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Lize Stilma:

Verhalen van de Grote Koning
deel

Het Oude Testament

128 blz. Groot formaat. Geb.

f

15.50

deel II: Het Nieuwe Testament
128 blz. Groot formaat. Geb.

f

15.50

Beide delen met veelkleurige platen van Jacques Le Scanff.
De tekst is een zeer beknopte en vereenvoudigde weergave
van hetgeen in de bijbel staat. Voor de jeugd van 6 jaar en
ouder. Uitgave in samenwerking met Uitgeverij Helmond.
Het is een van de fraaiste uitgaven die we op dit gebied
kennen.
De Landbode.
Een voortreffelijke kinderbijbel, niet zoetsappig of ouderwets, maar eenvoudig en duidelijk en nauw aansluitend
bij de bijbelverhalen. Uitstekende illustraties van Jacques
Le Scanff.
De Rotterdammer
Het aantrekkelijke van deze bijbel voor de jongsten ligt
allereerst in de platen die door hun eenvoud en kleur het
kind aanspreken.
De Fakkel.

Herv. Vrouwengroep der C.J.V.F.
M. A. M. Renes-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 geïllustreerd door Gunhild Kristensen. 6e druk. Geb. f 12.90.
Bij afname van 25 en meer ex. f 12.— per ex. Voor leden
van de N.Z.V. f 11.50. Bij 25 ex. f 10.75.

Anne de Vries:

Verhalen voor de kersttijd
f 5.90
De derde, gewijzigde druk van deze zeer bekende bundel
kerstvertellingen.
Inhoud:
Het raadsel der liefde; De Vader heeft ons lief; Oudejaarsnachtlegende; Liefde tot alle mensen; Als de dieren spreken;
Kerstnacht in oorlogstijd; Jacht op de stroper; Het oude werk;
De aanrijding.

Nijkerk, najaar 1969
L.S.
Onze catalogus van kinder- en jeugdboeken zien wij als een
band tussen een trouwe vriendenkring en onze uitgeverij.
Aan het instandhouden en versterken van die band besteden
wij van harte gaarne ieder jaar onze zorg. Het is ons een
vreugde U ook thans weer een uitgebreide, rijk gevarieerde
collectie boeken, kaarten en plaatjes voor te leggen, waarvan gezegd mag worden: goede waar voor zeer schappelijke
prijzen.
Niet alleen aan het lees- en kijkgenot is gedacht: ook onze
zangbundels mogen zich in een ruime en nog gestadig toenemende belangstelling verheugen. Wij vestigen hiervoor
gaarne Uw aandacht op blz. 3 van het omslag.
Wij wensen U bij het doornemen van deze catalogus evenveel genoegen als wij hebben beleefd bij het samenstellen
ervan. Uw reactie in de vorm van een bestelling zien wij
gaarne tegemoet.
Met vriendelijke groet,
UITGEVERIJ G. F. CALLENBACH N.V.
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Hetty Drost:

Hans Rowaan:

1 Poesje

4 Het wilgenslootje

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

J. 6-9 jaar. 16 blz., 4 ill. van Nans van
Leeuwen, 2e dr.

Een gezellig, origineel verhaaltje over

Jan beleeft een onvergetelijk avontuur
wanneer hij een jonge mus wil redden
en daarbij in het water terechtkomt. De
goede verhouding tussen Jan en zijn
moeder wordt in dit boekje op uitstekende wijze weergegeven. Ook wordt
er veel wetenswaardigs verteld over
datgene wat er in en om het water
leeft.

Dikkie, wiens poesje zoek is. Hij zwerft
door het bos en vraagt de kippen, de
vlinders en de eekhoorns of ze zijn
poesje gezien hebben. Bij een konijnehol valt hij in slaap. Als vader hem
eindelijk vindt, is ieder blij dat de ongerustheid tot het verleden behoort.
Greeth Gilhuis-Smitskamp:

2 Een feestjurk voor Fietje
M. 6-8 jaar. 16 blz., 4 in. van Mies
Bloch, 2e dr.

een verrassing bedacht
voor de verjaardag van haar zieke
moeder. Zij heeft een kuikentje gekocht, maar het tere diertje overleeft
de dag niet. Het verdriet hierover kan
Fietje vergeten doordat er twee prettige dingen gebeuren: vader die op zee
vaart komt thuis en moeder mag uit
bed. Bovendien brengt vader voor Fietje een prachtige jurk mee, een echte
feestjurk!

Tjits Veenstra:

Fietje heeft

5 Moeders grote dochter
M. 7-9 jaar. 24 blz., 5 ill. van Rie
Reinderhoff, 2e dr.

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

C. Th. Jongejan-de Groot:

3 Nieuwe vrienden
J. 7-10 jaar. 16 blz., 4 ill. van Corrie
van der Baan, 2e dr.
Jopie heeft het thuis niet prettig. Als
hij met de politie in aanraking komt,
betekent dat gelukkig het begin van
een grote verbetering in zijn leven.
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Jeanne Marie:

Anne de Vries:

6 Paulientje gaat op stap

8 Het kleine negermeisje

M. 6-8 jaar. 24 blz., 5 ill. van Nans
van Leeuwen, 2e dr.
Paulientje heeft wel neefjes en nichtjes, maar geen broertjes en zusjes. Als
moeder naar de dokter moet, gaat ze
op weg naar oom en tante. Ze trekt
noodgedwongen moeders schoenen met
hoge hakken aan. Al gauw gaan haar
voeten pijn doen, bovendien weet ze
de weg niet meer. Haar kinderlijk gebed wordt verhoord. Een agent brengt
haar thuis en daarmee komt er ook een
eind aan de angst van moeder.

J. en M. 6-10 jaar. 24 blz., 4 ill. van
Corrie van der Baan, 6e dr.

Pieng-Pieng is een lief klein negermeisje. Ze heeft een vriendje met wie
ze ruzie krijgt over een papegaai en ze
heeft een broer, Dagoe, die op school
gaat en haar iedere dag vertelt wat hij
op school leert over de Here Jezus.
Pieng-Pieng wil graag een papegaai
hebben en daarom gaat ze in vol vertrouwen naar het grote, gevaarlijke
bos. Ze is nog niet terug wanneer het
donker begint te worden. Geen wonder
dat haar moeder en Dagoe erg ongerust
zijn.

Co van der Steen-Pijpers:

7 't Was maar een grapje
J. en M. 6-9 jaar. 24 blz., omslag Corrie van der Baan, 4 ill. van Rie Reinderhoff, 2e dr.
Joosje en Josje zijn twee zusjes die
vaak met hun buurjongetje spelen. Op
een keer doen ze verstoppertje. De zusjes sluiten Dickie voor de grap op in
een tuinhuisje en dan ... vergeten ze
hem. Pas 's avonds in bed denkt Joosje
weer aan Dickie. Ze sluipt het huis uit
om hem te gaan bevrijden. Maar een
ander is haar gelukkig al vóór geweest.
Een verhaal met een goede, praktischchristelijke strekking.

Coby van der Hidde:

9 Wat een verrassing !
M. 7-9 jaar. 32 blz., 5 ill. van W. G.
van de Hulst Jr.
Tijdens de kerstdagen moet Anneliesje
bij de saaie, stijf-deftige tante Louise
logeren. Ze bedenkt een origineel plan:
een kerstboom voor de vogels, de konijntjes en de andere dieren. Alles
loopt mis, maar toch vieren ze een onvergetelijk kerstfeest.
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W. G. van de Hulst:

C. J. van Doornik-Lengkeek:

10 Van een klein meisje
en een grote klok

12 Susanneke

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

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

Anne de Vries:

J. en M. 6-8 jaar. 24 blz., 10 ill. van
Tiny van Asselt
Susanneke, het dochtertje van de koster, heeft op de dag voor Kerstmis
niemand om mee te spelen. Ze bedenkt
iets: ze zal de kerk gaan versieren met
de slingers van haar eigen verjaardagsfeest. Als ze klaar is, is ze heel tevreden over haar werk. Aan vader
vertelt ze niets, dan blijft het een verrassing. De kerkgangers zullen morgen
ook wel blij zijn dat de kerk zo mooi
versierd is. Maar dat pakt heel anders
uit, tot Susannekes grote verdriet. Oma
praat met haar en dan begrijpt ze alles
veel beter.

11 Bertus en Bruno
J. 6-8 jaar. 32 blz., 19 ill. van G. D.
Hoogendoorn, 8e dr.

Bertus en zijn hond Bruno zijn ongeveer gelijktijdig geboren en groeien
samen op. Bruno bewijst zijn waakzaamheid en trouw door zijn baasje
voor verdrinken te behoeden en hem
op te sporen als hij is verdwaald.
Bertus toont zijn dankbaarheid en
vriendschap door het dier later tot zijn
dood te verzorgen.

susanneke
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W. G. van de Hulst:

13 Jantje van de
Scholtenhoeve
J. 6-10 jaar. 32 blz., 6 ill. van W. G.
van de Hulst Jr., 8e dr.

Het zoontje van de 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 heeft gedaan,
komen ze ertoe hun zonden in te zien
en te belijden.

GEBONDEN BOEKEN

Jan Roelfs:

W. G. van de Hulst:

14 Addie ... Pierando

16 Het gat in de heg

J. en M. 7-10 jaar. 24 blz., 10 ill. van
Tiny van Asselt

J. en M. 8-11 jaar. 32 blz., 6 ill. van
W. G. van de Hulst Jr., 12e dr.

De weesjongen Rimco heeft een wonderlijk, maar fijn leventje in een circus. Zijn liefste speelkameraad is de
aap Pierando. Het dier wordt ziek en
Rimco brengt hem naar een dokter.
Die weet de aap wel te genezen, maar
toch komt voor Rimco het moment dat
hij Pierando vaarwel moet zeggen, omdat hij uit echte naastenliefde zijn
speelmakker afstaat aan een invalide
jongen.

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. Dat je een belofte
moet houden wordt hier door een treffend voorbeeld duidelijk gemaakt.

GEBONDEN BOEKEN

Hetty Drost:

15 Twee armbandjes
J. en M. 8-11 jaar. 32 blz., 5 ill. van
Mies M. Kaan

Marjon zal een engeltje zijn in een
kerstspel van de padvinderij. Om zeven
uur moet ze in het Dorpshuis zijn.
Oma helpt haar de witte jurk aantrekken en geeft haar een mooi zilveren armbandje. Dat armbandje wordt
de oorzaak van een reeks merkwaardige belevenissen.
Heleen van Ramshorst:

Twee
armbandjes

17 Het verhaal van Gijs
J. en M. 6-8 jaar. 32 blz., 5 ill. van
Nans van Leeuwen, 2e dr.

Een uitmuntend boekje over Gijs, die
ook wel graag zo'n mooie fiets zou
bezitten als Leo. Het wordt de lezertjes door dit uitstekende verhaal duidelijk dat we in het leven niet altijd
kunnen krijgen waar we onze zinnen
op gezet hebben.
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GEBONDEN BOEKEN

Nanne van Oss:

19 De avonturen van
Dinkie Dop
J. 8-10 jaar. 48 blz., 22 ill. van Joop
Vermeulen

qU
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Op een mooie juni-ochtend staat Dinkie Dop vroeg op om te gaan vissen.
Jacob, zijn takshond, gaat mee. Na allerlei avonturen valt Dinkie in een
hooiberg in slaap. Het pientere hondje
zorgt ervoor dat de ongerust geworden
ouders hun jongen vinden.

M. A. M. Renes-Boldingh:

20 Van een kleine jongen
en een grote hond
J. 7-10 jaar. 32 blz., 7 ill. van Riek
van der Waa, 3e dr.
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.
GEBONDEN BOEKEN

Anne de Vries:

18 Toen Jezus
geboren werd
J. en M. 6-9 jaar. 32 blz., 18 ill. van
Tjeerd Bottema, 9e dr.
Acht 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.
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Nel Verschoor-van der Vlis:

21 Langs het donkere bos
M. 8-10 jaar. 24 blz., 5 ill. van Jan
Lutz, 6e dr.
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 erbarmelijk gehuisvest is, besluit
Rietjes moeder hierin verbetering te
brengen.

GEBONDEN BOEKEN

GEBONDEN BOEKEN

Co van der Steen-Pijpers:

Betty Bakker:

22 Barendjes kerstfeest

25 Poesje mauw

J. 7-9 jaar. 56 blz., 7 ill. van Rie Reinderhoff, 3e dr.

J. en M. 6-8 jaar. 48 blz., 9 ill. van
Tiny van Asselt, 2e dr.

Er worden weer heel wat avonturen
beleefd in dit verhaal. Het betekent
voor Barendje wel een erg grote tegenvaller wanneer hij ziek wordt en het
kerstfeest op school niet kan meevieren. Zijn onderwijzer en zijn klasgenoten vergeten hem echter niet.

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

Co van der Steen-Pijpers:

23 Barendje en het
nieuwe clublid
J. 7-9 jaar. 48 blz., 9 ill. van Corrie
van der Baan

De meester van Barendje zou graag
zien dat een nieuwe klasgenoot, een
jongen uit Amsterdam, opgenomen
werd in de club van `natuurvorsers',
waarvan Barendje de leiding heeft.
Eerst willen de clubleden Ronald er
niet bij hebben, maar via de poging om
een gestolen fiets op te sporen en nog
enkele andere acties wordt Ronald ten
slotte toch lid van de Groene-Spechtenclub.

Christiaan B. van Veen:

24 Kora en haar aap
J. en M. 7-8 jaar. 48 blz., 15 ill. van
Tiny van Asselt

Dit simpele, maar juist daardoor zo
aardige verhaal speelt in een ander
deel van de wereld: Suriname. Al genietend van het verhaal zelf, krijgen
de jeugdige lezertjes enig inzicht in
het leven van leeftijdgenootjes in de
tropen.
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GEBONDEN BOEKEN

C. M. van den Berg-Akkerman:

26 Kerstfeest in de stad
M. 9-11 jaar. 56 blz., 9 ill. van Tiny
van Asselt
Van een intiem dorp 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.

Jannie Kortenbach-Mostert:
_

27 Rico, het hondje

-firn
3neke
x
en hun
hon..ye

J. en M. 6-8 jaar. 45 blz., 20 111. van
Tiny van Asselt
Rico is een heel jong hondje, dat op
een boerderij woont. Op een keer loopt
hij weg. Grote honden maken hem aan
het schrikken, hij vlucht en wordt door
een mevrouw meegenomen naar huis.
Gelukkig komt hij toch weer bij zijn
baasje terug. Hij doet nog een heléboel
domme en stoute dingen voordat hij
een grote, dappere hond is.
Een vlot geschreven verhaaltje, dat bij
kinderen die van dieren houden zeker
in de smaak zal vallen.

K. Norel:

28 Pim, Ineke
en hun hondje
J. 6-9 jaar. 48 blz., 9 ill. van Corrie
van der Baan, 2e dr.
De zesjarige Pim woont met zijn ouders, broer en kleine zusje aan boord
van een schip, de Pax. In de haven
van Rotterdam overvaart een groot
schip de Pax, die kapseist. Pim en zijn
zusje zitten in de roef en kunnen er
niet uit. Pim is heel angstig, maar past
goed op de kleine Ineke. Hun hondje
speelt een belangrijke rol bij de redding.
8
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GEBONDEN BOEKEN

Lenie Stafleu-Kruikemeier:

K. Norel:

29 Peter, de parkiet

32 Janneke en Juno

M. 7-9 jaar. 56 blz., 8 ill. van Corrie
van der Baan

J. en M. 7-9 jaar. 48 blz., 7 ill. van
Corrie van der Baan, 3e dr.

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

Uit wat Janneke van anderen hoort,
begrijpt ze dat ook de dieren onze
naasten zijn. Daarom bevrijdt ze Juno
van Vodde-Gerrit. Later begrijpt ze
dat Gerrit door haar schuld ziek werd.
Ook komt ze erachter dat hij geen
dierenbeul, maar een dierenvriend is.

P. Stouthamer:
GEBONDEN BOEKEN

Corry Blei-Strijbos:

30 Twee kleine zwervers
J. en M. 6-8 jaar. 56 blz., 13 ill. van
Tiny van Asselt, 3e dr.

De eerste druk van dit gezellige boekje
over de poes van Liesje en het hondje
van Kees, die samen de wijde wereld
intrekken, was spoedig na verschijnen
uitverkocht. De vlotte tekeningen sluiten prachtig bij de inhoud aan.

33 011ie-Dollie
en de speeldoos
J. en M. 6-8 jaar. 48 blz., 9 ill. van
Corrie van der Baan

011ie en Dollie zijn een tweeling. Hun
vader is kapitein op een grote zeeboot
en komt daardoor vaak maandenlang
niet thuis. Bij de belevenissen van het
tweetal speelt een oud heertje een belangrijke rol. Hij redt een keer hun
hondje en leert ze hoe ze de speeldoos
voor moeders verjaardag moeten laten
werken. Op hun beurt bewijzen 011ie
en Dollie mijnheertje Help een dienst
wanheer zijn witte poedel de benen
heeft genomen.

Max de Lange-Praamsma:

31 Van twee
ondeugende meiskes !
M. 9-11 jaar. 56 blz., 10 ill. van Jan
Lutz, 4e dr.

Trudy van Veen, die bij haar tante
logeert, onderneemt samen met haar
vakantievriendin een tocht naar de
stad. Het plezier kan niet op, tot de
tegenslagen beginnen. Aan de grote
ongerustheid thuis komt pas een einde
wanneer de meisjes in het koetsje van
de dokter worden thuisgebracht.

Dieuwke Winsemius:

34 Nienke, wat doe je voor
een ander ?
M. 9-12 jaar. 60 blz., 9 ill. van Tiny
van Asselt

Nienke wil in de kerstweek iets voor
anderen doen. Ze maakt kerstkaarten,
helpt de dominee en zingt voor een
zieke dame een mooi lied. Thuis verkeert men in ongerustheid, maar haar
late thuiskomst wordt grif vergeven.
9

SERIE

GEBONDEN BOEKEN

VOOR ONZE
KLEINEN
door
W. G. VAN DE HULST

35 Allemaal katjes 15e druk
36 Anneke en de sik 12e druk
37 Annelies 7e druk
38 Bruun de beer 16e druk
39 De bengels in het bos 6e druk
40 De wilde jagers 12e druk
41 Fik 19e druk
42 Grote Bertus
en kleine Bertus lie druk
43 Het huisje in de sneeuw
18e druk
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Illustraties
in twee kleuren
44 Het kerstfeest van twee
domme kindertjes 10e druk
45 Het klompje
dat op 't water dreef 8e druk
46 Het plekje dat niemand wist

•
• 'o'•
• 4

•

•

12e druk

47 Het wegje in het koren
16e druk

48 Het zwarte poesje 10e druk
49 Kereltje lie druk
50 Kleine zwerver 5e druk
51 Van Bob en Bep
en Brammetje 17e druk

Nog in de oude zwart-wit uitvoering verkrijgbaar

52 Van de boze koster 18e druk
53 Van drie domme zusjes
13e druk

55 Zo'n griezelig beest
54 Voetstapjes in de sneeuw

lle druk

7e druk
11

Cirkel-serie

Cirkel-serie

door W. G. VAN DE HULST JR.
Met illustraties van de schrijver.

in twee kleuren

1.95

NIEUW
in de Cirkel-serie

De serie is ook dit jaar weer
uitgebreid met een nieuwe titel,
die in vier kleuren gedrukt is,
nl.:

56 De tovenaar
1. en M. vanaf 6 jaar. 48 blz.,
ruim geïll.
Met eenvoudige middelen weet
de schrijver een sfeer van geheimzinnigheid op te roepen. De
tovenaar is een dier met een
rode pluimstaart, die het klaarspeelt een hele klas schoolkinderen roerloos te doen stilzitten.

GEBONDEN BOEKEN

57 Het verdwaalde schaap
1. en M. 7-9 jaar. 48 blz., 18 ill., 3e dr.
Kees achtervolgt een onwillig schaap.
Hij verdwaalt en bezeert zijn been.
Grootmoeder legt hem uit dat de man
met de baard, die hem redde, niet de
Goede Herder was, al had Kees zijn
redding wel aan Hem te danken.
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Cirkel-serie

59 Het geheim

in twee kleuren

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

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

11.60

GEBONDEN BOEKEN

58 Ezeltje

60 Kip-kakel
J. en M. 7-9 jaar. 48 blz., 21 111., 2e dr.

J. en M. 6-8 jaar. 48 blz., 23 111.

In dit boekje wordt nu eens niet verteld
over een ezel, maar komt een ezeltje
zelf aan het woord over alles wat er in
zijn korte leven is gebeurd. De geestige
plaatjes die de tekst begeleiden maken
er een kostelijk boekje van, waarin
we het onbeholpen ezelsveulen in het
gezelschap van zijn moeder zien opgroeien tot het met Kerstmis een belangrijke rol mag spelen bij de kerkgang van Anneke, die niet lopen kan.

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

61 Tippeltje
J. en M. 6-8 jaar. 48 blz., 18 111., 8e dr.

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

62 Tom
J. en M. 7-9 jaar. 48 blz., 28 ill., 2e dr.
Er is feest op de school van Eric en

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

63 Wilhelmus
J. en M. 6-8 jaar. 48 blz., 24 ill, 5e dr.

Wilfiehnes

De nieuwsgierigheid van twee jongens
heeft grote gevolgen, want door hun
toedoen brengt het konijn Wilhelmus
heel wat opschudding in het doktershuis en beleeft nog allerlei andere
avonturen.
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C. B. Blei-Strijbos:

64 Blijf van dat hert af !
J. en M. 7-10 jaar. 60 blz., 11 ill. van
Tiny van Asselt, 2e dr.

Ton en Tineke van de boswachter vinden de verblijfplaats van een jong hert.
De slagersjongen Hein wordt deelgenoot van hun 'geheim'. 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.

C. B. Blei-Strijbos:

65 Zeven roze biggetjes
J. en M. 7-9 jaar. 64 blz., 11 in. van
Tiny van Asselt

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

Berend Jager:

66 Andis, het reekalfje
J. en M. 7-10 jaar. 56 blz., 12 ill. van
Tiny van Asselt, 2e dr.

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

Christiaan B. van Veen:

67 Die ene vogel

69 Kora en haar papegaai

J. 9-11 jaar. 60 blz., 9 ill. van Tiny van
Asselt
In de klas van Hein Beukers en Jaap
Wolting komt een nieuwe jongen,
Wouter de Nijs, die vele tropische vogels bezit. Daar is Hein wèg van. En
zonder er goed bij na te denken neemt
Hein op een keer een tijgervink mee
naar huis. Ondanks deze diefstal worden de jongens goede vrienden.

J. en M. 6-10 jaar. 48 blz., 6 ill. van
Marguérite Lagaay
Kora, een meisje in Suriname, vindt in
het bos een jonge papegaai. Ze is er erg
blij mee, doet hem in een kooitje en
noemt hem Lori. Haar broertje en zijn
vriendjes maken, zonder het zelf te
willen, dat Kora het dier niet lang in
haar bezit houdt.
Goede sfeertekening en natuurbeschrijvingen die ook voor kinderen aantrekkelijk zijn, geven dit boekje een
heel eigen karakter.

K. Norel:
Christiaan B. van Veen:

68 In en uit Siberië
J. 10-14 jaar. 64 blz., 7 ill. van Klaas
Pijlman, 3e dr.
Vol gloed en kleur wordt in dit spannende boek beschreven hoe Karel, een
jonge Hollander, in gezelschap van twee
reisgenoten de vlucht uit Siberië onderneemt. Karel werd in de oorlogsdagen door de Duitsers opgepakt en
kwam in Rusland terecht. Op hun tocht
verkeren ze menigmaal in groot gevaar.

70 Kora, waar ben je?
J. en M. 7-9 jaar. 44 blz., 15 ill. van
Tiny van Asselt
Het derde boekje over Kora, die in een
warm land woont, hier ver vandaan,
waar grote bossen zijn met gevaarlijke
wilde dieren. Daar mag Kora niet komen. Dicht bij huis is een rivier. De
kinderen die naar school gaan, moeten
met een boot over die rivier. Kora valt
een keer in het water. Dan mag ze
leren zwemmen en zodra ze dat kan,
mag ze met de andere kinderen mee
naar school.
(zie ook no. 24 en no. 69)
Tjits Veenstra:

71 De kinderen
in de klerenkist
J. en M. 9-13 jaar. 64 blz., 8 ill. van
Rie Reinderhoff, 2e dr.

4t.

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

72 Redders tegen
wil en dank
J. 9-12 jaar. 64 blz., 11 il I. van Tiny
van Asselt
Met enkele klasgenoten gaat Hans naar
een zomerhuisje. Ze ontdekken een begin van brand en weten een opgesloten
hond te redden. Als beloning krijgen
ze een terrarium met vijf witte muizen,
voor elk van de jongens één.
A. 1. Blonk-Quak:

73 Cokkie wil
een jongen zijn
M. 7-9 jaar. 64 blz., 12 ill. van Tiny
van Asselt
Jongens mogen veel meer dan meisjes, vindt Cokkie. Tijdens een logeerpartij hij oma speelt Cokkie met Kees
van de buren en dan zal ze tonen dat
meisjes net zoveel kunnen als jongens.
Maar dat loopt heel anders af dan ze
gedacht heeft. Moeder legt haar uit
waarom Cokkie een meisje moet blijven.
(Zie voorts no. 91 en no. 92)
Suus Damen:

74 De Boontjes
krijgen logés
M. 10-12 jaar. 64 blz., 6 ill. van Corrie van der Baan
Pam, Alien en Barend Boon hebben
een kerstspel ingestudeerd om het voor
oma en tante Miep op te voeren. Maar
oma wordt ziek. Zonder toeschouwers
is er niets aan, vinden de Boontjes.
Pam weet er wat op en moeder gaat
akkoord met haar plan door middel
van een advertentie vreemde mensen
uit te nodigen. Het kerstfeest wordt
heel anders dan andere jaren, maar
gezellig is het wèl.
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Henk Dol:

75 Bram, Kareltje en het
eenzame wiel
J. en M. 6-9 jaar. 60 blz., 11 ill. van
Carl Hollander

Een avontuurlijk verhaal over de
vriendjes Bram en Kareltje en professor Knap, de uitvinder van een ballonauto. Een verloren wiel van deze
auto is de oorzaak van een kennismaking en het gelukkig resultaat daarvan is het opsporen van een paar dieven.

Berend Jager:

76 De chimpansee
van Wanda
J. en M. 7-9 jaar. 64 blz., 10 ill. van
Tiny van Asselt

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

Jeannette van Luipen-Bronwasser:

77 Frits en Tineke
J. en M. 8-10 jaar. 80 blz., 8 ill. van
Tiny van Asselt, 2e dr.

Tineke sluit vriendschap met Frits,
haar nieuwe buurjongetje. Deze omgang wordt eerst argwanend bekeken.
Er groeit echter zo'n prettige verhouding dat alle gezinsleden Tinekes vader
komen helpen als hij het druk heeft in
de bakkerij. Voor Frits en zijn ouders
wordt dit contact een grote zegen.

K. Norel:

78 Houen, jongens !
J. en M. 9-15 jaar. 64 blz., 7 ill. van
W. G. van de Hulst Jr., 6e dr.

Een ontroerend boek dat een beeld
geeft van een der rampzalige gebeurtenissen tijdens de stormvloed van 1
februari 1953. Norel vertelt deze gebeurtenissen zo pakkend, dat we het
gevoel krijgen er zelf bij aanwezig te
zijn.
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K. Norel:

Jan Roelfs:

79 Krojoto's
wonderbare reis

80 Het eerste kerstfeest

J. en M. 8-10 jaar. 56 blz., 4 ill. van
L. Hengeveld-Beks
Krojoto is een jonge Papoea, bijna

groot genoeg om met de mannen mee
op jacht te mogen. Met zijn jonger
vriendje Agani ziet en hoort hij de
`reuzenvogel' overvliegen. De nieuwsgierigheid wint het van hun angst,
waardoor ze kennismaken met de witte
mannen die uit de buik van de reuzenvogel komen. Van lieverlede raken zij
en de volwassen Papoea's vertrouwd
met de vreemde dingen van de blanken. De verhalen die de zendingsarts
in hun eigen taal over de Vader in de
hemel doet, verwerkt Krojoto op zijn
manier wanneer hij door een verwonding in een ziekenhuis van de blanken
wordt opgenomen. Als brenger van de
blijde boodschap keert hij ten slotte
naar zijn kampong terug.

J. en M. 8-11 jaar. 56 blz., 18 ill. van
Tiny van Asselt

De schrijver neemt zijn lezers mee naar
een herberg in Bethlehem omstreeks
de tijd van de geboorte van Jezus.
Vanwege de volkstelling is het bijzonder druk in het dorp. De herbergier en
zijn vrouw hebben heel wat te stellen
met hun zes kinderen. Dank zij deze
kinderen krijgen Jozef en Maria, wanneer zij om onderdak in de reeds overvolle herberg aankloppen, een plaatsje
in de stal. In de nacht wordt daar
Maria's kindje geboren en herders komen om dit kind te aanbidden.
Het kerstverhaal is hier in de dagelijkse omgeving van een Joods gezin
geplaatst. Met kennis van zaken zijn
de gewoonten in leven, denken, eten
en drinken weergegeven. Het levendige
Oosterse milieu waarin het bekende
gebeuren zich afspeelt, zal jonge lezertjes bijzonder boeien.

HANS EN PETER
GAAN VERPIUMEN

18

GEBONDEN BOEKEN

M. Verhaagen-Jager:

81 Hans en Peter
gaan verhuizen
J. 7-9 jaar. 64 blz., 9 ill. van Geeske
van Tienhoven
Verhuizen heeft prettige, maar ook
minder leuke kanten. Dat ondervinden
Hans en Peter. De jongens helpen flink
mee bij het in orde brengen van de
nieuwe woning. Als het verhuiskarwei
achter de rug is, mag Hans van vader
gebakjes gaan halen. Maar hij weet de
weg nog niet goed, verdwaalt en bezeert zijn voet. Behalve narigheid vloeit
hieruit vriendschap met twee nieuwe
schoolmakkers voort.
Dieuwke Winsemius:

82 Hetezeltjevan Matthias

Ruth Flensburg:

J. 9-12 jaar. 78 blz., 8 ill. van A.Stienstra
Mark mag met zijn ouders zes weken
naar Israël. Hij 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.

84 Dodo
J. en M. 7-10 jaar. 78 blz., 9 ill. van
Corrie van der Baan
Joost Vermande, lid van de bemanning
van de 0-16, is de enige die in leven
blijft als de boot in een mijnenveld
terechtkomt en in de lucht vliegt. Met
uiterste krachtsinspanning weet hij zich
te redden. Norel heeft deze zeeman
gesproken en geeft in dit boek het
boeiende relaas van deze echt gebeurde
geschiedenis.

GEBONDEN BOEKEN
K. Norel:
Phia van den Berg:

83 De witte cobra
J. 10-13 jaar. 80 blz., 8 ill. van Corrie
van der Baan
Zafar uit Noord-Pakistan kwijt zich
niet altijd op de juiste wijze van zijn
taak die de zorg voor zijn moeder,
broertjes en zusjes meebrengt. Door
de diefstal van korenschoven komt hij
in aanraking met de zendeling Gustaf.
Er ontstaat een vriendschap die voor
Zafar zegenrijke gevolgen heeft.

85 0-16
J. 10-14 jaar. 80 blz., 10 ill. van Jan
Lutz, 4e dr.
Dodo, een Afrikaanse jongen die in de
buurt van een zendingspost woont,
droomt ervan naar school te mogen.
Maar voor school heb je een broek en
een wit hemd nodig en die kan hij niet
krijgen. De diefstal van een aansteker
leidt ertoe dat Dodo in het bezit komt
van zijn zo vurig begeerde schooluitrusting.
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Marlieske-serie
GEBONDEN BOEKEN

Anne de Vries:

86 Dagoe,
de kleine bosneger
J. en M. 9-12 jaar. 80 blz., 10 ill. van

Corrie van der Baan, 6e dr.
Door lezers en beoordelaars werd dit
prachtige verhaal geprezen als een juweel van vertelkunst. Het gaat over
een moedige bosnegerjongen, die het
aandurft om de angst en het bijgeloof
van zijn dorp te trotseren door een
hulpeloos Indianenkind van een wisse
dood te redden. Hij durfde, omdat hij
op school het verhaal van de barmhartige Samaritaan heeft leren kennen.

door
MAX DE LANGE-PRAAMSMA
Ruim geillustreerd door Ria Reinderhoff.

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.

Wim Wijnands:

87 Met Alva's bril naar
de t.v.
1. 10-12 jaar. 75 blz., 8 ill. van Corrie
van der Baan
Op de kleine dorpsschool komt een
nieuwe jongen, die 't na enkele strubbelingen goed met zijn klasgenootjes
kan vinden. Gezamenlijk maken ze een
toneelstukje over de inneming van
Den Briel. Het dingt mee in een t.v.wedstrijd. Hun optreden in Bussum is
een geweldig verzetje.

88 Marlieske
M. 8-11 jaar. 80 blz., 8 ill., 3e dr.

89 Marlieske
heeft een griepje
M. 8-11 jaar. 80 blz., 8 ill., 2e dr.

90 Marlieske beleeft een
avontuur
M. 8-11 jaar. 80 blz., 8 ill., 2e dr.
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A. J. Blonk-Quak:

91 Cokkie krijgt een zusje
M. 7-9 jaar. 80 blz., 19 ill. van Tiny
van Asselt
Een gezellig verhaal over de wildebras
Cokkie, die bij opa en oma mag logeren
en daar fijn kan spelen met de buurjongen Kees. Ze heeft al een paar prettige dagen achter de rug wanneer vader opbelt om te vertellen dat ze een
zusje heeft gekregen. Vol verlangen
ziet Cokkie uit naar zaterdag, de dag
dat papa haar zal komen halen. Eindelijk is het zover. Zodra ze thuiskomt
kijkt ze in het wiegje. Och, wat is Anneke nog klein! Maar wel reuzelief.

A. J. Blonk-Quak:

92 Cokkie,
doe niet zo dom !
M. 6-8 jaar. 80 blz., 15 ill. van Tiny
van Asselt
Cokkie heeft nu een zusje, Anneke.
Sommige mensen zeggen dat het leuk
geweest zou zijn als Cokkie een broertje gekregen had. Dat vinden Cokkie
en haar moeder maar onzin. Toch bedenkt Cokkie op een dag dat ze mamma
zal verrassen door een broertje te gaan
kopen. Ze blijft lang weg en mamma
wordt ongerust. Een politie-agent
brengt Cokkie weer thuis, natuurlijk
zonder broertje. Dan mag ze met mamma een mooie pop gaan kopen.
(Zie voorts no. 73)

Janny Cnossen-Hoorntje:

93 Het jockeypetje
M. 11 jaar en ouder. 80 blz., 13 ill.
van Peter van Straaten

Een pittig verhaal over een gezond,
gezellig gezin, waarvan beide ouders
buitenshuis werken. Alle kinderen helpen een handje mee en het huishouden
loopt nogal redelijk. Maar een geleend
jockeypetje, dat zoek raakt, maakt duidelijk dat moeder beter thuis kan
komen.
Berend Jager:

94 Eddo, het hermelijntje
J. en M. 9 j. en ouder. 80 blz., 15 ill.
van Tiny van Asselt.

Kees neemt de zorg op zich voor een
jong hermelijntje, dat zijn pootjes gebroken heeft. Het diertje went aan de
mensen en wordt zelfs aanhankelijk.
Maar in het voorjaar kan het de roep
der natuur niet weerstaan en Kees
raakt zijn vriendje kwijt.
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Piet Meinema:

Renny van Royen:

95 Hans en Victor,
de tweeling

98 Hans en zijn poesje

J. 7-9 jaar. 64 blz., 15 ill. van Tiny
van Asselt.
Hans en Victor lijken op elkaar als
twee druppels water, wat nogal eens
tot verwarring aanleiding geeft. Op
school gaat het dan ook eventjes mis
als er een nieuwe onderwijzer komt.
Moeder wordt ziek en moet naar het
ziekenhuis. De jongens worden uit logeren gestuurd, de een bij een oom en
de ander bij een tante. Maar dat is
een heel ding voor hen, ze zijn zó gewend bij elkaar te slapen dat Hans
wegloopt naar het huis van de oom
waar Victdr logeert. Het probleem van
de verdwenen logé wordt spoedig opgelost en gelukkig komt moeder na
korte tijd weer thuis.
K. Norel:

96 Blanke Flip
en zwarte Fanny
J. en M. 12 jaar en ouder. 96 blz., 8 ill.
van Corrie van der Baan
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 vriendschap tussen blanke Flip en
zwarte Fanny. De moeilijkheden beginnen als beide families naar het Zuiden verhuizen en kennismaken met de
rassenhaat.
K. Norel:

97 De kruisvlag geplant
J. en M. 10-13 jaar. 93 blz., 11 ill. van
H. Prahl

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.
Eerst jaren later beleeft hij vreugde
van zijn werk.
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J. en M. 7-9 jaar. 56 blz., 6 ill. van
Corrie van der Baan

Hans heeft een poes, die Hupje heet.
Hij is erg op het dier gesteld en speelt
er vaak mee, Op een keer loopt poes
weg, maar gelukkig komt er een opvolgster. Moeder wordt, vrij ernstig
ziek. En juist als zij weer beter wordt,
krijgt de poes jongen. Dubbel feest
dus!
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Co van der Steen-Pijpers:

Jacobina van der Velde:

99 Onschuldig verdacht

100 Pims vakantie
in Drenthe

1. 12-14 jaar. 96 blz., 13 ill. van Tiny
van Asselt
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. Een overval op de bediende
van een benzinepomp, die de jongens
heel wat angstige ogenblikken bezorgt,
brengt hun onschuld aan het licht.

Dieuwke Winsemius:

101 Dat valt niet mee,
Carien !

J. 9-12 jaar. 80 blz., 9 ill. van Corrie
van der Baan
Pim, een Amsterdamse jongen die
geen vader meer heeft, vindt het eerst
niet zo erg prettig als zijn moeder hem
vertelt dat hij in de grote vakantie
een maand op een boerderij in Drenthe
mag logeren. Maar als hij eenmaal bij
'die vreemde mensen' is, ondervindt
hij zoveel hartelijkheid dat hij zich
gauw thuis voelt. Hij geniet volop van
het buitenleven en eer hij het beseft is
de vakantie voorbij. Gezond en gebruind komt hij in Amsterdam bij zijn
moeder en zusjes terug.

M. 9-11 jaar. 80 blz., 9 ill. van Tiny
van Asselt, 2e dr.
Een spontaan geschreven verhaal,
waarin duidelijk uitkomt dat men zich,
al is men ziek, niet altijd verdrietig
behoeft te gevoelen.
Een gevonden portemonnee brengt
vreugde. Minder prettig is het voor
Carien als de schoolarts haar rust voorschrijft. Ze wordt echter door haar
schoolmakkertjes niet vergeten.
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A. G. Lameris-Bolt:

102 Marientje in Amerika
M. 10-13 jaar. 87 blz., 15 ill. van
Corrie van der Baan
Tijdens haar logeerpartij in Amerika
mag Marientje daar naar school. Ze
gaat prettig om met de meisjes en
jongens van haar klas en ook gaat ze
uitstapjes in de omgeving van haar
tijdelijke woonpaats maken. Zo leert
ze heel wat van. het dagelijks leven
in de staat New York kennen. Al het
nieuwe dat op haar weg komt leidt
haar soms zo af dat ze een paar keer
verdwaalt. Zelfs op een schoolreisje
overkomt haar dat. Maar daarna is ze
dan ook helemaal ingeburgerd.
(Zie ook no. 119 en no. 120)
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Max de Lange-Praamsma:

K. Norel:

103 Barbie's avontuur

105 Pier in het wonderjaar

J. en M. 6-8 jaar. 80 blz., 9 ill. van
Corrie van der Baan

J. en M. 11-14 jaar. 96 blz., 9 ill. van
H. Prahl

De moeder van Barbie Verweys ligt in
het ziekenhuis. Barbie is bang dat ze
nu niet op Sint-Maartensdag met een
lampion zingend langs de huizen zal
kunnen lopen. Maar dat komt toch fijn
voor elkaar. Het snoepgoed en de
vruchten die Barbie al zingend vergaart, zal zij onder schooltijd naar
moeder brengen. Dapper loopt zij de
lange, lange weg naar het ziekenhuis
in de stad en beseft niet hoe ongerust
vader wordt. Een politie-agent zorgt
ervoor dat Barbie's avontuur ten slotte
in alle opzichten goed afloopt.

Dit verhaal speelt in het begin van
1566, het jaar waarin de edelen hun
smeekschrift aan landvoogdes Margaretha aanboden en de beeldenstorm
plaatsvond. Dit historisch zeer interessante jaar en de toen heersende zeden
en gewoonten worden voor de jeugd
van onze tijd duidelijk en goed getekend aan de hand van de belevenissen
van Pier Plantijn, een Antwerpse koopmanszoon, die met zijn vader op zakenreis naar Brussel mag en daar al die
beroeringen meemaakt.

K. Norel:

104 De monnik
van Wittenberg
J. en M. 12-14 jaar. 77 blz., 10 ill. van
H. Prahl

Het zeer bewogen leven van Maarten
Luther wordt hier in gloeiende kleuren
geschilderd, van de dag dat hij als bijna
afgestudeerd jongmens de gelofte aflegt
monnik te worden tot na zijn verblijf
op de Wartburg. Vierhonderdvijftig jaar
is het geleden dat Luther zijn daad
stelde waarmee de Hervorming begon.
Norel is er in geslaagd het karakter
van Luther z6 af te schilderen dat men
meeleeft met deze mens, die geloven
en liefhebben predikte met alle hartstochtelijke vroomheid die in hem was
en waarbij hij het durfde op te nemen
tegen de paus en de keizer.
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P. de Zeeuw J.Gzn.:

106 De dubbelgangers
J. 10-14 jaar. 96 blz., 11 ill. van Hein
Kray

Avontuurlijk verhaal uit de zeventiende eeuw. Het hart van de boerenzoon
Krijn trekt naar zee, maar zijn ouders
willen er niets van horen. Juist andersom is het gesteld met de zeemanszoon
Pleun Gijsberts. Uiterlijk zijn de
jongens elkaars evenbeeld en dat
brengt hen tot een gewaagd plan: zij
zullen elkaars plaats innemen. Het bedrog bezorgt de knapen menig benauwd ogenblik.

1
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P. de Zeeuw J.Gzn.:
1

107 De twee helften
96 blz., 12 ill. van Hein
Kray
Boeiend verhaal uit onze historie over
de strijd om de twee helften van een
tekening waarop grootvader Machiel
Turenhout aangaf waar hij zijn schat
verborg, in bezit te krijgen.

Rozemarijntje
serie

J. 10-13 jaar.

Meisjesboeken voor de leeftijd 8-12 jaar.
RUim geïllustreerd door W. G. van de
Hulst Jr. Gebonden in fleurige sierbanden.

Onvergetelijke boeken. Sprankelend van
levensvreugde. Rozemarijntje is toege-

GEBONDEN BOEKEN

rust met een aanstekelijk werkende
levenslust en een onbevangen blijdschap
die haar tot een hartsvriendin maken van
haar lezeressen.

Cor Bruijn:

108 Toen de boshaan riep...
J. en M. 12 jaar en ouder. 133 blz.,
12 ill. van Laura Gerding

Klemet en Ole, twee jeugdige Lappen
die door de Duitse bezetters van huis
en haard verdreven zijn, komen op hun
vlucht bij oom Anders aan en daar
ontpopt Klemet zich als een geboren
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.

GEBONDEN BOEKEN

109 Rozemarijntje
18e druk

110 Rozemarijntje
naar school
19e druk

1~11~11

o

De boeken van de Rozemarijntje-serie
behoren tot de meest gelezen verhalen
voor meisjes. Er is geen mooier geschenk denkbaar!
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.
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111 Rozemarijntje
en Rooie Pier
12e druk

112 Rozemarijntje en de
zwarte jongen
9e druk

113 Rozemarijntje en de
oude juffrouw
7e druk

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Om te kunnen begrijpen waarom haar
ouders dit zelf niet eerder hebben
verteld, krijgt Frida het dagboek van
haar moeder te lezen, dat deze als elfjarig meisje in 1940 begonnen is.

P. de Zeeuw J.Gzn.:

2.211
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115 Het turfschip
van Breda
J. 11-13 jaar. 96 blz., 10 ill. van H.
Prahl

C. M, van den Berg-Akkerman:

114 Dagboek van moeder
M. 11-14 jaar. 96 blz., 10 ill. van
Corrie van der Baan

Uit de sarrende mond van een medeleerling hoort Frida Kanter dat ze een
jodinnetje is. Thuis spreekt ze erover
en verneemt dat de jongen gelijk heeft.
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In geuren en kleuren geeft de auteur
hier het historische verhaal uit de
tachtigjarige oorlog, hoe Breda in 1590
door een list op de Spanjaarden wordt
veroverd. Jaap Moret, de zoon van een
weduwe, speelt er een gevaarlijke rol
in.
Wie de schrijftrant van De Zeeuw kent,
weet dat hij een gegeven uit een ver
verleden zó weet in te kleden, dat de
jongens van nu zich verwant voelen
aan de bengels van toen.

GEBONDEN BOEKEN

Corry Blei-Strijbos:

1 1 6 Onrust
rond het winkeltje
J. en M. 8-11 jaar. 88 blz., 15 ill. van
Tiny van Asselt

De belevenissen van de kinderen van
kruidenier Rietsema, die op Ameland
woont, vormen de inhoud van dit bijzonder aantrekkelijke verhaal. Het
leven op Ameland is in menig opzicht
anders dan in gewone steden of dorpen.
Een wat vreemd geklede dame wil zich
op Ameland vestigen in een oud commandeurshuisje. Dat nemen de Amelanders niet en de dame moet het veld
ruimen. Dank zij Maarten Rietsema en
zijn zusje krijgt zij veel hulp bij haar
verhuismoeilij khe den.
Deel 2:

1 18 Storm
over Bronckhorst

Aart Grimme:

In de bannerij
van Bronckhorst

2e druk
In het tweede deel ontmoeten we al

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

van H. Prahl
Dit verhaal 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.

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.

A. G. Lameris-Bolt:

1 1 9 Marientjes
mooie zomer
J. en M. 9-11 jaar. 112 blz., 9 ill. van
Corrie van der Baan, 3e dr.

Deel 1:

1 17 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.

Marientje beleeft een onvergetelijke
vakantie op het mooie Vlieland. Samen
met vele kinderen uit andere plaatsen
maakt ze prettige, maar soms ook minder aangename dingen mee. Wel héél
spannend verloopt de tocht naar een
gestrand schip. De vloed verrast hen
en ze worden op het nippertje gered.
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A. G. Lameris-Bolt:

W. G. van de Hulst:

120 Marientje
aan het grote meer

122 Ouwe Bram

J. en M. 9-11 jaar. 96 blz., 15 ill. van
Corrie van der Baan
De heerlijke tijd die Marientje bij familie in de Verenigde Staten doorbrengt, wordt allerplezierigst onderbroken door een grote familiereünie in
Michigan. De reis erheen, die langs de
Niagara-watervallen voert, is een geweldige belevenis en helemaal onvergetelijk wordt de kennismaking met de
vele neefjes en nichtjes in het gastvrije huis aan het grote meer.
(Zie ook no. 102)
Anne de Vries:

121 Panokko
en de witte mensen
J. en M. 10 jaar en ouder. 126 blz.,
14 IN. van Corrie van der Baan, 3e
druk

Ruim geïllustreerd. In fleurige sierband, 3e druk.
Anne de Vries, die de Indianen van
heel dichtbij kent, laat de lezers zien,
hoe het zaad van Gods woord nooit
tevergeefs wordt gezaaid.
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J. 9-15 jaar. 112 blz., 10 lil. van W. G.
van de Hulst Jr., 19e dr.

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

123 Appeltjes
aan een cactus
M. 10-12 jaar. 112 blz., 17 ill. van
Tiny van Asselt

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

W. G. van de Hulst:

124 Lars op Groenland

126 Willem Wijcherts

J. 12-14 jaar. 140 blz., 9 ill. van Laura
Gerding

J. 10-16 jaar. 144 blz., 20 ill. van J. H.
Isings Jr., 15e dr.

De ouderloze Lars mag in de zomervakantie 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 leert Lars wat het
zeggen wil in zijn levensonderhoud te
moeten voorzien.

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.
C. Th. Jongejan-de Groot:

Jaap ter Haar:

125 Altijd, overal, iedereen
J. en M. 10-14 jaar. 64 blz., 30 foto-ill.

Dit inspirerende boek geeft op duidelijke wijze een beeld van het langzaam
groeiende werk van het Rode Kruis in
alle delen van de wereld. Het vertelt
over de naastenliefde en barmhartigheid van hen die onder alle omstandigheden bereid waren hulp te geven zodra de nood aan de man kwam.
Uitgegeven in samenwerking met het
Nederlandsche Roode Kruis.

127 De vijf
van Duivenoord
J. en M. 9-11 jaar. 112 blz., 9 ill. van
Geeske van Tienhoven

In het Veluwse dorpje Duivenoord
logeren Don en Dicky Bolhaar bij twee
oude tantes. Hun vader is voor enige
tijd naar Zambia en moeder vergezelt
hem. In de vakantie komen Marleen en
John, kinderen van een bekende professor uit Amsterdam, en samen met de
in het dorp wonende Klaas vormen zij
een vijftal dat zich best amuseert. Verwikkelingen dreigen te ontstaan doordat de vader van Marleen en John, om
eens een poosje onopgemerkt te zijn,
zich onder een aangenomen naam heeft
aangediend.

altijd-#-,
overal
I iedereen
UWER es

Nederlandsdulloodskrisigigor

29

GEBONDEN BOEKEN

W. G. van de Hulst:

Reis door de
nacht
DOOR ANNE DE VRIES

128 Peerke
en z'n kameraden
J. 12-14 jaar. 144 blz., 21 ill. van
W. G. van de Hulst Jr., 15e dr.
Peerke werd tijdens oorlogshandelin-

gen zwaar gewond. Op de vlucht uit
België wordt hij meegenomen naar
Holland. Een verhaal dat ontroering
en mededogen wekt. Geen jongen en
geen meisje mag dit klassieke boek
missen.
Elisabeth L o cker:

De geschiedenis van het verzet

129 De juwelen
van Don Pedro

Vier spannende boeken, die een ereplaats verdienen in ieder Nederlands gezin.

M. 15-16 jaar. 144 blz., 15 ill. van
C. J. Kelfkens

Voor 12 jaar en ouder. Royaal geïllustreerd door Tjeerd Bottema.

Een tintelend verhaal over de zestienjarige Irma, die er in slaagt de
kostbare, antieke oorhangers van haar
grootmoeder op te sporen en te ontdekken wie ze heeft willen verdonkeremanen. Door het juiste en menselijke optreden van grootmama worden
de schuldigen in het goede spoor teruggebracht.

Op onnavolgbare 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.
Deze vier delen zijn eveneens in één
band verkrijgbaar.

it

»welen
vanDonPerávo
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130 De duisternis in 13e druk
131 De storm steekt op
lle druk
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132 Ochtendgloren

10e druk

133 De nieuwe dag

8e druk
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W. G. van de Hulst:

J. H. MacLehose:

134 Gerdientje

137 De gouden schakel

J. en M. 11-15 jaar. 184 blz., 26 ill.
van W. G. van de Hulst Jr., 13e dr.
Reeds gedurende drie generaties is
`Gerdientje' een van de meest begeerde
meisjesboeken. Dat het ook door jongens wordt gewaardeerd, is een aanbeveling temeer. Maar de beste waarborg voor de inhoud geeft wel de naam
van de auteur.
Berend Jager:

J. en M. 10 jaar en ouder. 155 blz.,
bandomslag van Corrie van der Baan,
21 ill. van Will Nickless
Radharani Roy is een meisje in India,
dat na de dood van haar ouders en
grootouders met haar broertje op weg
gaat naar haar oom Satisj, die in een
grote stad woont. Zij is een leergierig
kind, dat één grote wens koestert: zelf
de bijbel te kunnen lezen. Na veel
wederwaardigheden vindt zij eindelijk
de oom die zij zoekt.

135 Avontuur
op Schouwen
J. 10-12 jaar. 144 blz., 12 ill. van
Corrie van der Baan
Tammo's vader heeft een kampeerbedrijf bij Renesse. Met zijn vriend Rob
wil Tammo een hut gaan bouwen in de
duinen. Daar ontdekken ze de bijna
ondergestoven ingang van een bunker.
Ze denken dat zij en een eenzame oude
man alleen van het bestaan van die
ingang weten, maar tijdens een spannend nachtelijk avontuur komt aan het
licht dat ook een paar ongure kerels
daarvan op de hoogte zijn.
Een met humor en warmte geschreven
verhaal, dat dieper gaat dan alleen
maar een opwindende vakantiebelevenis.
Sipke van der Land:

; ;AVONTUUR
OR SCHOUWEN

1rn,

PN1E.

ik heb een mes

136 Ik heb een mes
J. 14 jaar en ouder. 135 blz., 15 ill.
van Bert Bouman
Een pakkend boek over twee onstuimige jongens die in een tehuis voor moeilijk opvoedbare jeugd terechtkomen.
Ze zijn niet zo maar te temmen en
zorgen met de andere jongens voor
veel conflicten en sensaties, maar ten
slotte krijgen ze iets mee voor hun
leven.
Een positief verhaal met een christelijke strekking die sterk aanspreekt.
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Nanne J. Bosma:

M. de Haas-Westerkamp:

138 In de schaduw
van Loevestein

140 Victoria vaart over

J. en M. 12-14 jaar. 168 blz., 10 Hl.
van H. H. Prahl

Dit verhaal geeft de lezers een interessant beeld van de toestanden vlak na
het twaalfjarig bestand. Tijdens relletjes in Rotterdam in 1621 ziet Klaas
Bijsterus, zoon van een remonstrants
predikant, met schrik dat zijn vader
gevangen genomen wordt. Via Den
Haag wordt vader naar Loevestein
overgebracht, veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. De plannen die
Klaas maakt om vader te doen ontsnappen zijn geen van alle uitvoerbaar. Niet alleen voor vader, ook voor
moeder en de kinderen is het leven
heel moeilijk. Koude, gebrek, zelfs een
pestepidemie moeten de mensen doorstaan. Pas in 1631 komt de bevrijding
voor Bijsterus.
Nanne J. Bosma:

139 Geus
tegen wil en dank
J. en M. 12 jaar e.o. 128 blz., 14 ill.

van H. H. Prahl
In dit verhaal, dat speelt van 1572-1574,
worden de belevenissen beschreven
van Floor, een jongen uit Mechelen,
die zijn ouders en verdere familie verliest als Spaanse soldaten de stad komen plunderen. Na enige omzwervingen raakt hij verzeild tussen de watergeuzen, wier leven hij twee jaar lang
moet delen. Het is een hard en ruw
leven. Het boek geeft een duidelijk
beeld hoe in de zestiende eeuw de oorlog heeft gewoed.

M. 1 0-1 2 jaar. 128 blz., 10 ill. van
L. Bombeek-Landzaat

Meneer Ter Haar, die planter is geweest in Indonesië, kan in Nederland
niet aan de slag komen en daarom besluit hij met zijn gezin naar NieuwZeeland te emigreren. Voor de ouders
zowel als voor de kinderen, Ron en
Victoria, is het een aanlokkelijke, maar
moeilijke tijd. De boottocht naar hun
nieuwe vaderland is vol afwisseling.
Een oom en tante hebben in NieuwZeeland gezorgd voor onderdak en
voor een baan voor vader. Vooral voor
de ouders valt het leven niet mee,
maar moeilijkheden zijn er om overwonnen te worden. Dat de familie Ter
Haar ze overwint, blijkt als vader na
een jaar voor de keus komt te staan
of hij een hem aangeboden baan in
Nederland zal accepteren of in NieuwZeeland zal blijven, waarbij hij tot het
laatste besluit.

W. G. van de Hulst:

141 Jaap Holm
en z'n vrinden
J. 10-16 jaar. 208 blz., 20 ill. van
W. G. van de Hulst Jr., 21e dr.

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 jeugdboeken, zeer waarderen.

GEBONDEN BOEKEN
auke veht mee
C. Th. Jongejan-de Groot:

142 Greetje-Margriet
M. 10-15 jaar. 208 blz., 5 ill. van Rie
Reinderhoff, 5e dr.

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

NETEIND!

VAN OE WOU.

Sipke van der Land:

143 Auke vecht mee
J. en M. 10 jaar en ouder. 128 blz.,
14 ill. van Bert Bouman
Een verhaal over de laatste maanden
van de tweede wereldoorlog en de
spannende dagen van de bevrijding.
De schooljongen Auke, wonend in een
Fries dorpje aan de Lauwerszee, wil
met alle geweld de ondergrondse helpen in de strijd tegen de Duitse bezetters. Dat zit hem niet glad. De mannen vinden hem te jong en te roekeloos. Maar zodra hij de kans krijgt,
toont hij wat hij waard is.
Sipke van der Land:

144 Wij zijn rebellen
J. en M. 12-16 jaar. 128 blz., 11 III.
van Bert Bouman + kaartje

Een jeugdboek dat op het ruige eiland
Sicilië speelt. Een verblijf op dit eiland,
waar schrikbarende armoede en misdaad heersen, leverde de schijver stof
te over.
De gevreesde maffia houdt de familie
van de vissersjongen Pino in haar
greep. Wanneer de nood stijgt, duikt
een moedige Nederlandse journaliste
op. Samen met het vissersgezin besluit
zij de strijd aan te binden tegen misdaad en mislukking.
Een voortreffelijk boek vol spanning,
moed en opoffering.

4.50
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Cor Bruijn:

145 Aan het einde
van de wereld
J. en M. 12-15 jaar. 192 blz., 8 ill.
van Herson

De auteur beschrijft de primitieve en
boeiende samenleving van de Lappen
in het barre noorden van Scandinavië.
Hij schetst de wisselwerking tussen
Noren en Lappen in deze tijd, de voordelen die •de huidige technische mogelijkheden voor de Noren in deze streken brengen en de gevaren die voor
de samenleving van de Lappen hierin
liggen. De jonge hoofdpersoon Ole
Torland, zoon van een Noorse viskoper, ontmoet de Lap Muotka, die
strijdt voor zelfbeschikkingsrecht van
de Lappen en wars is van al het moderne. Door deze ontmoeting wordt Ole
aan het denken gezet over de heersende discriminatie. Levendig en beeldend heeft Cor Bruijn deze over 't algemeen weinig bekende wereld voor
zijn lezers opengelegd.
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INDE SOETE
SUIKERBOL

Onlangs heeft Uitgeverij Callenbach de rechten overgenomen op de bekende serie kinderboeken
INDE SOETE SUIKERBOL
bestaande uit 7 delen. Tekst van W. G. van de Hulst, tekeningen van W. G. van de Hulst Jr.
Prijs per deel

f 4.90.

Reeds vele tientallen jaren hebben jeugdige lezertjes genoten van al die grappige gebeurtenissen die zich rond de
bakkerij van de goede dikke suikerbollenbakker afspelen.
Ook de hedendaagse jeugd zal smullen van deze suikerbollen, zonder overvoerd te raken!
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Grote bijbelse wandplaten
van de schilder Pander
Geef ongezellige, kale muren een waardevolle, fleurige versiering!
Formaat 60 x 80 cm.
Zes verschillende bijbelse wandplaten.
f 14.—
Per serie van zes slechts .
Op stevig krimpvrij karton. Per serie van
f 39.50

zes slechts

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 Pander-platen
EEN ONOVERTROFFEN SERIE

Een serie platen, gecompleteerd met
een kaartje van Palestina.
Prijs per mapje van 24 stuks
slechts f 1.70
Gedrukt in zeven kleuren offset. Formaat 14 X 181/2 cm. 24 verschillende
onderwerpen uit het Oude en Nieuwe
Testament.
Het mooiste uitdelingsmateriaal dat
ooit verkrijgbaar was. Geeft U het de
kinderen zo veel en zo vaak mogelijk
in handen!
35

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 1.15 per stel.

Nieuwe bijbelse prentjes in kleur
Prijs per pakje van 20 stuks 90 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 mooie gekleurde bijbelse prentjes met onderschrift.
Uitgevoerd in meer kleuren. Formaat
8 X 91/2 cm.

Platen bijbelse kunst
Prijs slechts 25 cent per exemplaar.
Bij getallen, hetzij van één soort of
gesorteerd: 25 ex. à f 020, 50 ex.
f 0.19, 100 ex à f 0.18, 250 ex. à f 0.17.
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.

Belijdenisplaten A en B
ter herinnering aan de Openbare Belijdenis in de Nederlandse Hervormde
Kerk (bestelletter A) en in de Gereformeerde Kerken (bestelletter B). Gedrukt in vier kleuren, op stevig, houtvrij papier. Formaat 35 X 25 cm.
De prijs bedraagt: 1-9 ex. à 30 cent;
10-24 ex. à 28 cent; 25-49 ex. à 26 cent;
50-99 ex. á 23 cent; 100 of meer ex. a
20 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.

Nieuwe bijbelse prentjes
in kleur

Beloningskaartjes
Gewaardeerd door leermeester
en leerling

De prijs per geperforeerd vel van 32
kaartjes bedraagt f 0.65; bij 10 vellen
gelijk per vel j 0.60; bij 25 of meer vellen gelijk per vel f 0.55.
Uitgevoerd in vierkleurendruk op stevig papier van prima kwaliteit.
32 verschillende teksten op geperforeerde vellen.
Een vel bevat 32 kaartjes in 12 verschillende motieven, naar ontwerpen
van de sierkunstenaar Jac. Nuiver.
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Het behoort tot de goede gewoonten de
leerlingen bij het verlaten der dag- of
zondagsschool als herinnering een diploma uit te reiken.

Gulden regels
B Dankzegging na het eten - E Achter
Jezus 't kruis te dragen - F Welke is
uw enige troost - K De zaligsprekingen.
FRIESE GULDEN REGELS: Straks
ruist de moarn. By de kras-peal. Triomfsang. Jountiid.
Gedrukt in frisse kleuren op mooi karton. Zeer geschikt voor uitdeling.
Formaat 12 X 161/2 cm.
PRIJZEN: 10 stuks á 10 cent; 25 stuks
á 9 cent; 50 stuks á 8 cent; 100 stuks
á 6 cent; 250 stuks á 5 cent.

Diploma A, B, C
Diploma A: 'De jonge Timothes door
zijn moeder onderwezen'.
De diploma's B en C zijn naar nieuwe
ontwerpen door Martin Brink.
Uitgevoerd in kleurendruk op mooi,
stevig papier.
Formaat 301/2 X 221/z cm.
Prijzen: 1-9 ex. á 40 cent; 10-24 ex. á
38 cent; 25-49 ex. à 36 cent; 50-99 ex.
33 cent; 100 of meer ex. à 30 cent.

Deze prijzen gelden ook voor gesorteerde bestellingen, dus niet uitsluitend wanneer u deze aantallen van één
letter opgeeft.

Doopkaart
naar een ontwerp van Jac. Nuiver
Prijs per ex. f 0.25; bij 50 ex. f 0.22 per
ex.; bij 100 ex. f 0.20 per ex.; bij 250
ex. f 0.18 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.

Gekleurde Jones-platen
Prijs per pakje van 24 stuks f 1.40
In meer kleuren uitgevoerd, met onderschrift.
Formaat 121/2 X 151/2 cm.
De afbeeldingen en onderschriften behandelen bekende bijbelse onderwerpen.

EEN BLIJVENDE HERINNERING
AAN EEN DER HOOGTEPUNTEN
IN HET LEVEN

Eenvantebtog wanre God.
eentocehocht ,on, &Zijnen r
Al drukt het koe, 0.1 dreigt ha Oe,
ehigoet.ggn hulp sgrachijnen I
Ce vijand rukt eget aan
FIntaggesto4on vroon:
“ij draagt ogn ruseng, nog
Ahngruwel en bedrog,
Flox ool als tot verdwijnen,

Dip
i'»na '4

7'
Gulden regels

Diploma C
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10 Jac. Nuiver-kaarten

Voor jeugdige

EEN PAKJE VAN 10 STUKS BEVAT
DE VOLGENDE KAARTEN
Kerstkaarten:
Daar is uit 's werelds duist're wolken
— Ere zij God — Zie, ik verkondig u
grote blijdschap — Te Bethlehem geboren.
Algemeen:
En als Ik van de aarde verhoogd ben
— Dit is een getrouw woord — Strijd
de goede strijd des geloofs — Want
allen die door de Geest Gods geleid
worden — Maar Gode zij dank.
Paaskaart:
Geloofd zij de God en Vader.
Uitvoering en model als van gewone
prentbriefkaarten.
Voor uitdeling op zondagsscholen en
dagscholen.
Voor verenigingen, die zich op het gebied van evangelisatie bewegen.
Voor kerkelijke gemeenten om toe te
zenden aan hun zieke leden.
Bovendien een prachtig middel om
contact te onderhouden met de velen,
die zich van de Kerk afzijdig houden.
Prijs per pakje van 10 stuks f 1.15.
Ook leverbaar mapjes van 10 stuks met
alléén Kerstkaarten, Paaskaarten of
Algemene kaarten.

Jan-Willem van Besouw:

Puzzels en spelletjes
48 blz. Groot formaat. f 3.25.

Een leuke verzameling spelletjes en
puzzels voor de jeugd, opklimmend in
moeilijkheid.
W. G. van de Hulst:

Sinterklaas
Groot formaat. 48 blz. f 3.25
Een groot aantal sfeervolle illustraties
van Willem G. van de Hulst Jr. maken
dit geliefde verhaal over Sinterklaas
die zijn mijter verloor tot een kijkboek
waar de jeugd van 4-8 jaar telkens
weer van zal genieten.

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

f 1.40
ƒ 3.10
ƒ 5.60
f 10.10

Wilt u bij bestelling s.v.p. duidelijk
vermelden of u ontwerp A, B, C of D
wenst te ontvangen?
Formaat 121/2 X 91/2 cm.

Bloemenplaatjes
Serie I: prijs per vel
Serie II: prijs per vel

f
f

1.15
1.15

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 uitdelingsmateriaal!
S.v.p. bij bestellen opgeven welke soort
u wenst.
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Xershni.

„SE zg God en, de hoge!'

Opdrachtblaadje D

tc

lezertjes

sleutel

Christiaan B. van Veen:

Kora en haar aap
48 blz. Geïll. Geb. 3.75.
Dit simpele, maar juist daardoor - zo
aardige verhaal voor kinderen van 7-8
jaar speelt in een ander deel van de
wereld: Suriname. Al genietend van
het verhaal zelf, krijgen de jeugdige
lezertjes enig inzicht in het leven van
leeftijdgenootjes in de tropen.
Anne de Vries:

Jijdaar
De belevenissen van een Indianenmeisje.
Omvang 28 blz. / 4.10.
Een postuum uitgegeven vertelling
van de grote schrijver, voorzien van
kostelijke veelkleurige illustraties van
Hans Deininger.
Berend Jager:

Vrijbuiters in de natuur
Voor kinderen van 9 jaar en ouder.
Geïll. 128 blz. Geb. / 6.50
In de levendige, beeldende stijl, die ons
van deze auteur al bekend is uit zijn
bekroonde kinderboek 'Eddo, het hermelijntje', vinden we hier negen verhalen over de meest uiteenlopende dieren: kiekendief, visotter, slang, vos,
egel, vleermuis, marter, hond en olifant.
Sebastian Lybeck:

Egeltje Prik
Jongens- en meisjesboek 7-11 jaar.
Groot formaat. Omvang 128 blz. Een
groot aantal grappige illustraties.
Geb. f 7.90.
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.

Egeltje Prik en zijn vriendje Tjoem
ondernemen een lange tocht vol levensgevaren m'n een felbegeerd kleinood te
bemachtigen.

Sebastian Lybeck:

Egeltje Prik naar Egypte
Jongens- en meisjesboek 7-11 jaar. Omvang 128 blz. Geïll. Geb. f 5.90.
Een even kostelijk boek als het hierboven vermelde over de hulpvaardige
egel en zijn medebosbewoners.
Sebastian Lybeck/Hans JCirgen Toming

De toversleutel
Voor kinderen van 6-8 jaar. Omvang 24
blz. In meer kleuren uitgevoerd. Groot
formaat. Gevat in stofomslag.
Geb. / 6.50.
Er kunnen vreemde dingen gebeuren
met een kleuterschoolklas, wanneer een
der kinderen een sleutel vindt die —
zoals uit de gevolgen blijkt — een
toversleutel is!
Het verhaaltje is plezierig fantastisch,
en voortreffelijk geïllustreerd.
Friese Koerier.
Gerda Roepers:

Pinkie op glad ijs
Voor kleuters. Omvang 16 blz. Oblong
formaat. Geplasticeerd. f 1.65.
Pinkie is een pinguïn over wie in
rijmpjes wordt verteld wat er met hem
aan de hand is.
Zeer aanbevolen voor kleuterscholen.
Klein, maar heel fijn.
Weekblad Het Zuiden, Rotterdam.
Ingvald Svinsaas:

Avonturen van Tom
Voor jongens en meisjes van 8-12 jaar.
Ruim geïllustreerd. In geplasticeerde
band / 4.50.
Van de drie jonge poesjes willen Perry
en Lisa het liefst Tom houden. Hij
groeit op als een echt speelmakkertje,
wordt groot en sterk.
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Voor jongens en
meisjes van 8-14 jaar
Willem G. van de Hulst Jr.:

Anne de Vries:

Zijn de kraaien nog zwart...?

Panokko

Voor jongens en meisjes van 9 jaar en
ouder. Geb. f 7.90. Met vele illustraties
van de auteur.

Boeiende Indianenverhalen.
Omvang 360 blz. 4e druk. Ruim geïll.
Geb. f 8.90. Drie delen in één band.
Voor jongens en meisjes van 10 jaar
en ouder.
Dit zijn geen Indianenboeken waarin
gevechten en bloedbaden voorkomen.
Het zijn boeken met een gezonde spanning. Leerzaam en waardevol omdat ze
zo duidelijk de sfeer tekenen van de
mensen die in grote mate afhankelijk
zijn van de natuur, gehard in hun strijd
om het bestaan.
`Deze boeken verdienen een ereplaats
op de boekenplank.'
Het Binnenhof
`Om ademloos te lezen.'
Utrechts Nieuwsblad.
`Hartelijk aanbevolen.'
Corr.blad De Christen-Onderwijzer.

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!
Till Kumar:

Lex en de poppenkast
Vbor jongens en meisjes van 9-13 jaar.
Ruim geïllustreerd. Geb. f 5.50.
In de school van juffrouw Lind komt
een poppenkastspeler een voorstelling
geven. Lex mag hem helpen en hij doet
het zó goed, dat hij in de vakantie mee
'op tournee' mag. Hierdoor komt er
een heel prettige ommekeer in het
leven van Lex en van de mensen die
hem het liefst zijn.
Folke Mellvig:

Het geheim van de grot
Evenzeer als de Zweedse jeugd deed,
blijken ook de Nederlandse jongens en
meisjes van 10 jaar en ouder te hebben
genoten van de televisieserie 'Het geheim van de grot'. Dit sfeervolle en
spannende verhaal is bij ons in boekvorm verschenen, uit het Zweeds vertaald door mevr. drs. J. C. TorringaTimmer. De vele fijne humoristische
trekjes die het verhaal rijk is, komen
in deze zeer knappe vertaling bijzonder
tot hun recht. Echt een boek om bovenaan op je verlanglijst te zetten.
Onze uitgave op royaal formaat telt 144
bladzijden, met 8 bladzijden foto's uit
de televisiefilm, die ons welwillend ter
beschikking zijn gesteld door de
Zweedse filmmaatschappij.
Prijs geb. f 6.15.
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Loeka Wolf Catz:

Avonturen op Berestein
Geb. f 7.50.
Zeven neven en nichtjes tussen zes en
veertien jaar logeren in de zomervakantie bij hun grootvader, die met
zijn trouwe huisknecht een oud landhuis bewoont. Ze beleven kostelijke,
opwindende dagen.
Gunnel Linde:

Het witte steentje
Voor jongens en meisjes 8-10 jaar.
144 blz. Geïll. Geb. f 6.50.
Een heel bijzonder boek over een jongen en een meisje die beiden eenzaam
zijn en wegdromen in een eigen wereld.
Direct al bij hun eerste ontmoeting
voelen zij zich tot elkaar aangetrokken.
In Zweden heeft dit boek de Nils Holgerssonprijs 1964 gekregen als 'het beste
kinderboek van het jaar'. Ook in Denemarken, Noorwegen, Duitsland, Finland, Polen, Engeland en Amerika zal
een vertaling verschijnen.

Voor jongens en meisjes die de
lagere school achter de rug hebben
Nanne J. Bosma:

Geus tegen wil en dank
Jongens 12 jaar en ouder. Omvang 128
blz. Stofomslag en illustraties van H.
H. Prahl. Geb. ƒ 6.20.
Een verhaal uit de tachtigjarige oorlog.
Het zoveelste, dat de rabauwen van
toen idealiseert als waren de geuzen
louter helden, die vochten voor een
groots ideaal? Nee, dit boek belicht de
historische werkelijkheid eerlijker.

0.,t310.9
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Cor Bruijn:

Aan het einde
van de wereld
Jongens en meisjes 12-15 jaar. Omvang
192 blz. + kaart. Stofomslag en 8 illustraties van Herson.
Geb. ƒ 9.25.
Dit jeugdboek speelt in de aan de IJszee grenzende gebieden van Noorwegen
en schetst de wisselwerking tussen Noren en Lappen in deze tijd, de voordelen die de huidige technische mogelijkheden in deze streken brengen en de
gevaren die voor de samenleving van
de Lappen hierin liggen.
Jaap ter Haar:

Cor Bruijn:

Australië, doe open !
Deel I: In de greep van de wildernis
Deel II: Aan de wildernis ontworsteld
Per deel 200 pag., geb. f 7.90.

Jongens en meisjes 12-15 jaar. Omvang
240 blz. Illustraties van Otto Dicke,
omslag van Carl Hollander.
Paperback j 6.20.

In 1844 maakte Dr. Ludwig Leichhardt
met een kleine expeditie een onvergetelijke spannende tocht door de toen nog
onbekende binnenlanden van Australië.
Cor Bruijn vertelt boeiend over de
avonturen die de leden van de expeditie, onder wie een jongen van zestien
jaar, op deze vijftien maanden durende
tocht beleefden.

`De krankzinnigste dingen' en 'Toestandjes' samen in één band. Eenvoudig en met grote warmte heeft Jaap ter
Haar beschreven hoe het toegaat in het
gezin Falk. De ouders beleven met hun
vier kinderen gewone, maar ook heel
gekke dingen. Openhartig en wars van
gemoraliseer neemt de auteur daarbij
ook het falen van de volwassenen op de
korrel. Voor een tiener ziin deze boeken 'de best denkbare verzoeningspoging ma zijn dagelijkse omgeving'.
(Miep Diekmann).

Een spannend en historisch volkomen
verantwoord verhaal voor jongens en
meisjes van 12 jaar en ouder.
`Goed ontwikkelingsboek en ook zeer
geschikt voor schoolbibliotheken.'
Prisma-Lectuurvoorziening.
`Van harte aanbevolen.'
Ons Jonge Platteland.
`Beslist de moeite van het lezen waard.'
Pedagog. Centrum der Gemeente
's-Gravenhage.

De zes Falken
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Meisjesboeken
13-17 jaar

Anne de Vries:

MAX DE LANGE-PRAAMSMA:

Reis door de nacht

Goud-Elsje-serie

De geschiedenis van het verzet
bestaande uit:
De duisternis in; De storm steekt op;
Ochtendgloren; De nieuwe dag.
Voor 12 jaar en ouder. Royaal geïllustreerd. 8e druk, geb. f 14.90.
Op onnavolgbare 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.
Sipke van der Land:

Ik heb een mes
Jongens 14 jaar en ouder. 135 blz. 15 illustraties van Bert Bouman.
Geb. met stofomslag f 5.50.
Twee broers komen in een opvoedingsinrichting terecht. Een van hen doet
zelf het relaas van hun ervaringen. Het
is een sober, objectief verhaal, waarin
niets overbodigs wordt verteld. Het
geeft inzicht in de gedachten- en gevoelswereld van jongens die vrij in de
maatschappij zeer licht ontsporen.
Janny Cnossen-Hoorntje:

Het jockeypetje
80 blz. Geïll. f 3.90.
Een gezellig verhaal voor meisjes van
12 jaar en ouder over een druk gezin,
waar beide ouders buitenshuis werken
en de zes kinderen ijverig diverse
handreikingen verrichten. Een geleend
jockeypetje brengt er de nodige spanning in.
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Goud-Elsje en Goud-Elsje verlooft zich,
2 delen in één band. Paperback, 2e dr.
./ 6.50
Goud-Elsje draagt een dubbele naam
en Nog is het lente voor Goud-Elsje,
2 delen in één band. Paperback f 6.50
Goud-Elsje na de grote storm en Riet
Berkhout, 2 delen in één band.
Paperback f 6.50
Lotty is Lot geworden en Lente voor
Lot, 2 delen in één band. Paperback
f 6.50
Weerzien van Han, 2e dr. Geb. ƒ 6.90
Reeds jarenlang zijn de boeken van de
Goud-Elsje-serie bekend en geliefd bij
jonge meisjes. Hoe komt dat?
Goud-Elsje is een meisje met een zonnig karakter, dat de ernst van het leven
kloekmoedig aanvaardt en weet welke
waarden ècht van belang zijn. Dat
maakt haar tot een vriendin van velen.

Elisabeth LUcker:

De juwelen van Don Pedro
Meisjes 15-16 jaar. 144 blz. 15 illustraties van C. J. Kelfkens.
Geb. met stofomslag: f 5.50.
Een boeiend verhaal over een kleindochter die er in slaagt de kostbare,
antieke oorhangers van haar grootmoeder op te sporen en te ontdekken,
wie ze heeft willen verdonkeremanen.
Door het juiste en menselijke optreden
van grootmama worden de schuldigen
in het goede spoor teruggebracht.

Elisabeth Lcker:

Irma in Zuid-Frankrijk
Meisjes 15-17 jaar. Stofomslag van Carl
Hollander. Geb. f 7.50.
Irma Cloese en haar vriendin Milou de
Raet mogen dank zij de bemiddeling
van oma de vakantie doorbrengen in
Tourrettes, in het huis van een van
oma's jeugdvriendinnen. Tourrettes
blijkt een allerspeciaalst plaatsje te
zijn in het bergland van Zuid-Frankrijk. Alle voorwaarden voor een denderende vakantie zijn aanwezig.

Lily Biermer:
Ursula speelt het klaar

geb. f 5.90

H. E. Frankena:
Italiaans avontuur

geb. f 5.50

Lise Gast:
Ook viermaal is scheepsrecht geb. f 5.75
‘/Psiria
f.• snee', ,
/g,ar"ei
fr

Margrit Helbling:
Barbie vliegt naar Afrika geb. f 6.20

• Boeken van goed gehalte voor
meisjes en jonge vrouwen
• in verzorgde uitvoering
• tegen zeer aantrekkelijke prijs
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SERIE MENSEN EN DIERE!
Voor jongens
en meisjes
van 12-16 jaar.

Maria Wolkowsky:

Sipke van der Land:

Avontuur in Australië ƒ5.90

Wij zijn rebellen

Tijdens het verblijf bij hun oom op een
grote schapenf arm in Australië maken
Roland en zijn zusje kennis met het
leven in een afgelegen gebied van dit
uitgestrekte land. Door contact met een
jonge oer-Australiër ondervinden zij
hoe sterk dit primitieve volk in de
magie gelooft. Een suggestief geschreven verhaal, dat van a tot z boeit.

Geïllustreerd.
5.90
Een jeugdboek dat op het ruige eiland
Sicilië speelt. Een verblijf op dit eiland,
waar schrikbarende armoede en misdaad heersen, leverde de schijver stof
te over.
De gevreesde maffia houdt de familie
van de vissersjongen Pino in haar
greep. Wanneer de nood stijgt, duikt
een moedige Nederlandse journaliste
op. Samen met het vissersgezin besluit
zij de strijd aan te binden tegen misdaad en mislukking.
Een voortreffelijk boek vol spanning,
moed en opoffering.

Sipke van der Land:

De roekeloze tocht
Geïllustreerd.

ƒ 6.50

Twee Canadese jongens, Tim en Jim,
gaan als verstekelingen •(`bums') mee
met de treinen en zwerven als landlopers langs de boerderijen op zoek
naar werk en voedsel. Ze leren het
ruwe leven kennen van de lumberjacks
in een houthakkerskamp in de wouden.
Ze gaan in de barbaars koude winter
met een boer op jacht naar prairiewolven. Ze gaan met een vrachtwagen
over het ijs van de meren naar het
barre noorden om vis te halen bij de
indianen. Alle werk wat ze maar kunnen krijgen, pakken ze met beide handen aan. Overal nemen ze risico's en
lopen ze gevaren. Maar hun roekeloze
tocht eindigt met een veilige terugkeer
naar huis.
De schrijver heeft zich, mede dank zij
een maandenlange zwerftocht door Canada, de situaties goed kunnen inleven
en de gebeurtenissen betrouwbaar en
met grote beklemming beschreven.
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Hugo Kocher:

Het geheim van de
Matako-moerassen
Interessant, spannend boek.
f 5.90
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.

VREEMDE LANDEN
Boeken die de blik verruimen en zowel
spannend als instructief zijn.
Kloek formaat, gebonden in stevige band,
voorzien van stofomslag.

De gebeirn.inffige tijger

Robert Silverberg:

f 6.50

Het gouden masker

Archeologen uit diverse landen werken
eendrachtig samen in het gebied dat na
het gereedkomen van de nieuwe stuwdam bij Assoean voor oudheidkundige
onderzoekingen verloren zal gaan.
De vijftienjarige Tom Lloyd en zijn
oom Dave die journalist is, mogen de
opgravingen bijwonen en kort na hun
aankomst nemen de gebeurtenissen een
onverwachte wending.
Audrey Lousada

Stropers in de Serengeti

Erich Wustmann:

Geïllustreerd.

De wilde
ruiters van de Sertao f 5.90
Dit avontuurlijke verhaal speelt in het
hartje van Brazilië. Het contact met
Indianen, de redding van een filmexpeditie en tal van andere gebeurtenissen zijn alle boeiend beschreven.

f 6.50

De schrijfster van dit verhaal, dat
speelt in een wildreservaat in oostelijk
Afrika, heeft jarenlang in Oost-Afrika
gewoond en kent het gebied waarover
zij schrijft goed. Nu de bescherming
van in het wild levende dieren vaak in
het nieuws is, zal dit met kennis van
zaken geschreven boek velen weten te
boeien. Het verheugt ons te kunnen
meedelen dat wij deze uitgave brengen
in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds.

M. E. Patchett

De geheimzinnige tijger
Geïllustreerd.

f

James R. Johnson:
5.90

Bruce Barnett mag met zijn vader, die
bioloog is, op expeditie naar de binnenlanden van Australië om het bestaan van een bijzondere tijgersoort
fotografisch vast te leggen. Er is moed
en zelfdiscipline voor nodig om deze
tocht door barre landstreken tot een
goed einde te brengen. Meer dan eens
kruist de dood hun pad.
Een instructief en spannend boek.

De bergleeuw van Utah
Geïllustreerd.
f 5.90
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 jongelui, maar ook heel
veel volwassenen zullen genieten van
de bijzondere schoonheid van dit boek.
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Hugo Kocher:

De roep van het oerwoud
Geïllustreerd.

ƒ 5.90

Sawari, zoon van een boer in India,
leert door zijn vader het oerwoud kennen, zowel wat de dieren als wat de
mensen betreft. Na de dood van zijn
vader, die sterft door de beet van een
cobra, leeft Sawari in het oerwoud als
slangenjager en wildstroper. Hij tracht
alle slangen te doden die hij ziet. Ten
slotte komt hij in contact met de directeur van het seruminstituut in Madras.
Deze brengt hem ertoe slangen voor
zijn instituut te vangen en zo de mensheid te dienen.
Een interessant en kleurrijk verhaal,
waarin de spanning tot het eind toe bewaard is.

* VOORLEESBOEKI
*
*
*

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 hier genoemde boeken
een bron van intense vreugde.

*

Door de zeer vele in zwart en kleur uitgevoerde illustraties zijn het tevens
boeiende kijkboeken.

*
*

A. G. Lameris-Bolt:

IRoderich Menzel:

In het land
van de parelduikers

De lapjesdeken

*
f 5.90

)0,,

Geïllustreerd.
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.

Voor kinderen van 4-7 jaar. Omvang
128 blz. Groot formaat. Stevige, afwasbare, geplasticeerde band. Geb. f 9.50.

Zo kleurrijk als een met smaak en toewijding samengestelde lapjesdeken is
deze bundel verhalen en versjes. Uit•
* voering en formaat zijn gelijk aan die
van de hiernaast genoemde vertel- en
voorleesboeken.
14- Tiny van Asselt heeft ook deze bundel
van vele fleurige, direct-aansprekende
illustraties voorzien. 't Is een feest om
* dit boek te geven of te ontvangen!
•

*

Frederick Grice:

Expeditie Tifinar

*

Twee Engelse jongens mogen hun
vaders op een archeologische ontdekkingstocht naar de Sahara vergezellen.
De kleine expeditie vindt wonderlijke
tifinars (schilderingen) uit de tijd dat
de woestijn nog een bewoond en vruchtbaar gebied was. De auteur is erin geslaagd de spannende gebeurtenissen en
het wonder van de ontdekkingen knap
te verweven met gesprekken tussen vader en zoon, die hen nader tot elkaar
doen komen.
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Jo Kalmijn-Spierenburg:

5.90

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. 2e druk. f 9.50.
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.
Het boek is ook in Engelse vertaling
verschenen.

N VOOR DAGELIJKS GEBRUIK
Anne de Vries:

vviliens

Het boek van Jan Willem
Groot formaat. Ruim 150 illustraties
van Tiny van Asselt, waarvan een
groot aantal in verschillende kleuren.
Stevige afwasbare band in vijf kleuren. Voor kinderen van 4-8 jaar.
Omvang 176 blz. 2e druk. Geb. ƒ 10.50.
Een zeldzaam mooi uitgevoerd lees- en
kijkboek. Meer dan 80 verhalen over
de snaakse Jan Willem en zijn gezellige belevenissen.
W. G. van de Hulst:

Voor de kleintjes
Voor kinderen van 4-8 jaar. Groot formaat. Zeer ruim geïllustreerd door
Willem G. van de Hulst. Geb. 9.50.
Vier dierenverhalen uit het rijke
oeuvre van de grootmeester in de vertelkunst.
Evenals de hierboven genoemde uitgaven een royaal uitgevoerd gezinsboek.
Greeth Gilhuis-Smitskamp en
D. Thomas-Gilhuis:

60
ksirnijr?

spier,e

r

Een koffer vol verhaaltjes
Derde druk. Voor kinderen van 4-8
jaar. Groot formaat. Met ruim 60 illustraties van. Tiny van Asselt, waarvan
vele in kleur. Geb. ƒ 9.50.
De verteltrant is direct, de taal getuigt
van begrip voor het beeldend vermogen van kinderen.
Tjits Veenstra:

erwaseols...

'
me
i
4,416
tiRs
veensom

Er was eens
In dezelfde royale, fleurige uitvoering
als bovengenoemde boeken, geïllustreerd door Tiny van Asselt. Voor kinderen van 4-8 jaar. Omvang 128 blz.
Geb. 9.50.
Ruim twintig nieuwe verhalen. Met de
bonte verscheidenheid van deze bundel bewijst de schrijfster, die al vele
kinderboeken op haar naam heeft, opnieuw haar talent.
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Kent u „Kind en Zondag" ?
Maandblad voor leidinggevenden in zondagsschool, kinderkerk en jeugdkerk
Uit de inhoud:
•

Theologische achtergrond

•

Bijbelse visie voor de kinderen
Bijzonderheden (archeologisch, aardrijkskundig, volkenkundig etc.)
Vertellingen voor de leeftijdsgroepen 4-6, 7-9, 10-12 jaar, leidraad voor de
jeugdkerk

•
•
•
•

Suggesties voor de orde van dienst
Suggesties voor de verwerking, in samenhang met de jaarboekjes

Voorts:
•

Artikelen van theologische, psychologische, methodische, didactische aard

•

Liturgieën voor de feesten

•

Nieuws over hulpmiddelen bij het godsdienstig onderricht

Prijs:

f

12,50 per jaar

Vraag een gratis proefnummer aan!

WILT U
•
•
•
•

een goede bijbelse methodiek voor uw school?
over achtergrond-informatie beschikken?
volledig uitgew'erkte vertellingen hebben?
uw vertelling een follow-up geven door middel van afgestemde katechetische
verwerkingen?

Al deze vragen worden positief beantwoord in het nieuwe bijbels vertel- en
werkboek in negen delen:
`VERTEL HET UW KINDEREN'
onder redactie van JAC. J. SINNEMA en C. M. DE VRIES
Deel 1: 'ADVENT EN KERST' verschijnt oktober a.s.
Uitvoerige inlichtingen zenden wij u op verzoek gaarne toe.
Adresseer als volgt:
N.Z.V. Antwoordnummer 4940 Amsterdam
Plak geen postzegel, die betalen wij.

Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging
Bloemgracht 65 - Amsterdam-C
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Muziekbundeïs
Hanna Lam/Wim ter Burg

Alles wordt nieuw

deel 1

Zesde druk. Omvang 64 blz. Dertig liederen, voorzien van
notenschrift. Gebr. f 5.10.
Er bestaat ook een langspeelplaat van, waarop 12 liederen zijn opgenomen. Koorzang onder leiding van Wim ter
Burg. Prijs f 12.50. U kunt deze plaat bij ons bestellen.

Alles wordt nieuw

Tweede druk
Al direct na verschijnen van het eerste bundeltje bleek
hoezeer dit in een behoefte voorzag. Zowel op school als in
het gezin en in kinderdiensten maakt men er graag gebruik
van, omdat zowel de teksten — merendeels van Hanna
Lam — als de melodieën van Wim ter Burg uitblinken
door eenvoud en zuiverheid. Gebr. f 5.10.
Ook hiervan is een langspeelplaat, getiteld: De Heer is
waarlijk opgestaan. Prijs f 12.50.

(
.? Alles

6

deel II

word,

In samenwerking met de N.V. Internationale Uitgeversmaatschappij 'Het Wereldvenster' te Baarn publiceren wij een
bundel geestelijke liederen voor kinderen met muziek getiteld
Dr. J. L. Klink/T. de Marez Oyens

Liedboek voor de kinderen
De bundel, die 48 liederen omvat, is samengesteld door de
Liedcommissie van de Stichting Centrum voor de Kerkzang en de Stichting Verbetering Muziekonderwijs. Sommige teksten en melodieën zijn ontleend aan bestaande
bundels van recente datum, andere zijn nog niet eerder
gepubliceerd. Daar in deze bundel aan zangstem en instrumentale begeleiding een gelijkwaardige rol is toegedacht,
zijn de bestaande liederen veelal uitgebreid met speciaal
voor deze bundel gecomponeerde bewerkingen (voor piano
en viool).
Paperback f 7.25.

Inge Lievaart en Sander van Marion

Wip wap wolletje

Fifafaldera

Een bundel liedjes voor kleuters

Een bundel kinderversjes\

met notenschrift

met notenschrift

Omvang per deel ± 60 blz. Omslag en binnentekening van Tiny van Asselt
Paperback. Per deel

f

5.10

Voor huisgezin, school en jeugdclubs een welkome aanvulling van de liederenschat.

Het ABC der opvoeding
1. Dr. Th. Hart de Ruyter:
DE VADER VAN HET KIND,

3e druk

f 3—

2. Dr. Th. Hart de Ruyter:
MOEDERS EN KINDEREN,

3e druk

„ 2.60

3. R. Schulte Nordholt-Treep:
HET KIND ALS VERVULLING EN ALS TELEURSTELLING, 2e druk
4. C. Riimke: HET NERVEUZE KIND, 2e druk .

„ 3.„ 3.-

5. J. W. Klein:
HET WIL OP SCHOOL NIET VLOTTEN,

2e druk

6. R. Schulte Nordholt-Treep:
HET EENZAME KIND,

3e druk

„ 2.60

7. C. Leertouwer:
ONS KIND IN ZIJN SCHOOLKLAS,

2e druk

9. W. A. van Lief land Jr.:
GEESTELIJK ONDER DE MAAT?,

2e druk

10. G. Mik: ONZE NOZEMS, 2e druk
11. Wilh. J. Bladergroen:
BAKVIS EN BRASEM,

„ 2.60

3e druk

14. Dr. G. J. van Lookeren Campagne:
WAT KAN EEN KIND VAN -ZIJN OPVOEDERS
VERLANGEN?, 2e druk

„ 4.50

15. T. Blankenstijn-Biersma:
WAAROM SEKSUELE OPVOEDING?,

2e druk . „ 3.—

(Voor leden van de N.V.S.H.) f 2.80)
16. Mieke van Oyen:
KINDEREN BESCHERMEN

17. H. Helser en W. Klippers:
MAAR ZIJ KUNNEN ZICH NIET CONCENTREREN
18. Dra. R. Jessurun Cardozo-van Hoorn:
„ 3.-

HET LUIE KIND

19. Mr. M. A. Boom en L. J. M. Kleyn:
OUDERS, KINDEREN EN POLITIE

„ 3.-

20. Martin en Margarete Keilhacker:
ONZE KINDEREN EN DE FILM

,

4
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21. Dr. J. A. R. Sanders-Woudstra:
„ 3.-

HET ZIEKE KIND

22. Dra. 0. N. Keuzenkamp-Roovers:
HET KLEINE KIND IN DE FLAT

„ 4.50

23. Dr. H. Roth:
AUTORITAIR OF DEMOCRATISCH OPVOEDEN? „

4.50

24. G. Pfah/er:
HET ONBEWUSTE VAN UW KIND

„ 4.50

De boekjes zijn werkelijk wat ze bedoelen te zijn: het abc, het prille begin,
het on-filosofische van de opvoeding. Populair in de goede zin, antwoord
gevend op een bepaalde vraag van ouders. En dus verrijkend.

Chr. Schoolblad Onze Vacatures

