Zondagsschool

Xersbnir og_
Kerstmis 19_

Opdrachtblaadje B

DE TIEN GEBODEN
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keRStMIS 19—
Opdrachtblaadje C

„

Ere zij God ín, de hoge!"
Opdrachtblaadje D

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

Gulden regels
A Bede voor het eten - B Dankzegging na het
eten - C Hervormingslied - D Avondzang - E
Achter Jezus 't kruis te dragen - F Welke is
uw enige troost - G De twaalf geloofsartikelen - H De zeven kruiswoorden - I Gebed des
Heren - K De zaligsprekingen.
FRIESE GULDEN REGELS: Straks rijst de
moarn. By de krils-peal.Triomfsang.Jountiid.
Gedrukt in frisse kleuren op mooi karton. Zeer geschikt voor uitdeling.
Formaat 12 X 16% cm.
PRIJZEN: 10 stuks à 8 cent; 25 stuks à 7 cent; 50 stuks à 6 cent; 100 stuks á 5 cent; 250
stuks à 4 cent.
Deze prijzen gelden ook voor gesorteerde bestellingen, dus niet uitsluitend wanneer U
deze aantallen van één letter opgeeft.

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

Nieuwe
bijbelse
prentjes
in kleur
Verkleinde reproduktie in zwart
Prijs per pakje van 20 stuks 80 cent
De afbeeldingen zijn door hun frisse kleuren een
lust voor 't oog en U zult er de kinderen heel erg
blij mee maken. 20 mooi gekleurde bijbelse prentjes
met onderschrift.
Uitgevoerd in meer kleuren. Formaat 8 X 91/4 cm.
Kaart van
Palestina

Reproduktie in zwart

BEWERKT DOOR I. VAN DE PUTTE
Deze wandkaart heeft een grootte van 148 X 116 cm. Uitsluitend verkrijgbaar
in 2 losse vellen. Prijs f 4,20.
ter herinnering aan de Openbare Belijdenis in de Nederlandse Hervormde Kerk

Belijdenisplaten (bestelletter A) en in de Gereformeerde Kerken (bestelletter B). Gedrukt in vier
kleuren, op stevig, houtvrij papier. Formaat 35 X 25 cm.
A en B
De prijs bedraagt: 1-9 ex. d 25 cent; 10-24 ex. á 23 cent; 25-49 ex. d 21 cent;

50-99 ex. d 18 cent; 100 of meer ex. cl 15 cent.
De royale uitvoering is erop berekend, dat deze plaat, voorzien van de namen van
predikant en ouderling, als document van blijvende waarde kan worden ingelijst.
Bij bestelling gaarne duidelijk op te geven: Belijdenisplaat A of B.
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Platen
bijbelse kunst
Prijs

slechts 20 cent
per exemplaar
Bij getallen, hetzij van
één soort of gesorteerd:
25 ex. à f 0.15, 50 ex.
ƒ 0.14; 100 ex. f 0.13;
0.12
250 ex.

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

Diploma's
Het behoort tot de goede gewoonte, de leerlingen bij het verlaten der dag- of zondagsscholen als herinnering een diploma uit te
reiken. Deze diploma's zijn in twee soorten
verkrijgbaar.

Modern uitgevoerd diploma
In fraaie kleuren, gedrukt op mooi,
stevig papier.
Formaat 25 X 39 cm.
Prijzen: 1-9 ex. et 25 cent; 10-24 ex. d
23 cent; 25-49 ex. et 21 cent; 50-99 ex.
et 18 cent; 100 of meer ex. et 15 cent.
Tegen vergoeding wordt door ons ieder
gewenst inschrift ingedrukt.
DIPLOMA A
voorstellende "De jonge Timotheils
door zijn moeder onderwezen". Uitgevoerd in kleurendruk op mooi, stevig
papier.
Formaat 301/2 X 221/2 cm.
Prijzen: 1-9 ex. à 25 cent; 10-24 ex.
23 cent; 25-49 ex. á 21 cent; 50-99 ex.
et 18 cent; 100 of meer ex. et 15 cent.

Doopkaart

naar een ontwerp van Jac. Nuiver

Prijs per ex. f 0,15; bij 50 ex. f 0,10 per ex.;
bij 100 ex. f 0,09 per ex.; bij 250 ex. f 0,08
per ex.
Een doopkaart, die smaakvol is uitgevoerd
op 4 pagina's crème karton in driekleurendruk.
Deze kaart biedt gelegenheid de naam, de
geboortedatum, de doopdag en de plaats in
te vullen.
Bovendien is er ruimte gereserveerd voor de
naam van vader en moeder, de handtekening
van de predikant en de dooptekst.
EEN BLIJVENDE HERINNERING AAN EEN
DER HOOGTEPUNTEN IN HET LEVEN
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Uitgaven

VAN DE

NEDERLANDSCHE ZONDAGSSCHOOL VEREENIGING

• Voor de viering van het kerstfeest met kinderen hebben wij
dit jaar ontworpen:
Speciaal voor de zondagsscholen:
diorama - triptiek - kerstfries.
Speciaal voor de scholen:
adventslantaarn - stalletje - dubbel-ster.

• Verder zijn bij ons te verkrijgen:
kerstkaarten
kalender
kerstliturgieën (voor 'groten' en 'kleinen')
kerstverhalen
kerstspelen
filmstrips
dia's
flanelplaten
spelen, als: chokma-spel en bijbels kwartet
muziek-instrumenten, als:
triangel - tamboerijn - xylofoon.
inpakmateriaal, als:
kerstpapier in vellen en op rollen, kerstzakken groot
en klein.
geschenken voor de leiding

• Vraagt de catalogi.
• Bezoekt onze showroom met een speciale kersthoek. Dagelijks
geopend van 9-5 uur en 's zaterdags van 9-13.00 uur.

NEDERLANDSCHE ZONDAGSSCHOOL VEREENIGING
BLOEMGRACHT 65-79 - AMSTERDAM-C. - TELEFOON (020) 24 40 20 en 24 40 32
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DagboekenUw vreugde tegemoet

Ds. jac. van Dijk:
2e druk - geb. 1 12.90
Ds. Van Dijk geniet grote bekendheid als voorganger in de Alledagkerk te
Amsterdam en als radio-spreker. Dit dagboek is pittig en fris, bijbelgetrouw
geschreven.
Alfred Ringwald: Leer mij bidden
geb. f 7.90. Bewerkt door Ds. A. C. D. van den Bosch.
Een waarlijk oecumenisch gebedenboek uit de kerk van alle tijden. Bij elk
gebed is een bijbeltekst gevoegd waar het mee overeenstemt. Een rijk bezit
ter verdieping van het gebedsleven in binnenkamer en gezin.
Ds. H. A. Visser: Perspectief
2e druk - geb. f 8.50
Deze predikant van de Amsterdamse Westerkerk laat vooral de jongeren zien
dat het Evangelie verrassend veel nieuwe dingen te zeggen heeft. De stijl is
direct op de man af.
W. S.: Nieuw bijbels dagboekje
19e druk - geb. f 4.90
Een zeer serieus dagboek voor jong en oud, waaruit tallozen kracht geput
hebben.

e-reeks
Rotond
Een serie `paperbacks' waarin onderwerpen van en voor deze tijd worden behandeld.
Barthold van Ginkel: Twistgesprekken met God
3e druk - prijs f 3.90
Een direct aansprekende, moderne verkondiging. Bewerking van de lezingen
die Ds. Van Ginkel voor de VPRO-microfoon heeft gehouden.
Heinrich Giesen: Altijd bereid tot verantwoording
prijs f 5.90
maken
Een waardevolle leidraad ter beantwoording van vragen die direct te cultuur
hebben met de houding van christenen ten aanzien van wetenschap,
en geloof.
Heinrich Ott: De leer van het Eerste Vaticaanse Concilie
prijs ƒ 4.90
Zonder kennis van hetgeen op het Eerste Vaticaanse Concilie (gehouden in
1869-1870) werd vastgelegd, is het in 1962 begonnen Tweede Vaticaanse
Concilie niet naar juiste waarde te schatten.
Dr. P. A. van Stempvoort: God en mens
prijs f 3.90
Hoe denken de mensen van deze tijd over God en hoe vinden wij de lijn die
ons het meest toespreekt?
Karlmann Beyschlag: In de wereld - niet van de wereld
prijs f 3.90. Vertaald door Dr. J. J. Buskes
Een meditatieboek over de weg van de eerste christenen.
Dr. A. A. van Ruien De dood wordt overwonnen
prijs f 4.90
Een van de kernen van het evangelie der apostelen wordt hier belicht.
Speciaal een boek voor Pasen.
Dr. H. Kraemer: Waarom nu juist het Christendom
2e druk - prijs f 4.50
Welke plaats neemt het Christendom in tussen de andere wereldgodsdiensten?
Hierop geeft Dr. Kraemer in heldere taal antwoord.
Dr. P. A. Elderenbosch: Ontmoeting met God
prijs ƒ 4.50
die
Het opruimen van hindernissen op de weg naar een ontmoeting met God,
in vele gevallen berusten op misvattingen, vooroordelen of wanbegrip, is het
doel van dit boek.
Dr. E. van der Schoot: In gesprek met de ander
prijs f 4.90
Bewerking in beknopter vorm van het door de auteur in samenwerking met
Dr. Faber geschreven handboek `Het pastorale gesprek'.
H. A. Visser: Confrontatie met een confrontatie
prijs ƒ 4.90
Allerlei moderne boeken en toneelstukken zijn een confrontatie met het Evangelie. Dit boekje wil de lezer een bijbelse confrontatie mèt deze confrontatie
zijn.

Méér begrip en inzicht
in opvoedingsvraagstukken van
allerlei aard
verschaft U

HET ABC DER OPVOEDING

Een serie praktische handboekjes voor ouders en andere opvoeders, glashelder geschreven door deskundigen die hun kennis
dagelijks aan de praktijk toetsen.

1. Prof. Dr. Th. Hart de Ruyter: De vader van het kind,
2e druk
2. Prof. Dr. Th. Hart de Ruyter: Moeders en kinderen,
2e druk
3. 11. Schulte Nordholt-Treep: Het kind als vervulling en
als teleurstelling, 2e druk
4. C. Rmke: Het nerveuze kind (in bewerking)
5. J. W. Klein: Het wil op school niet vlotten, 2e druk . .
6. R. Schulte Nordholt-Treep: Het eenzame kind, 2e druk .
7. C. Leertouwer: Ons kind in zijn schoolklas, 2e druk . .
8. Wilh. J. Bladergroen: Wie is `stout'?, 2e druk . . . .
9. W. A. van Liefland Jr.: Geestelijk onder de maat?, 2e dr.
10. G. Mik: Onze nozems, 2e druk
11. Wilh. J. Bladergroen: Bakvis en brasem, 2e druk . . .
12. Dr. J. W. Bruins: De tweeling, 2e druk
13. W. Hennig en F. Ringsdorff: Wenken voor opvoeders
van stotterende kinderen, 2e druk
14. Dr. G. J. van Lookeren Campagne: Wat kan een kind

van zijn opvoeders verlangen?

geb f 2,50
,,

,,

2,50
„ 2,50
2,50
„ 2,50
„ 2,50
„ 2,50
„ 2,50
2,50
2,50
,, 3,75

33

„

2,50

3/

„

3.75

33

,,
35

,,
,,
„
„
53
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15. T. Blankenstijn-Biersma: Waarom seksuele opvoeding?,
2e druk
,,
(voor leden N.V.S.H. f 2.30).
16. Mieke van Oyen: Kinderen beschermen
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17. H. Belser en W. Klippers: Maar zij kunnen zich niet con-

centreren

„ 2,50

35

„

„

„
„

„ 2,50
„

2,50

„

2,50

18. Dra. R. J. Cardozo-van Hoorn: Het luie kind . . . . ,,
19. Mr. M. A. Boom en L. J. M. Kleyn: Ouders, kinderen en

„ 2,50

32

„ 2,75

film
,,
21. Dr. J. A. R. Sanders-Woudstra: Het zieke kind . . . . ,,
22. Dra. 0. N. Keuzenkamp-Roovers: Het kleine kind in de

„ 3,90
„ 2,75

29

553,90

35
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politie

20. Martin en Margarete Keilhacker: Onze kinderen en de

flat

23. Heinrich Roth: Autoritair of democratisch opvoeden?

3,90

Bij intekening op ten minste zes deeltjes geldt een belangrijke reductie.
De prijzen bedragen dan: dl. 12 en 14 elk f 3,25, dl. 19 en 21 elk f 2,50,
dl. 20, h en 23 elk ƒ 3,50; de overige deeltjes elk f 2,15.

Seksuele opvoeding
C. Postma (arts): Stippellijnen in het seksuele leven aangegeb f 2,95
geven voor jongens van 13-18 jaar, 5e druk
Jhr. H. de Ranitz (arts): Stippellijnen in het seksuele leven
„ 2,95
aangegeven voor meisjes van 13-18 jaar, 4e druk . . . . „
Twee boeken waarin op eenvoudige duidelijke wijze wordt uiteengezet wat het proces der lichamelijke rijping inhoudt en de betekenis
hiervan voor het gemoeds- en gedachtenleven. Zij hebben reeds talloze
opgroeiende jongens en meisjes goede diensten bewezen.

