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Aantal Nrs. Titels
1 Gr. Gilhuis-Smitskamp: Een feestjurk voor Fietje
2 Jongejan-de Groot: Nieuwe vrienden
3 Hans Rowaan: Het wilgenslootje

f 1,4 Tjits Veenstra: Moeders grote dochter
5 Jeanne Marie: Paulientje gaat op stap
6 v. d. Steen-Pijpers: 't Was maar een grapje
7 Anne de Vries: Het kleine negermeisje

f 1,20
8 Doornik-Lengkeek: Lekkere autootjes
9 — Susanneke
10 Gerkema-Lijklema: Het vrolijke kerstfeest
11 v. cl. Hulst: Jantje van de Scholtenhoeve
12 Jan Roelfs: Addie ... Pierando

f 1,35
13 R. Bartels: Henk en zijn vriend
14 Berg-Akkerman: Het ezeltje zonder naam
* 15 Coby Bos: Fik is heel knap
16 — Flip en Flap
17 W. G. v. cl. Hulst: Het gat in de heg
18 C. v. d. Steen-Pijpers: Wikje krijgt een poes
19 Verschoor-v. d. Vlis: Langs het donkere bos

f 1,65
* 20 Doornik-Lengkeek: Lapjeskat of voddenpoes
21 K. Norel: Pim, Ineke en hun hondje
* 22 M. A. M. Renes-Boldingh: Van een kleine jongen
en een grote hond
23 Steen-Pijpers: Barendje en het nieuwe clublid
* 24 Anne de Vries: Toen Jezus geboren werd

f 1,80
25 Blei-Strijbos: Twee kleine zwervers
26 Berend Jager: Andis, het reekalfje
27 J. Kortenbach-Mostert: Rico, het hondje
28 J. Krijger-Wisse: Eén en één is niet alleen
29 — Poesje Marja
30 K. Norel: Die kwajongens!
31 — Janneke en Juno
32 Stouthamer: 011ie-Dollie en de speeldoos
33 — 011ie-Dollie en de poedel
34 Chr. B. v. Veen: Kora en haar papegaai
35 — Kora, waar ben je?
36 A. v. Vliet-Ligthart Schenk: Sambi

f 2,Serie VOOR ONZE KLEINEN door W. G. v. d. Hulst
* 37 Anneke en de sik
38 Bruun de beer
39 De bengels in het bos
* 40 De wilde jagers
41 Fik
42 Het huisje in de sneeuw
43 Het kerstfeest van twee domme kindertjes
44 Het wegje in het koren
45 Het zwarte poesje
46 Kereltje
47 Van de boze koster

f 2,25

CIRKEL-SERIE door Willem G. v. d. Hulst Jr. in twee kleuren
48 Het geheim
49 Kip-kakel
50 Tippeltje
51 Tom
52 Wilhelmus

f

2,25

CIRKEL-SERIE door Willem G. van de Hulst Jr. in vier kleuren
53 Ezeltje
54 Het verdwaalde schaap
55 Ik en Beppie
56 Wat de uil zag

f

2,50

57 Blei-Strijbos: Blijf van dat hert af!
58 — Kinderen aan de Waterweg
59 — Ruby en het konijn
60 v. d. Hulst Jr.: Tussen het gele riet
61 H. Jacobs: Bram en Ben op zee
62 Jongejan-de Groot: De ponyfarm
63 Max de Lange-Praamsma: Chrisje
64 Gera Mateman: Rianneke
65 Piet Meinema: De witte bef
66 — Hans en Victor, de tweeling
67 K. Norel: Houen, jongens!
Karin de zeehond

68
69

-Krojoto's wonderbare reis
Waterrotten

70

71 Jan Roelfs: Het eerste kerstfeest
72 Renny van Royen: Hans en zijn poesje
73 Bettien Scherft: De zomervakantie van Klaas en Wim
74 Nel Verschoor-v. d. Vlis: Kerstfeest in het witte huis
75 Dieuwke Winsemius: Nienke, wat doe je voor
een ander?

f

2,25

76 Berg-Akkerman: De stunt van klas zes
77 Blonk-Quak: Cokkie krijgt een zusje
78 — Cokkie, doe niet zo dom!
* 79 Bonny de Graaf: Alle vogels vliegen
80 B. Jager: Eddo, het hermelijntje
81 de Lange-Praamsma: Barbie's avontuur
* 82 Anne de Vries: Dagoe, de kleine bosneger

f

2,50

* 83 W. G. v. d. Hulst: Rozemarijntje
Rozemarijntje naar school
84
85 — Rozemarijntje en Rooie Pier
86 — Rozemarijntje en de zwarte jongen
Rozemarijntje en de oude juffrouw
87

f 2,65
88 J. ter Haar: Altijd, overal, iedereen
* 89 A. G. Lameris-Bolt: Marientjes mooie zomer
Marientje mag ook mee
90
91

Marientje in Amerika
Marientje aan het grote meer
Marientje en het wereldwonder

92
93

f 2,90
* 94 C. M. van den Berg-Akkerman: Steffie in Tirol
95 Max de Lange-Praamsma: 0, die Jolientje!
56 K. Norel: Harm Watergeus
* 97 Dieuwke Winsemius: Dat valt niet mee, Carien!

f

3,-

* 98 Aart Grimme: De slag om de Noord
dl. I In de greep van het ijs
* 99 Diet Verschoor: Vakantie In Amsterdam

f 3,25
100 Anne de Vries: De duisternis in
101 — De storm steekt op
102 — Ochtendgloren
103 — De nieuwe dag

f 3,50
104 N. J. Bosma: Geus tegen wil en dank
* 105 M. C. Capelle: Open die koffer!
106 de Heas-Westerkamp: Victorie vaart over
107 v. d. Hulst: Peerke en z'n kameraden
108 — Willem Wijcherts
109 B. Jager: Avontuur op Schouwen
110 Sipke v. d. Land: Ik heb een mes

f 3,85
111 G. J. Kraa: Arie gaat kamperen
112 Riet Tigchelaar: Haro de Viking

f 4,113 N. J. Bosma: In de schaduw van Loevestein
114 W. G. v. d. Hulst: Gerdientje

f 4,25
* 115 Chris Bernard: Boete van het blauwe water
116 Nanne J. Bosma: Tochtgenoten
117 Cor Bruijn: Aan het einde van de wereld

f 4,90
* 118 Nanne J. Bosma: De vergeten soldaat
119 Hugo Kocher: De roep van het oerwoud
120 Sipke v. d. Land: De roekeloze tocht
121 Jef Last en U. P. Tisna: Bontot en Koese
122 Loeka Wolf C.: Avontuur met een Vlaamse Meester

f 5,50
W. G. v. d. Hulst: INDE SOETE SUIKERBOL
f 5,50 per deel
ex. no. 1
ex. no. 2
ex. no. 3
ex. no. 4
ex. no. 5
ex. no. 6
ex. no. 7
W. G. v. d. Hulst:
ex. Sinterklaas
ex. De pruikenmaker en de prins
* ex. deel 1 Inde Goude Gaper
* ex. deel 2 Inde Goude Gaper

à
à
à
ë

f
f
f
f

3,50
5,50
5,90
5,90

Anne de Vries:
ex. Reis door de nacht
* ex. Het boek van Dietje Jansen

a
à

f 17,90
f 12,50

Meisjesboeken 9-12 jaar

f 5,90

ELKE-SERIE door Emma Gondel, twee delen in één band à

ex. deel 1 Elke en Elke op de Zonnehof
ex. deel 2 Elke aan zee en Elke in de bergen
* ex. deel 3 Elke en haar tuin en Een gelukkige tijd
voor Elke

Meisjesboeken 13-17 jaar
GOUD-ELSJE-SERIE door Max de Lange-Praamsma,
twee delen in één band à

f 7,50

ex. deel 1 Goud-Elsje en Goud-Elsje verlooft zich
ex. deel 2 Goud-Elsje draagt een dubbele naam en
Nog is het lente voor Goud-Elsje
ex. deel 3 Goud-Elsje na de grote storm en Riet Berkhout
ex. deel 4 Lotty is Lot geworden en Lente voor Lot
ex. deel 5 Weerzien van Han en Moeder Els

UITDELINGSMATERIAAL ENZ.

f 1,15

pakjes Jac. Nuiver-kaarten. Per pakje van 10 stuks
Kerstkaarten
Algemene kaarten
A;
B;
C;
100 ex. f 1,40; 250 ex. f 3,10; 500 ex. f 5,60; 1000 ex.
Minimaal 100 ex. te bestellen.

D.

Opdrachtbiaadjes

f 10,10

pakjes Nieuwe bijbelse prentjes in kleur.
Prijs per pakje van 20 stuks

f 0,C0

ex. no.
Prijs per ex. 25 ct.; 25 ex. à 20 ct.; 50 ex. à 19 ct.; 100 ex
18 ct.; 250 meer ex. à 17 ct.

Platen Bijbelse Kunst

vel Beloningskaartjes. Prijs per geperforeerd vel van 32
kaartjes f 0,65; 10 vel à f 0,60; bij 25 of meer f 0,55 per vel
Belijdenisplaat. Prijzen: 1-9 ex. à 30 ct.; 10-24 ex.

28 ct.; 25-49 ex. à 26 ct.; 50-99 ex. à 23 ct.; 100 of meer
ex. à 20 ct.
serie Bloemenplaatjes:

serie I;

serie II.
Per vel f 1,15

Diploma A
B

C
Prijzen: 1-9 ex. à 40 ct.; 10-24 ex. à 38 ct.;
25-49 ex. à 36 ct.; 50-99 ex. à 33 ct.; 100 of
meer ex. à 30 ct.
Doopkaart. Prijs per ex. 30 ct.; 50 ex. à 27 ct.; 100 ex. à 25 ct.;

250 ex. à 23 ct.

OE BIJBEL NADER TOT HET KIND GEBRACHT

ex. M. A . M. Renes-Boldingh: De weg van het Licht
Bij afname van 25 en meer ex.

f 14,50 per ex.

ex. Anne de Vries: Verhalen voor de kersttijd
ex. G. J. Bos e.a.: De kerstengel
ex. Ds. W. Bleij: Kinderdiensten, deel 1
ex. — Kinderdiensten, deel 2
ex. — Kinderdiensten, deel 3
ex. — Kinderdiensten, deel 4
Bij afname van 21-50 ex. à

f 15,90
„
„
„
„
„
„

6,50
4,90
8,90
8,90
8,90
8,90

f 8,50; bij 50 ex. en meer à f 8,—

MUZIEKBUNDELS

ex. Hanna Lam/Wim ter Burg: Alles wordt nieuw,
deel 1 f 5,50
ex. — Alles wordt nieuw, deel 2
Langspeelplaat Alles wordt nieuw
De Heer is waarlijk opgestaan

„ 5,50
„ 15,—
„ 15,—

ex. Hanna Lam/Wim ter Burg: Alles wordt nieuw,
deel 1 en 2 in één band met begeleiding

f

ex. Dr. J. L. Klink/Thera de Marez Oyens:
Liedboek voor de kinderen

„ 8,90

19,50

„ 5,50
ex. Pim Zur M0hlen: Kerstliedjes
ex. Inge Lievaart/Sander v. Marion: Wip wap wolletje ,, 5,90
„ 5,90
ex. — Fifafaldera
ex. Hanna Lam/Wim ter Burg: De barones van
9,50
Dimdamdeel ±
Muziekbundels Uitgeverij 'De Toorts' - Haarlem

f 9,90
ex. Herman Broekhuizen: Decemberliedjes
„ 3,90
ex. — Kleuterdeuntjes
„ 9,80
ex. Chr. Rabé: Zingen van allerlei dingen
„ 5,45
ex. — Zingen in de kring
„ 19,90
ex. W. Geursen: Kijken, zingen, doen
„ 12,75
ex. Mieke van Helden: Wij zijn rijk
ex. Dien Kes e.a.: Kinderzang en kinderspel deel 1 „ 4,75
deel 2 „ 4,75
ex. — Kinderzang en kinderspel
deel 3 „ 4,75
ex. — Kinderzang en kinderspel
ex. J. D. van Laar/L. van der Vegt: Speels liedboek „ 12,50
ex. P. Tiggers/J. Mul: 23 Nederlandse volksliederen „ 9,80
ex. A. Schmidt/P. Chr. van Westering: Dikkertje Dap „ 14,50
„ 9,80
ex. — De leeuw is los
ex. S. Troelstra-Bokma de Boer e.a.: Het spel van
moeder en kind „ 10,50
ex. G. Vellekoop/B. Colpaert-Vellekoop:
,, 4,50
Wie fluit er mee, deel 1
„ 4,50
ex. — Wie fluit er mee, deel 2
ex. B. Colpaert-Vellekoop: Wie fluit er mee in
4,50
december
ex. G. de Marez Oyens/G. Vellekoop: Handleiding
7,50
deel 1
groepsles sopraan- en altblokfluit
G. de Marez Oyens/G. Vellekoop: Handleiding
deel 2 „ 7,50
groepsles sopraan- en altblokfluit

JEUGDBOEKEN
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Nijkerk, najaar 1972

Lectori Salutem,

U ontvangt hierbij onze jaarlijkse catalogus
zondagsschooluitgaven.
Zoals U ziet een geheel nieuw formaat dat de
aankondiging van de opgenomen boeken duidelijk ten
goede komt, vooral door de overzichtelijke
groepering. Nieuwe titels en herdrukken werden
speciaal aangegeven.
Er vond tevens een belangrijke uitbreiding plaats met
muziekuitgaven van De Toorts, Haarlem.
Wij veronderstellen dat deze aanbieding voor U een
uitkomst is bij het bepalen van Uw keuze.
De lage prijs, de verantwoorde inhoud en het
welverzorgde uiterlijk maken alle uitgaven bij uitstek
geschikt tot cadeauboeken voor vele gelegenheden.
Bestelt U vooral snel om teleurstelling van uitverkochte
titels te voorkomen!
Wij wensen U een goed verenigingsjaar toe
en verblijven met vriendelijke groet en de meeste
hoogachting,
Uitgeverij G. F. Callenbach N.V.

N.B. Meerdere exemplaren van deze catalogus op
verzoek.
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1 ."
Greeth Gilhuis-Smitskamp:
1

EEN FEESTJURK VOOR FIETJE

4202 4

M. 6-8 jaar. 16 blz., 4 ill. van Mies Bloch, 2e dr.
Fietje heeft 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!
C. Th. Jongejan-de Groot:
2

NIEUWE VRIENDEN

4203 2

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.
Hans Rowaan:
3

HET WILGENSLOOTJE

4204 0

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

C-TH- JONGEJAN.DE GROOT

2

1.20
Tjits Veenstra:
4

MOEDERS GROTE DOCHTER

4205 9

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 Bètteke 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.
Jeanne Marie:
5

PAULIENTJE GAAT OP STAP

4206 7

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 een eind aan de angst van
moeder.
Co van der Steen-Pijpers:
6

'T WAS MAAR EEN GRAPJE

4207 5

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 _Poosje 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, praktisch-christelijke
strekking.
Anne de Vries:
7

HET KLEINE NEGERMEISJE

4208 3

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.
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1 .35
C. J. van Doornik-Lengkeek:
8

LEKKERE AUTOOTJES

4346 2

J. en M. 6-8 jaar. 24 blz., 10 ill. van Tiny van Asselt
Hans' vader is banketbakker. De juffrouw van de kleuterschool
koopt een doos vol snoep voor het kerstfeest. Vader doet alles in
een mooie doos. Hans kan die doos best gebruiken voor zijn
autootjes. Hij doet de snoep in een schoenendoos en zijn autootjes
in de mooie kerstdoos. Als de juffrouw op het kerstfeest het lekkers
wil uitdelen, blijkt vader al van de vergissing op de hoogte te zijn.
Hij komt nog net op tijd om alles weer goed te maken.
C. J. van Doornik-Lengkeek:

9

4212 1

SUSANNEKE

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.

C'.,J.oan Doornik
Lengkeek

susanneke

C.

4

J. van

Doornik-Lengkeek

1.35
S. A. Gerkema-Lijklema:
10

HET VROLIJKE KERSTFEEST VAN JOES EN JANNEKE
4347 0

J. en M. 6-8 jaar. 24 blz., 11 ill. van Tiny van Asselt
Als Joes en Janneke een heel mooi kerstverhaal hebben gehoord,
willen zij voor andere mensen wat doen.
Ze brengen aan Margreetje Veldkamp, die al zo lang ziek is, een
jong hondje, en aan boer Maters, wiens varken dood was gegaan,
een klein varkentje. Dat hun daad onverwachte gevolgen heeft,
blijkt wanneer boer Maters en Greetjes vader, die al lange tijd
ruzie hebben, tegelijk komen bedanken.
W. G. van de Hulst:
11

JANTJE VAN DE SCHOLTENHOEVE *

4213 X

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.
Jan Roelfs:
12

ADDIE ... PIERANDO

4214 8

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

* Beperkte voorraad

Het vrolijke kerstfeest
van Joes en Janneke

jantje
van de Schoftenhoeve

addie...pierando
Jan Roelfs

5

1.65

gebonden

R. Bartels:

13

HENK EN ZIJN VRIEND

4351 9

J. 9-11 jaar. 40 blz., 12 ill. van Tiny van Asselt
Als Henk en Gerrit voetballen en Henk een ruit inschiet, betrapt
een agent hem. Gerrit rent weg en Henk geeft naam en adres van
zijn vriend op. Achteraf komt zijn geweten hiertegen in opstand.
Aan zijn ouders vertelt hij alles en samen met zijn vader gaat hij
naar de politie om zijn fout te bekennen. Met de beloning voor een
gevonden portemonnaie kan hij de kapotte ruit betalen.
Op het kerstfeest mag Henk een tekst opzeggen over de naam van
Jezus en hij kan dit met volle overtuiging doen omdat hij alles nu
heel goed begrijpt.
C. M. van den Berg-Akkerman:

HET EZELTJE ZONDER NAAM

14

4349 7

J. en M. 7-9 jaar. 40 blz., 8 ill. van Corrie van der Baan
In het weiland van Mario's vader dartelt het kleine ezeltje Juno,
waarmee Mario prachtig kan spelen. Zijn vader en moeder kunnen
mooie verhalen vertellen. Weet je wel waarom een ezeltje zo stil
kan staan? Het droomt over het grote wonder dat het uitverkoren
werd om de zoon van God, Jezus, te dragen. De droom van het
ezeltje is natuurlijk maar een verzinsel van de mensen, maar het
rijden op die ezel niet, vergeet dat nooit, Mario!

NIEUW
Coby Bos:
15

FIK IS HEEL KNAP

4268 7

J. en M. 6-8 jaar. 32 blz., 20 ill. van Tiny van Asselt
Dat Fik een erg verstandige hond is, wordt wel duidelijk in dit
leuke hondeverhaal. Het trouwe beest gaat met zijn buurjongen,
die ziek is geweest en nog niet helemaal beter is, op stap. Ze gaan
stilletjes met een boot het water op, maar als Ruud zonder jas
thuiskomt, blijkt wat er gebeurd is.
Of Fik erin slaagt de jas en das van Ruud op te sporen, is de grote
vraag die de lezertjes plezierig bezighoudt.

henk en zijn vriend

R. KARTELS

Coby Bos

mag

C.M.vom den IiiergAidternten

6

FIK IS HEEL KNAP

1.65

gebonden

Coby Bos:
16

FLIP EN FLAP

4348 9

J. en M. 6-8 jaar. 32 blz., 13 ill. van Tiny van Asselt
Flip en zijn hondje Flap zijn gezworen kameraadjes. Flap weet op
een keer te ontglippen en gaat zijn baasje in school opzoeken. De
tweede keer vindt hij Flip niet, want die is al naar huis. Flap blijft
wachten, maar wordt in de school opgesloten.
Als het kerstfeest aanbreekt, hebben alle gezinsleden griep, behalve
Flap. Hij wordt uitgelaten en komt op de markt terecht. Als hij daar
een kerstboom vindt, sleept hij die mee naar huis. Het wordt een
fijn kerstfeest, ondanks alle zieken.
W. G. van de Hulst:
17

HET GAT IN DE HEG

4216 4

J. en M. 8-11 jaar. 32 blz., 6 ill. van W. G. van de Hulst Jr., 13e dr.
Vijf schoolkinderen die om de kortste weg te nemen altijd door een
gat in de heg kruipen, beloven een arm, kreupel meisje trouw te
begeleiden. Maar door hun onoplettendheid gaat het helemaal mis.
Dat je een belofte moet houden wordt hier door een treffend voorbeeld duidelijk gemaakt.
Co van der Steen-Pijpers:
18

WIKJE KRIJGT EEN POES

4350 0

M. 7-9 jaar. 40 blz., 9 ill. van Corrie van der Baan
Er komt bij Wikje een poesje in huis dat op straat werd aangereden.
Het beestje wordt gelukkig weer beter en van de eigenares mag
Wikje Bobbie houden. Jessie, het zieke buurmeisje, schrikt erg,
wanneer Bobbie in haar tuin een vogeltje vangt. Bobbie krijgt nu
een halsband met belletjes om en het gevaar is geweken.
Door de ontmoeting met Jessie ontstaat er een hechte vriendschap.
Wikje ondervindt hoe fijn het is iets voor een ander te kunnen doen.
Nel Verschoor-van der Vlis:
19

LANGS HET DONKERE BOS

4221 0

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.
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1.80

gebonden

NIEUW
C. J. van Doornik-Lengkeek
20

LAPJESKAT OF VODDENPOES?

4267 9

M. 6-8 jaar. 40 blz., 11 ill. van Tiny van Asselt
Er komt een onverwacht einde aan het plezier dat Elsje en Maud
beleven met Flipje, een jong hondje. Flipje loopt weg en nooit zien
ze hem meer terug. Gelukkig krijgt Elsje op haar verjaardag een
poesje. Maar ... een doos is een heerlijke slaapplaats en moeder
gebruikt net zo'n doos om oude kleren aan de voddenman mee te
geven. Zou Tinkie haar vrouwtje nu wel terugvinden?
K. Norel:
21

PIM, INEKE EN HUN HONDJE

4228 8

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.

c.j. van doornik-lengkeek
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1.80

gebonden

HERDRUK
M. A. M. Renes-Boldingh:
22

VAN EEN KLEINE JONGEN EN EEN GROTE HOND
4220 2
J. 7-10 jaar. 32 blz., 7 ill. van Riek van der Waa, 4e 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, bij-na bevroren buurjongetje.
Co van der Steen-Pijpers:

23

BARENDJE EN HET NIEUWE CLUBLID *

4223 7

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 tenslotte toch lid van de Groene-Spechten-club.

HERDRUK
Anne de Vries:
24

4218 0

TOEN JEZUS GEBOREN WERD

J. en M. 6-9 jaar. 32 blz., 18 ill. van Tjeerd Bottema, 10 dr.
Negen 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.

* Beperkte voorraad
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gebonden

Corry B. Blei-Strijbos:
25

TWEE KLEINE ZWERVERS

4230 X

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. Ook de tweede druk ging dezelfde weg. De vlotte tekeningen sluiten prachtig bij de inhoud aan.
Berend Jager:
26

ANDIS, HET REEKALFJE *

4266 0

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 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.
Jannie Kortenbach-Mostert:
27

RICO, HET HONDJE

4209 1

J. en M. 6-8 jaar. 45 blz., 20 ill. van Tiny van Asselt, 2e dr.
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 heleboel 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.
Jannie Krijger-Wisse:

28

ÉÉN EN ÉÉN IS NIET ALLEEN

4357

8

M. 7-9 jaar. 48 blz., 15 ill. van Tiny van Asselt
Liesje heeft een heleboel poppen, maar ze zou liever een zusje hebben om mee te spelen, want ze voelt zich zo vaak alleen.
Met vader en moeder gaat ze Elsje ophalen uit een groot huis met
kinderen die geen ouders meer hebben. Elsje mag een paar dagen
bij Liesje logeren. Als vader en moeder besluiten dat Elsje voor
altijd bij hen mag wonen, heeft Liesje toch nog een zusje.

* Beperkte voorraad
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gebonden
Jannie Krijger-Wisse:
29

POESJE MARJA

4200 8

J. en M. 6-8 jaar. 40 blz., 10 ill. van Tiny van Asselt
In dit — in de ik-vorm geschreven — verhaal vertelt de poes haar
belevenissen. Soms heeft ze zin om erg ondeugend te zijn en gaat
dan, met haar buur-poes Kareltje, op avontuur uit. Maar ze verlangen al heel gauw naar huis en zijn blij als ze weer fijn in hun
eigen mandje kunnen kruipen.
K. Norel:
30

DIE KWAJONGENS!

4359 4

J. en M. 9-11 jaar. 48 blz., 6 ill. van W. G. van de Hulst Jr., 5e dr.
Er gebeuren in dit spannende verhaal dingen waardoor het na een
heel nare tijd goed wordt tussen Jochem en de jongens die zijn
kwelgeesten waren. Maar wat belangrijker is: opa leert ook weer
luisteren naar God.
K. Norel:
31

JANNEKE EN JUN 0

4232 6

J. en M. 7-9 jaar. 48 blz., 7 ill. van Corrie van der Baan, 3e dr.
Uit wat Janneke van anderen hoort, begrijpt ze dat ook de dieren
onze naasten zijn. Daarom bevrijdt ze Juno van Vodde-Gerrit. Later
hoort ze dat Gerrit door haar schuld ziek werd en ook komt ze erachter dat hij geen dierenbeul, maar een dierenvriend is.
P. Stouthamer:
32

OLLIE-DOLLIE EN DE SPEELDOOS

4233 4

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. Als dank hiervoor
mogen ze mevrouw en 'meneertje Help', zoals de kinderen hem
noemen, een gebakje brengen.
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P. Stouthamer:
33

OLLIE-DOLLIE EN DE POEDEL

4352 7

J. en M. 6-8 jaar. 48 blz., 8 ill. van Corrie van der Baan
In dit boekje, dat het vervolg is op 011ie-Dollie en de speeldoos,
raakt de tweeling weer verwikkeld in allerlei belevenissen. Dollie
wordt hard ziek en 011ie weet te bereiken dat vader een paar dagen
thuis mag komen als hij met zijn schip in Antwerpen ligt. Het worden fijne dagen, vooral als Dollie weer beter wordt. 'Meneertje Help'
doen ze een groot plezier wanneer ze zijn poedel weervinden en
met het aapje Cupido dat vader meebracht, beleven ze nog een
angstig avontuur wanneer het beestje vlucht.
Christiaan B. van Veen:
34

KORA EN HAAR PAPEGAAI

4269 5

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 vriendje 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.
Christiaan B. van Veen:
35

KORA, WAAR BEN JE?

4270 9

J. en M. 7-9 jaar. 44 blz., 15 ill. van Tiny van Asselt
Nog een 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 de 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.
A. van Vliet-Ligthart Schenk:
36

SAMBI

4358 6

M. 6-8 jaar. 48 blz., 19 ill. van Tiny van Asselt
Een fijn spannend verhaal over een leuk jong hondje dat heel wat
kattekwaad uithaalt. Als hij met Julia in de vakantie meegaat, is het
zijn eigen schuld dat hij ongemerkt opgesloten wordt.
Na de vakantie krijgt Sambi een ongeluk dat gelukkig nog goed
afloopt. Het is dan ook een echt hondenfeest als de honden uit de
buurt op bezoek mogen komen om Sambi's beterschap te vieren.

A. van Vliet-Uithad Scheuk
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HERDRUK
37

ANNEKE EN DE SIK

4236 9

13e druk

38

BRUUN DE BEER

4238 5

16e druk

39

DE BENGELS IN HET BOS

4239 3

6e druk

HERDRUK
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4240 7

13e druk
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HET KERSTFEEST VAN TWEE DOMME KINDERTJES
10e druk
4244 X
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HET WEGJE IN HET KOREN
16e druk

4247 4
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10e druk
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cirkel-serie
WILLEM G. VAN DE HULST Jr.
met illustraties van de schrijver
IN TWEE KLEUREN

48

HET GEHEIM

4259 8

J. en M. 6-8 jaar. 48 blz., 18 ill., 7e dr.
De kinderen willen moeder na een ernstige ziekte verrassen met
een groot krentenbrood. Maar op weg naar huis met hun kostelijk
geschenk beleven ze zoveel spannends, dat ze ten slotte met lege
handen thuiskomen. En toch eindigt het verhaal niet droevig!
49

KIP-KAKEL

4260 1

J. en M. 7-9 jaar. 48 blz., 21 Hl., 2e dr.
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.
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2.25

gebonden

50

TIPPELTJE

4261 X

J. en M. 6-8 jaar. 48 blz., 18 ill., 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.
51

TOM

4262 8

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.
52

WILHELMUS

4263 6

J. en M. 6-8 jaar. 48 blz., 24 ill., 5e dr.
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.
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cirkel-serie
De volgende vier deeltjes zijn ruim en met vakmanschap
door de schrijver geïllustreerd
in VIER KLEUREN!

53

EZELTJE

4354 3

.I. en M. 6-8 jaar. 48 blz., 23 ill., 2e dr.
In dit boekje wordt nu eens niet verteld óver 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.
54

HET VERDWAALDE SCHAAP

4355 1

J. en M. 7-9 jaar. 48 blz., 18 ill., 4e 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.
55

IK EN BEPPIE

4356 X

J. en M. 6-8 jaar. 48 blz., 24 ill., 5e dr.
De vermakelijke geschiedenis van tante Neeltje en haar poes
Cornelia. Wanneer tante de drukke straat moet oversteken, gaat
de poes er vandoor. Deze vlucht wordt het begin van vele avonturen.
56

WAT DE UIL ZAG

4353 5

J. en M. vanaf 6 jaar. 48 blz., 17 ill.
Anneke's vader is ziek en nu mag zij met de kerstdagen bij haar
grootouders logeren in het grote huis in het bos. De jongens van
de boswachter hebben op kerstavond stilletjes een engel van
sneeuw gemaakt vlak voor het hek. Het lijkt net of die engel beweegt in de donkere avond. Wat er allemaal voor geheimzinnigs
gebeurt als Anneke 's avonds ongemerkt naar buiten gaat, ziet de
grijze uil die op de schoorsteen zit.
Veel kinderen zullen genieten van dit fijne verhaal.

(i. run de Hols, Jr
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Corry B. Blei-Strijbos:
57

BLIJF VAN DAT HERT AF!

4264 4

J. en M. 7-10 jaar. 60 blz., 11 ill. van Tiny van Asselt, 3e 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 van. Maar met behulp van vader komt alles in orde.
Corry B. Blei-Strijbos:
58

KINDEREN AAN DE WATERWEG

4201 6

M. 9-11 jaar. 64 blz., 10 ill. van Tiny van Asselt
Petra woont in de buurt van de Nieuwe Waterweg. Ze beleeft met
haar vriendinnen en met haar hondje Erik de fijnste avonturen. Maar
ook krijgt ze met nare dingen te maken, als ten gevolge van luchtvervuiling meester op een morgen niet op school verschijnt en
Ankie's broertje, die astma heeft, in het ziekenhuis moet worden
opgenomen. De klas besluit, samen met andere scholen, de burgemeester te gaan vragen om tegen de luchtvervuiling iets te
ondernemen. Er worden tekeningen en opstellen gemaakt die aan
het gemeentebestuur worden aangeboden.
Een prettig jeugdboek over kinderen van onze tijd.

HERDRUK
C. B. Blei-Strijbos:
59

RUBY EN HET KONIJN

4317 9

J. en M. 7-10 jaar. 53 blz., 16 ill. van Tiny van Asselt, 2e dr.
Er zijn twee gegadigden voor een konijntje dat te koop is. Ruby
komt het eerst, maar Wout gaat met het beestje naar huis. Wout,
die hier geen vrede mee heeft, bedenkt samen met zijn vriend
Frans een plan om het konijn aan Ruby cadeau te doen. Pas na
veel moeite gelukt dit.
W. G. van de Hulst Jr.:

60

TUSSEN HET GELE RIET

4210 5

J. en M. 8-11 jaar. 64 blz., 8 ill. van de schrijver, 4e dr.
Ergens in het wijde polderland staat bij een kleine sluis het huisje
van de sluiswachter verscholen tussen het riet. Op de avond voor
Kerstmis moet er nog een schip worden geschut. Kees, de zoon
van de sluiswachter, mag helpen. In de boot ligt een meisje, dat
ernstig ziek is. Haar vader gaat erop uit om medicijnen te halen,
Kees houdt het meisje gezelschap. Samen vieren ze, in de boot
tussen het riet, kerstfeest.
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NIEUW
H. Jacobs:
61

BRAM EN BEN OP ZEE

4271 7

J. 9-12 jaar. 56 blz., 9 ill. van M. van Delden
Als je vader op de grote vaart is, ben je vanzelf nieuwsgierig naar
alles wat er op een schip te zien valt. Als Bram en Ben wakker
worden op het schip waar ze stiekem op geklommen zijn, varen
ze al! De kapitein is erg boos, maar gelukkig kunnen ze in Rotterdam nog van boord. Het wordt een dubbel fijn kerstfeest als Bens
vader na spannende dagen op zijn stuurloos geworden schip behouden thuiskomt.
C. Th. Jongejan-de Groot:

62

DE PONYFARM

4362 4

M. 10-12 jaar. 60 blz., 11 ill. van Corrie van der Baan, 2e dr.
Er is een prettige vriendschap tussen Joke Lievers en het Hongaarse
meisje Terka Hallada. Terka woont op een ponyfarm. Liefde voor
dieren en voor de medemens speelt een belangrijke rol in haar
leven.
Max de Lange-Praamsma:
63

CHRISJE

4360 8

J. en M. 7-9 jaar. 64 blz., 8 ill. van Nans van Leeuwen, 3e dr.
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
prikkaartenactie een gulden ontvangt in plaats van een kwartje. Zal
hij dit geld zelf houden?
Gera Mateman:
64

RIANNEKE

4235 0

M. 7-9 jaar. 62 blz., 9 ill. van Robert Nix
Na een winter vol van ijspret gaat Rianneke enige tijd logeren bij
oom en tante op de boerderij. Daar beleeft het meisje uit de grote
stad een heleboel avonturen. Zij krijgt een eigen poesje en mag
dat, als moeder weer beter is, meenemen naar huis.
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NIEUW
Piet Meinema:

65

DE WITTE BEF

4277 6

J. en M. 7-9 jaar. 56 blz., 11 ill. van Tiny van Asselt
De witte bef van de dominee is een prachtige versiering voor een
hondje dat bij Henkie komt aanlopen. Henkie weet niet dat zijn
vader die bef dadelijk nodig heeft als hij een trouwpreek moet
houden. Hij weet ook niet dat in de reservebef een groot gat brandt
als Thea het strijkijzer vergeet uit te zetten. Wat een ramp! Heel
wat mensen gaan de bef zoeken.
Piet Meinema:
66

HANS EN VICTOR, DE TWEELING

4295 4

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 Victor logeert. Het
probleem van de verdwenen logé wordt spoedig opgelost.

HERDRUK
K. Norel:

HOUEN, JONGENS!

67

4278 4

J. en M. 9-15 jaar. 64 blz., 7 ill. van W. G. van de Hulst Jr., 7e dr.
Een ontroerend boek dat een beeld geeft van een der rampzalige
gebeurtenissen tijdens de stormvloed van 1 februari 1953. Norel
vertelt deze gebeurtenis zo pakkend, dat we het gevoel krijgen
er zelf bij aanwezig te zijn.
K. Norel:
68

KARIN DE ZEEHOND

4363 2

M. 8-10 jaar. 56 blz., 9 ill. van Corrie van der Baan
Annètje ontdekt aan het strand een jong zeehondje dat te klein is
om voor zichzelf te zorgen. Van moeder mag ze Karin houden. Als
Annèt erg ziek wordt en een bange droom heeft, vertelt moeder haar
dat de redding van Karin ook een antwoord is geweest op het gebod
van de Here Jezus: wat je voor deze minsten gedaan hebt, dat heb
je ook aan Mij gedaan.

de witte bef

Plet Meinema

21

2.25

gebonden

K. Norel:
69

KROJOTO'S WONDERBARE REIS

4279 2

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 jongere 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.
K. Norel:
70

WATERROTTEN

4265 2

J. en M. 8-11 jaar. 64 bz., 8 ill. van Laura Gerding, 2e dr.
De auteur weet in dit verhaal zoveel spanning te brengen dat onze
jeugd dit boek met bijzonder veel genoegen zal lezen. De gebeurtenissen spelen zich af om het IJ, waar de hoofdpersonen bijna
worden overvaren. Ze maken een boottocht naar Enkhuizen en zijn
getuige van een gevaarvolle aanvaring.
Jan Roelfs:
71

HET EERSTE KERSTFEEST

4280 6

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
boeien.

Het eerste kerstfeest

k.nur(L

22

2.25

gebonden
Renny van Royen:

72

HANS EN ZIJN POESJE

4298 9

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!

NIEUW
Bettien Scherft:
73

DE ZOMERVAKANTIE VAN KLAAS EN WIM

4282 2

J. en M. 6-8 jaar. 56 blz., 8 ill. van Geeske van Tienhoven
Klaas en Wim, twee gezworen vriendjes, wonen vlak bij elkaar en
zitten samen op de kleuterschool. Ze halen veel kattekwaad uit,
vooral als ze een hele poos niet naar school kunnen, omdat het
vakantie is. Dat Wim niet met vakantie gaat omdat zijn moeder gauw
een baby krijgt, is helemaal niet erg als je zoveel beleeft. Grote
schrik als zijn mooie zeilbootje bijna in zee wegdrijft, een angstig
moment in de lift, een ongeluk met de taart voor vaders verjaardag
en nog meer avonturen zullen de kinderen in spanning houden.
Nel Verschoor-van der Vlis:

74

KERSTFEEST IN HET WITTE HUIS

4361 6

M. 9-12 jaar. 64 blz., 7 ill. van Geeske van Tienhoven, 4e dr.
Juultje helpt tijdens de kerstdrukte bakker De Jonge. In het witte
huis komt ze met de bakkersdoos languit in de gang te liggen. Ze
mag binnenkomen en krijgt na alles wat ze vertelt een uitnodiging
voor het kerstfeest.
Na het sprookje dat ze hier hoort, krijgt Juultje de gelegenheid de
echte blijde geschiedenis van het kerstgebeuren te vertellen.
Dieuwke Winsemius:

75

NIENKE, WAT DOE JE VOOR EEN ANDER?

4211 3

M. 9-12 jaar. 60 blz., 9 ill. van Tiny van Asselt, 2e dr.
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.

da, Zomaxmakintte.

Klaas in (Jim

Renny van Royeer"

Kerstfeest in het witte huis

Ne, VO/94h0Or
van der Vis
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2.50

gebonden

C. M. van den Berg-Akkerman:
76

DE STUNT VAN KLAS ZES

4364 0

J. en M. 9-12 jaar. 80 blz., 9 ill. van Corrie van der Baan, 2e dr.
De klasgenoten van Bep Heida, die kinderverlamming gehad heeft,
komen op het idee een verkoopdag te houden om Bep aan een
wagentje te helpen. Bep, die geen medelijden wil, is maar wát blij
als ze niet meer uitgeschakeld is.
A. J. Blonk-Quak:
77

COKKIE KRIJGT EEN ZUSJE

M. 7-9 jaar. 80 blz., 19

4291 1

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 vader 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:
78

COKKIE, DOE NIET ZO DOM!

4292 X

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 politieagent brengt Cokkie weer thuis, natuurlijk zonder broertje. Dan mag
ze met mamma een mooie pop gaan kopen.
NIEUW
Bonny de Graaf:
79

ALLE VOGELS VLIEGEN

4283 0

J. en M. 8-10 jaar. 64 blz., 7 ill. van H. G. van der Meulen-Filippo
Wat een heerlijke vakantie hebben Carolyn, David en de kleine
Peter bij oom John en tante Bonny in Zwitserland. De vliegreis
alleen al is een hele belevenis met allerlei leuke gebeurtenissen.
Bij een van hun bergwandelingen vallen Carolyn en David van een
rots en belanden in een kuil, waar ze niet uit kunnen komen. Niemand hoort ze roepen. Ten slotte redden een paar mannen hen.
David droomt nog wel eens van deze redding en ziet dan engelen
die kunnen vliegen.

Cokkie krijgt een

ZlCil,rs

A.J. Blonk- Quak
Co" Váln den &erg —Akkor ma n
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Cokkie. doe

stIgm

dom!

Alle vogels vliegen

ny de Graaf \
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2.50

gebonden

Berend Jager:
80

EDDO, HET HERMELIJNTJE

4294 6

J. en M. 9 jaar en ouder. 80 blz., 15 ill. van Tiny van Asselt, 2e dr.
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.
Max de Lange-Praamsma:
81

BARBIE'S AVONTUUR

4303 9

J. en M. 6-8 jaar. 80 blz., 9 ill. van Corrie van der Baan
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.
HERDRUK
Anne de Vries:
82

DAGOE DE KLEINE BOSNEGER

4286 5

J. en M. 9-12 jaar. 80 blz., 10 ill. van Corrie van der Baan, 8e 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.

berend Jager

Eddo,
het hermelijntje

DAGOE

ANNE DE VRIES
Max. d* Lang* -Praamama
25

2.65

gebonden

rozemarijntje
serie
W. G. VAN DE HULST
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 toegerust met een aanstekelijk werkende
levenslust en een onbevangen blijdschap die haar
tot een hartsvriendin maken van haar lezeressen.
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school
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2.65

gebonden

HERDRUK
83

ROZEMARIJNTJE

4309 8

19e druk

84

ROZEMARIJNTJE NAAR SCHOOL

4310 1

19e druk
85

4311 X

ROZEMARIJNTJE EN ROOIE PIER
13e druk

86

ROZEMARIJNTJE EN DE ZWARTE JONGEN

4312 8

10e druk
87

ROZEMARIJNTJE EN DE OUDE JUFFROUW

4313 6

8e druk
De boeken van de Rozemarijntje-serie behoren tot de meest gelezen
verhalen voor meisjes. Er is geen mooier geschenk denkbaar!

R9)ZEMARUPITJE
en de
zwarte
jongen

R

ZEMARUNTJE
en ae
oude
juffrouw

W.GvandeHulst

27

2.90

gebonden

Jaap ter Haar:
88

ALTIJD, OVERAL, IEDEREEN

4325 X

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.

GEBONDEN BOEKEN

marientje
serie
A. G. LAMERIS-BOLT
Voor meisjes van 9-12 jaar
Vrolijke band en veel tekeningen van Corrie van der Baan
87-112 blz.

HERDRUK
89 MARIENTJES MOOIE ZOMER

4319

5

4e dr.
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.

90 MARIENTJE MAG OOK MEE

4365 9

2e dr.
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
eerste indrukken van het land der onbegrensde mogelijkheden zijn
onvergetelijk.

MAg !ENT] •S
111.40it 7-Criran.

28

gebonden

91

MARIENTIE IN AMERIKA

2.90
4302 0

2e dr.
Tijdens haar logeerpartij in Amerika mag Marientje daar naar school.
Ze gaat prettig om met de meisjes en jongens van haar klas en ook
maakt ze uitstapjes in de omgeving van haar tijdelijke woonplaats.
Zo leert Marientje 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.
92

MARIENTIE AAN HET GROTE MEER

4320 9

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 Niagarawatervallen 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.
93

MARIENTJE EN HET WERELDWONDER

4237 7

Marientje is voor vele meisjes geen onbekende meer. We volgen
haar in dit boek op haar tocht door Noord-Amerika waar ze terechtkomt bij — en ook in — de Grand Canyon. Samen met haar familie beleeft ze menig avontuur en ze blijft nog lang onder de indruk
van dit wereldwonder: de uitgeslepen rivierbedding van de Colorado.

29

3.-

gebonden

NIEUW
C. M. van den Berg-Akkerman:

94

STEFFIE IN TIROL

4284 9

M. 9-11 jaar. 80 blz., 14 ill. van Tiny van Asselt
Omdat de school in het dorp is, zal Steffie er wel aan moeten wennen ver van haar huis in de bergen bij tante Martha te moeten
wonen. Als op een dag het heimwee te groot wordt, loopt zij stilletjes naar huis. Zij wordt echter door de sneeuw overvallen. Tante
Martha verkeert in grote onrust en spanning, maar ten slotte wordt
Steffie gevonden. Na een blij kerstfeest, waarbij ze veel kerstliederen zingen, breekt al gauw het voorjaar aan, zodat ze gelukkig wat
vaker naar huis kan.
Max de Lange-Praamsma:

95

0, DIE JOLIENTJE!

4227 X

M. 9-11 jaar. 80 blz., 8 ill., 3e dr.
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.
K. Norel:

96

HARM WATERGEUS

4257 1

1. 10-12 jaar. 80 blz., 7 ill. van H. H. Prahl
Harm is met zijn ouders en zijn broertje Kees in 1568 gevlucht uit
Enkhuizen naar de Duitse vrijplaats Emden. Zijn vader wordt kapitein op een geuzenschip, hij scheepsjongen. Na veel omzwervingen,
waarbij het vaak ruw toegaat, komt de vloot voor Den Briel. We
maken de inneming mee. Daarna volgt Vlissingen. Mede door
toedoen van Harm verklaart Enkhuizen zich eveneens voor de Prins
van Oranje.

HERDRUK
Dieuwke Winsemius:
97

DAT VALT NIET MEE, CARIEN!

4301 2

M. 9-11 jaar. 80 blz., 9 ill. van Tiny van Asselt, 3e dr.
Een spontaan geschreven verhaal, waarin duidelijk uitkomt dat men
zich, al is men ziek, niet altijd verdrietig behoeft te gevoelen.
Een gevonden portemonnaie brengt vreugde. Minder prettig is het
voor Carien als de schoolarts haar rust voorschrijft. Ze wordt echter door haar schoolmakkertjes niet vergeten.

30

gebonden

3.25

NIEUW
Aart Grimme:
98

DE SLAG OM DE NOORD

4288 1

Deel In de greep van het ijs
J. en M. 9 jaar en ouder. 80 blz., 6 ill. van H. G. M. Behrens
Avonturen als de historische overwintering op Nova Zembla spreken de jeugd van heden erg aan. In dit eerste deel volgen wij Jan
Hillebrandtsz op zijn reis om de noord. Het schip van Van Heemskerck blijft in het ijs vastzitten en met de bemanning brengt Jan onder barre omstandigheden de winter op het eiland door.
De naam van de schrijver staat borg voor een spannend en leerzaam
boek, waarvan in 1973 nog een tweede deel verschijnt.
1 nov. 1972 is het 375 jaar geleden dat Van Heemskerck van Nova
Zembla in Amsterdam terugkeerde.
NIEUW
Diet Verschoor:
99

VAKANTIE IN AMSTERDAM

4296 2

M. 6-8 jaar. 80 blz., 8 ill. van H. Sturris
Voordat er een kindje geboren zal worden, moet de moeder van
Ira en Anke een poosje rust houden. Vandaar de logeerpartij van
de twee meisjes bij tante Helma in Amsterdam. Daar valt heel veel
te beleven; o.a. verdwaalt Ira in De Bijenkorf. Gelukkig hoort ze dan
haar naam afroepen en vindt ze tante Helma gauw terug. Het
mooiste bericht komt van thuis, als vader belt dat er een broertje
geboren is en dat hij de beide zusjes gauw komt halen.

Vakantie in
\ Amsterdam

IN DE GREEPIILT IJS

31

3.50

gebonden

reis door de nacht
ANNE DE VRIES
De lotgevallen van een gewoon Nederlands gezin in het verzet.
Vier spannende boeken, die een ereplaats verdienen
in ieder Nederlands gezin.
Voor 10 jaar en ouder.
Royaal geïllustreerd door Tjeerd Bottema.

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.

100

DE DUISTERNIS IN

4330 6

14e druk
101

DE STORM STEEKT OP

4331 4

12e druk
102

OCHTENDGLOREN

4332 2

10e druk

103

DE NIEUWE DAG
9e druk

REIS DOOR DE NACHT

32

4333 0

3.85

gebonden
Nanne J. Bosma:

104 GEUS TEGEN WIL EN DANK
3501 X
J. en M. 12 jaar en ouder. 128 blz., 14 ill. van H. H. Prahl
In dit verhaal, dat speelt van 1572-1574, worden de belevenissen
beschreven van Hoor, 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 boek geeft
een duidelijk beeld hoe in de zestiende eeuw de oorlog heeft
gewoed.

NIEUW
M. C. Capelle:
105 OPEN DIE KOFFER!

4297 0

J. en M. 9-11 jaar. 112 blz., 9 ill. van Corrie van der Baan
Gasore woont in Rwanda, Afrika, en tot zijn zevende jaar moet hij
voor de geiten zorgen; daarna mag hij naar school.
Voor de bouw van een nieuwe school nemen alle kinderen iedere
dag een steen mee en bij de opening is er een groot feest met
allerlei spelletjes.
Als Gasore voor het examen slaagt, mag hij naar de middelbare
school in de verre stad, waar een heel ander leven voor hem aanbreekt.
Het dagelijks leven in dit verre, onderontwikkelde gebied wordt
door de schrijver, die een studiereis door dit land maakte, deskundig en plezierig beschreven.
M. de Haas-Westerkamp:

106

VICTORIA VAART OVER

4340 3

M. 10-12 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 Nieuw-Zeeland 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 Nieuw-Zeeland 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. Dát 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 Nieuw-Zeeland zal blijven,
waarbij hij tot het laatste besluit.

Nanne j Bosma

tegen wil
en dank
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3.85

gebonden

W. G. van de Hulst:

107

PEERKE EN Z'N KAMERADEN

4328 4
J. 12-14 jaar. 144 blz., 21 ill. van W. G. van de Hulst Jr., 16e dr.

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.
W. G. van de Hulst:

108

WILLEM WIJCHERTS

4326 8

J. 10-16 jaar. 144 blz., 20 ill. van J. H. Isings Jr., 16e dr.
In de roerige Spaanse tijd beleeft de dappere Alkmaarder jongen
Willem Wijcherts adembenemende avonturen als hij zich bij de
watergeuzen heeft aangesloten. Hij weet zijn vader en andere gevangenen te bevrijden, beleeft de victorie van Alkmaar en viert
daarna een blijde bruiloft.
Berend Jager:

109

AVONTUUR OP SCHOUWEN

4335 7

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:

110

IK HEB EEN MES

4336 5

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.

W.G.van de HULST

PEERKE
en z'n kameraden

W. G. VAN DE HULST

WILLEM WIJCHERTS

AVONTUUR
OP SCHOUWEN

SIPKE VAN DER LAND

ik heb een mes

34

gebonden

4.-

G. J. Kraa:

111 ARIE GAAT KAMPEREN

4366 7

J. 11-14 jaar. 112 blz., 12 ill. van Geeske van Tienhoven
De hele klas wordt door een vriend van de meester uitgenodigd om
op een boerderij te komen kamperen. De vakantie verloopt niet
zonder avonturen. Er blijkt in de omgeving van de boerderij gestolen te worden. Arie volgt 's nachts een schim. Het is de dief, op
weg naar de verstopte buit. De politie is erg dankbaar voor de geboden hulp en als beloning mag de klas dan ook nog een keer
helpen langgezochte stropers te vangen. Als dit na veel inspanning
lukt, blijkt dit een grap te zijn geweest: het waren de meester en
de boer. Een vakantie om nooit te vergeten!
Riet Tigchelaar:
112 HARO DE VIKING
4367 5
J. 11 jaar en ouder. 128 blz., 8 ill. van Lotty Menkman
Dit verhaal, dat speelt in de tijd van Karel de Grote, zal veel jongens aanspreken. Haro brengt een paar Frankische mannen op een
dwaalspoor, wanneer hij hen naar een andere plaats brengt dan het
gezochte ontmoetingspunt van verboden heidense plechtigheden.
De goden geven geen antwoord op de vele vragen die in de Saksische nederzetting worden gesteld en Haro krijgt de opdracht zijn
vader te halen uit Rijnsburg, die daar een schip bouwt. Hij wordt
echter door de vikingen meegevoerd, weet na veel krijgstochten te
ontvluchten en komt in aanraking met het christendom. De monnik
Engbert, die Haro op zijn avontuurlijke reis heeft leren kennen,
komt in de nederzetting wonen en wordt de oorzaak van vele veranderingen.
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4.25

gebonden

Nanne J. Bosma:
113 IN DE SCHADUW VAN LOEVESTEIN

4338 1
J. en M. 12-14 jaar. 168 blz., 10 ill. 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 zijn 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 dominee Bijsterus.
W. G. van de Hulst:
114

GERDIENTJE

4344 6

J. en M. 11-15 jaar. 184 blz., 26 ill. van W. G. v. d. Hulst Jr., 14e 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.

In de schaduw van

IOTAOMEH
cV.j.C8csma
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4.90

gebonden

NIEUW
Chris Barnard:
115

BOELE VAN HET BLAUWE WATER

4299 7

J. en M. 11 jaar en ouder. 128 blz., 5 ill. van H. G. M. Behrens
Boele, wiens ouders overleden zijn, woont met Oukoos, een oude
visser die zich over hem ontfermd heeft, in een klein vissersdorpje
ergens aan de Zuidafrikaanse kust.
Iedere avond vaart hij mee uit en het staat vast dat hij later de
boot van Oukoos krijgt. De zoon van Oukoos echter, die het avontuurlijk leven in de stad heeft gezocht, dreigt roet in het eten te
gooien wanneer hij met een paar vrienden terugkomt. De twee jongens liggen elkaar niet en er zijn ruzies en vechtpartijen.
Dat Boele en zijn vriendinnetje Nonnie samen heel wat tegenslagen
weten te overwinnen, blijkt wel aan het slot van dit met vaart geschreven boek, dat bekroond werd met de eerste prijs in een jeugdboekenwedstrijd in Zuid-Afrika.
Nanne J. Bosma:
116

3516 8

TOCHTGENOTEN

J. 12 jaar en ouder. 188 blz., 10 ill. van H. H. Prahl
De schrijver van dit bijzondere boek slaagt erin op een boeiende
en suggestieve manier veel duidelijk te maken van de levensomstandigheden in de zeventiende eeuw.
Hij vertelt over het leven van drie gewone jongens, dat zich hoofdzakelijk op zee afspeelt. We beleven de dreiging mee van het
natuurgeweld, de dreiging van oorlog en de gevaren van een zeereis. Warm aanbevolen!
Cor Bruijn:

117

AAN HET EINDE VAN DE WERELD

4345 4

J. en M. 12-15 jaar. 192 blz., 8 ill. van H. G. M. Behrens
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.

Tochtgenoten
Wanne.) Bosma

AAN NET EINDE VAN DE WERELD
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5.50

gebonden

NIEUW
Nanne J. Bosma:
118

DE VERGETEN SOLDAAT

4306 3

J. en M. 12 jaar en ouder, 150 blz., 4 ill. van H. G. M. Behrens
Als in het voorjaar van 1672 een ronselaar van het staatse leger
soldaten aanwerft, is dat voor een landheer bij Hattem een mooie
gelegenheid zich te ontdoen van een niet al te slimme onderhorige:
Jan Croon.
Deze goedhartige jongen is ondanks zijn grote kracht nauwelijks
geschikt voor het leger. Men verwacht echter een inval van maar
liefst drie vijandelijke legers en elke man is er één. Van heel het
chaotische gebeuren, de terugtocht, de strijd in de waterlinie en
de grote aanval van de Franse troepen merkt Jan niet veel. Op
zijn eenzame uitkijkpost, een rietnest, is hij een vergeten soldaat,
beschermd door een marketentster en een vluchtelinge.
Zal hij de vlucht met Anna over het ijs volbrengen, terwijl de Franse
soldaten in onafzienbare rijen via het ijs oprukken?
Attentie s.v.p.: Speciaal voor de wat oudere jongens en
meisjes, vooral voor hen die van avontuurlijke jeugdromans
houden, bevelen wij de nrs. 119 t/m 122 aan.
Bij wijze van uitzondering bieden wij deze titels, waarvan
de normale prijs veel hoger ligt door de luxueuze uitvoering,
op deze wijze aan.
Vooral ook voor hen die voor deze leeftijd de keuze moeten
bepalen zijn deze boeken een uitkomst.
Hugo Kocher:
119 DE ROEP VAN HET OERWOUD

3352 1

J. en M. 12 jaar en ouder. 114 blz., met vele illustraties
Gebonden, met stofomslag
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.

DE VERGETEN
SOLDAAT
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5.50

gebonden

Sipke van der Land:
120

DE ROEKELOZE TOCHT

3354 8

J. en M. 12 jaar en ouder. 116 blz., 10 ill. van H. G. M. Behrens
Gebonden, met stofomslag
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 barbaarse 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.
Jef Last en Udeyana Pandji Tisna:
121 BONTOT EN KOESE
Avonturen van twee Balische jongens.

3532 X

Paperback. Omvang 216 blz., 2e dr. Ruim geillustreerd
Voor jongens en meisjes vanaf 9 jaar
Het verhaal van 1 Bontot, het eenvoudige maar intelligente boerenjongetje, en I Koese, zoon van een 'goesti' (graaf), die in hun kindertijd bevriend raken. Een vriendschap die, ondanks het standsverschil — dat op Bali heel zwaar weegt —, ondanks de verschillende loop die hun levens nemen, standhoudt.
Die vriendschap loopt als een dunne draad door dit boek, waarin
de beide jongens en hun vrienden van allerlei beleven — tot besluit
doen zij een waardevolle archeologische ontdekking —, extra
boeiend door de wereld waarin het verhaal zich afspeelt: het eiland
Bali, niet zoals de toerist het ziet, maar zoals het dagelijks reilt en
zeilt.
Loeka Wolf Catz:
122

AVONTUUR MET EEN VLAAMSE MEESTER

3529 X

J. en M. 11-14 jaar. 136 blz.
Gebonden, met stofomslag
Onderwerp van dit spannende jeugdboek is de diefstal van een
beroemd schilderij uit een museum in Brugge. Als het gezin van
kunsthistoricus Van der Meer in België met vakantie is, worden de
ouders en kinderen ongewild meegesleept in vele gebeurtenissen
en pogingen tot opheldering van deze diefstal.
Tot grote verrassing van iedereen weet de avontuurlijk ingestelde
zoon Nico met zijn vriend na een ontvoering de politie te helpen de
misdadigersorganisatie op te rollen.

Sipke van der Land -

„Ik

DE ROEKELOZE ',..,.. ,
TOCHT
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5.50

inde soete
suikerbol
W. G. VAN DE HULST
VOOR JONGENS EN MEISJES VAN 7-12 JAAR
De bekende serie kinderboeken

INDE SOETE SUIKERBOL
bestaat uit 7 delen. Tekst van W. G. van de Hulst,
tekeningen van W. G. van de Hulst Jr.
Geheel vernieuwde uitvoering
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!
deel 1 - 3800 0 - 30e druk
deel 2 - 3801 9 - 29e druk
deel 3 - 3802 7 - 29e druk
deel 4 - 3803 5 - 30e druk
deel 5 - 3804 3 - 28e druk
deel 6 - 3805 1 - 29e druk
deel 7 - 3806 x - 28e druk

40

3.50
W. G. van de Hulst:

SINTERKLAAS

3511 7

Groot formaat. 48 blz.
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.

Sinterklaas
door

W G. van de Hulst

OT a.
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5.50

de pruikenmaker
en de prins
W. G. VAN DE HULST

Voor jongens en meisjes van 7 jaar en ouder

3515 X

Gebonden, oblong formaat. 112 blz., 7e dr.
Vele kostelijke illustraties van W. G. van de Hulst Jr.
Een van de bekendste kindervertellingen, die trouwens ook de
ouderen zal weten te boeien, is toegevoegd aan de vele andere
titels die wij reeds van deze auteur in ons fonds hebben.
Er was eens een prins ... Er waren ook twee aardige meisjes, een
kleine eenzame jongen en een boze pruikenmaker...
Een voortreffelijk geschreven vrolijk avonturenverhaal.

W.G. van de HULST

DE PRUIKENMAKER
EN DE PRINS
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5.90

inde
goude gaper
W. G. VAN DE HULST

NIEUW
Voor jongens en meisjes van 7 jaar en ouder
deel 1: 3355 6 - deel 2: 3365 3
Met deze kostelijke kinderboeken gaat het verleden weer herleven.
Hoofdpersoontjes zijn Anne-Marie uit de deftige winkel met 'De
Goude Gaper' en de twee vriendjes Bas en Reyer.
Op het schilderachtige marktplein, waar je je prachtig kunt verschuilen, valt een heleboel te zien en te beleven.
De vele karakteristieke tekeningen van W. G. v. d. Hulst Jr.
geven deze boeken een bijzonder cachet.
Twee delen, gebonden in fleurige band, à f 5.90.

inde Goude Gaper
W.O. VAN DE MULST

inde Goude Gaper
W.O. VAN DE MULST
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1 7.90
Anne de Vries:

REIS DOOR DE NACHT

3533 8

De duisternis in - De storm steekt op - Ochtendgloren - De nieuwe
dag.
GEHEEL VERNIEUWDE UITVOERING!
Vier delen, samen 480 blz., in één band. Opnieuw royaal geillustreerd door Jan Kruis, gedrukt op hagelwit papier en met
een prachtig nieuw vierkleuren stofomslag.
10e druk.
Voor de jeugd van 10 jaar en ouder.
De geschiedenis van de oorlog, het verzet en de bevrijding.
Bijzonder boeiend en suggestief geschreven. Iedere zucht
naar sensatie werd vermeden.
Enkele van de vele recensies:
'Hij heeft een werk geschapen dat, naar wij hopen bij ieder gezin,
vooral waar kinderen zijn, op de boekenplank zal staan.'
De Typhoon
'Dit boek behoort tot de beste romans die voor jongeren over de
bezettingstijd zijn geschreven. Spannend tot de laatste regel.'
'Schrijver en uitgever bewijzen met deze uitgave een grote dienst
aan het Nederlandse volk en onze vaderlandse jeugd.'
Zeeuwsch Dagblad
'Wat maakt het boek zo goed? Voor de kinderen misschien de
spannende avonturen, voor de ouderen de sfeer: de grapjes uit die
jaren, de spotliedjes, het gehannes om aan eten en sigaretten te
komen, de angst als er vreemden aanbelden.'
Ouders van Nu
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12.50
VOORLEESBOEK
NIEUW
HET BOEK VAN DIETJE JANSEN

3907 4

Omvang 128 blz. Gebonden in stevige afwasbare fleurige band.
Tekeningen van Tiny van Asselt, waarvan vele in kleur.
Voor jongens en meisjes van 4-8 jaar.
Groot formaat 19,8 x 27 cm.
'Dietje woont op een bovenhuis. Beneden woont de buurvrouw. Die
heet mevrouw Van der Schaaf. En die heeft altijd hoofdpijn. Daarom
moet ze heel zachtjes doen. Anders wordt de buurvrouw boos. Dan
stoot ze met een stok tegen de vloer. Dan roept ze: 'Hei, kan dat
niet wat zachter?'
De korte hoofdstukken maken het als voorleesboek zeer geschikt.
Het voorlezen van een verhaaltje uit dit boek vóór het slapen gaan
betekent voor de kleuters een dagelijks terugkerend feest.
Ook voor de kinderen die al zelf kunnen lezen is 'Dietje Jansen' een
bron van intense vreugde.
Door de vele illustraties is het tevens een boeiend kijkboek.

het boek van

Bietje Jansen
anne de vries
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meisjesboeken
9-12 jaar.
Van de veel gevraagde
ELKE-SERIE
door Emma Gndel zijn inmiddels zes delen herdrukt.
Deze kostelijke boeken zijn bestemd voor alle meisjes van 9 jaar en
ouder die van gezellige, levenslustige verhalen houden.
De delen zijn royaal geïllustreerd en voorzien van een fleurige omslag in vier kleuren. Paperback, 2 delen in één band.

1 ELKE en ELKE OP DE ZONNEHOF

3362 9

2 ELKE AAN ZEE en ELKE IN DE BERGEN

3363 7

NIEUW
3 ELKE EN HAAR TUIN en EEN GELUKKIGE TIJD
VOOR ELKE

Elke

Emma Giindel
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2

3364 5

Emma Giindel

1

ÉmrnaGiindel

3

7.50

meisjesboeken
13-17 jaar
Max de Lange-Praamsma:
GOUD-ELSJE-SERIE

1 GOUD-ELSJE en GOUD-ELSJE VERLOOFT ZICH
2
3

4
5

3450 1
GOUD-ELSJE DRAAGT EEN DUBBELE NAAM en
NOG IS HET LENTE VOOR GOUD-ELSJE
3451 X
GOUD-ELSJE NA DE GROTE STORM en
RIET BERKHOUT

3452 8
LOTTY IS LOT GEWORDEN en LENTE VOOR LOT
3453 6
WEERZIEN VAN HAN en MOEDER ELS
3456 0

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 karaker, dat de ernst van
het leven kloekmoedig aanvaardt en weet welke waarden ècht van
belang zijn. Dat maakt haar tot een vriendin van velen.

M. de Lange-Praamsma

GOUD-Els

GOUD-ELSJE
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Ank
Zonnebloemboekjes Ier

IKV
Een nieuwe serie boekjes voor
bizondere gebeurtenissen
In deze serie zullen verschijnen:
verjaardagsboekjes, gebedenboekjes, zieke kinderenboekjes,
paasboekjes, kerstboekjes, doopboekje, geboorteboekje,
welkomstboekje, afscheidsboekje, etc.
Dit seizoen zijn de eerste vier titels verkrijgbaar:

.***.***,
IN
VREDE
LIEVEN
VERJAARDAGSBOEKJE

Verjaardagsboekje

Gebedenboekje

Gedicht
verjaardaglied
verjaardagsjournaal
om zelf in te vullen.

15 kindergebeden
in versvorm
voor
jonge kinderen.

ERE ZIJ GOD
EN VREDE
@P AARDE

HERINNERINGSBOEKJE

Afscheidsboekje

Kerstboekje

Voor het afscheid van
de zondagsschool,
kinderkerk,
zéér aanbevolen.

Het geboorteverhaal
van Jezus, naverteld in
versvorm.
Met melodie.

Staand formaat 10 x 21 cm.
Prachtige kwaliteit cornfinish papier, vierkleurendruk,
12 pagina's.
Prijs per stuk

f

1,25

Bestelling door overmaking van het verschuldigde bedrag,
verhoogd met f 1,50 voor verzendkosten op giro 8521 t.n.v.

Nederlandsche Zondagsschool Vereniging
Bloemgracht 65 - Amsterdam-C

uitdelingsmateriaal
10 JAC. NUIVER-KAARTEN
Een pakje van 10 stuks bevat de volgende kaarten:
KERSTKAARTEN:
Te Bethlehem geboren — Daar is uit 's werelds duist're wolken —
En als Ik van de aarde verhoogd ben — Geloofd zij de God en Vader — Maar Gode zij dank — Strijd de goede strijd — Want allen
die door de Geest Gods geleid worden — Dit is een getrouw
woord.
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.
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 of Algemene kaarten.

OPDRACHTBLAADJES
De prijzen zijn zeer laag:
100 ex.
250 ex.
500 ex.

f
f
f
f

1.40
3.10
5.60

10.10
1000 ex.
Wilt u bij bestelling s.v.p. duidelijk vermelden of u ontwerp A, B,
C of D wenst te ontvangen?
Minimaal 100 ex. te bestellen.
Formaat 121/2 x 91/2 cm.
*

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
50 ex. à f 0.19, 100 ex. à f 0.18, 250 ex. à f 0.17.
Formaat 32 x 25 cm.

f

0.20,

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 EmmaUsgangers; 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.
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BELONINGSKAARTJES
Gewaardeerd door leermeester en leerling
Een vel bevat 32 kaartjes in 12 verschillende motieven, naar ontwerpen van de sierkunstenaar Jac. Nuiver.
De prijs per geperforeerd vel bedraagt f 0.65; bij 10 vellen gelijk
per vel f 0.60; bij 25 of meer vellen gelijk per vel f 0.55.
Uitgevoerd in vierkleurendruk op stevig papier van prima kwaliteit.

BELIJDENISPLAAT
ter herinnering aan de Openbare Belijdenis in de Gereformeerde
Kerken. Gedrukt in vier kleuren, op stevig, houtvrij papier. Formaat
35 x 25 cm.
De prijs bedraagt: 1-9 ex. á 30 cent; 10-24 ex. á 28 cent; 25-49 ex.
á 26 cent; 50-99 ex. á 23 cent; 100 of meer ex. è 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.

*

BLOEMENPLAATJES
Serie I: prijs per vel f 1.15
Serie
prijs per vel f 1.15
In frisse kleuren uitgevoerd!
Fijne beschaafde beloningsplaatjes. 49 in meer kleuren gedrukte
bloemenplaatsjes met teksten. Formaat 51/2 x 4 cm. Geperforeerde
vellen.
Bijzonder laag in prijs.
Prachtig uitdelingsmateriaal!
S.v.p. bij bestellen opgeven welke serie u wenst.

*
Het behoort tot de goede gewoonten de leerlingen bij het verlaten
der dag- of zondagsschool als herinnering een diploma uit te
reiken.

DIPLOMA A, B, C
Diploma A: 'De jonge TimotheUs 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 221/2 cm.
Prijzen: 1-9 ex. á 40 cent; 10-24 ex. á 38 cent; 25-49 ex. á 36 cent;
50-99 ex. á 33 cent; 100 of meer ex. á 30 cent.

*

DOOPKAART
naar een ontwerp van Jac. Nuiver
Prijs per ex. f 0.30; bij 50 ex. f 0.27 per ex.; bij 100 ex. f 0.25 per ex.
bij 250 ex. f 0.23 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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jeugdbijbel
M. A. M. Renes-Boldingh:

DE WEG VAN HET LICHT

4100 1

Gevat in nieuw 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. 7e druk. Geb. f 15.90.
Bij afname van 25 en meer ex. f 14.50 per ex. Voor leden van de
N.Z.V. f 13.90. Bij 25 ex. f 12.50
Een vakkundig oordeel:
'Een jeugdbijbel voor jong en oud, pakkend, boeiend en reëel van
opzet. Een prachtig boek, dat de Bijbel weergeeft op een wijze die
het grote allesomvattende gebeuren dichtbij brengt zonder romantische bijmengsels.'

kerstverhalen
Anne de Vries:

VERHALEN VOOR DE KERSTTIJD

3909 0

Paperback f 6.50, derde gewijzigde druk.
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.
Reacties van gebruikers:
Anne de Vries blijft vertellen na zijn heengaan. De negen verhalen van deze bundel boeien ons stuk voor stuk en zijn zeer geschikt om voorgelezen te worden.'
'Vertellingen die 't kerstgebeuren centraal stellen en ons niet doen
verzeilen in fondantachtige romantiek en valse stichtelijkheid.'

NIEUW
G. J. Bos, D. Oud-Faber, Mien van 't Sant en Ellen Schëler:

DE KERSTENGEL

3910 4

Kerstverhalen voor de jeugd van 6 jaar en ouder.
Paperback f 4.90. Omvang 64 blz. Aantrekkelijk vierkleuren bandomslag.
Met het oog op de vele bijeenkomsten in school-, kerk- of clubverband en in kleiner verband in de huiskamer zal de verschijning
van deze nieuwe bundel enthousiast begroet worden.
Uit de opbouw van de verhalen spreekt duidelijk de ervaring van de
vertellers in de praktijk. Het zijn goed vertelde verhalen, geen
'maakwerk', waarin steeds het kerstgebeuren centraal staat. Ieder
die op een kerstfeestviering een verhaal wil vertellen of voorlezen
voor kinderen, vindt in deze bundel iets van zijn of haar gading.

VERHALEN' VOOR DE

KERSTTI 1)

Anny- de Vries
52

kinderdiensten
Ds. W. Bleij:

KINDERDIENSTEN
voor Zondagsschool en Kinderkerk
In een serie van vier deeltjes geeft Ds. Bleij een jaargang kinderdiensten, met liederen, schriftlezingen, preekteksten en gebeden,
niet om de gebruiker een methode voor de kinderdienst aan de
hand te doen, doch als poging tot beantwoording van de vraag hoe
men kinderen in de kerk ontvangen kan.
Auteur en uitgever hopen dat predikanten, zondagsschool- en kinderkerkleiders en vooral de ouders met deze serie iets kunnen beginnen. Het uitgangspunt hierbij is dat de bijbel als dat zeer bijzondere boek met die zeer bijzondere boodschap dicht bij onze kinderen
gebracht wordt.
deel 1 - 2008 X

De laatste zondagen na Trinitatis tot de laatste zondag van
het kerkelijk jaar, september, oktober en november
deel 2 - 2009 8

Advent, kerstfeest en Epifaniën, december, januari
deel 3 - 2010 1

Voorbereidingstijd paasfeest, februari en maart
deel 4 - 2011 X

Het paasfeest, pinksterfeest, Trinitatis en de eerste zondagen na Trinitatis, april, mei en juni
Paperback. Per deel
21-50 ex.

f

f

8.90. Omvang per deel 104 blz.

8.50 per ex.; 50 ex. en meer

f

8.00 per ex.

Een greep uit de vele beoordelingen:
'De boekjes van ds. Bleij geven veel verrassende stof voor bezinning over de wijze waarop kinderen in de eredienst benaderd
kunnen worden.'
Suggestief (Ger. Jeugdwerk)
'Kerkmuzikaal worden ons hier veel nieuwe dingen geboden, deels
van het echtpaar Bleij zelf. De preken en de bijgevoegde opmerkingen geven veel stof voor wie kinderdiensten hebben voor te
bereiden. We wensen de boekjes in vele handen.'
Herv. Hilversum
'Ik zou alle hoofden van scholen, rectoren en directies willen aanraden: leest u deze deeltjes eens door en overweeg dan eens in uw
scholen liturgisch te beginnen met schriftlezing en gebeden door de
jongens en meisjes. Deze boeken kunnen u hiervoor inspiratie
geven. Verder zit er veel in voor de kindernevendiensten op zondag
en de zondagsscholen. Kostelijke lectuur.'
Groninger Kerkbode (Geref.)
'Het gebruik van deze boekjes wil ik sterk aanbevelen.
1. De inhoud is zonder meer voortreffelijk te noemen.
2. Men vindt er een schat van materiaal in.
3. Deze boekjes kunnen worden gebruikt als werkboekjes door allen
die zijn betrokken bij het werk van zondagsschool en jeugddiensten.
4. Ook ouders zullen hun voordeel kunnen doen met dit goed bewerkte materiaal.'
Herv. Dordrecht

DE KERSTENGEL
kerstverhaten
roer de jeugd

KINDERDIENSTEN

callenbach
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muziekbundels
Hanna Lam/Wim ter Burg:

ALLES WORDT NIEUW deel 1
Achtste druk. Gebr.

f

2000 4

5.50

ALLES WORDT NIEUW deel II
Vierde druk. Gebr.

f

2001 2

5.50

Iedere bundel bevat dertig liederen, voorzien van notenschrift.
Langspeelplaten: koorzang onder leiding van Wim ter Burg behorend
bij deel I, getiteld 'Alles wordt nieuw'
f 15.—

f

behorend bij deel II, getiteld 'De Heer is waarlijk opgestaan'

15.—

Verrassend eenvoudige liederen, zeer geschikt voor gebruik in
gezin, school en kinderdiensten.
Deel I en II in één band met uitgebreide muziekbegeleiding
zie pag. 55
Dr. J. L. Klink/Tera de Marez Oyens:

LIEDBOEK VOOR DE KINDEREN
Paperback

f

2002 0

8.90, 2e druk

In samenwerking met Uitgeverij 'Het Wereldvenster' te Baarn.
De bundel, die 48 liederen omvat, is samengesteld door de Liedcommissie van de Stichting Centrum voor de Kerkzang en de Stichting tot Verbetering van het Muziekonderwijs op de Christelijke
scholen in Nederland.
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).
Pim Zur

KERSTLIEDJES

2006 3

Gebr. f 5.50
10 frisse, eenvoudige kinderliedjes, geheel nieuw van opzet.
Gecomponeerd voor zangstem; tevens een zetting voor begeleiding
met piano, blokfluit of tokkelinstrumenten.

Alles

6 wordt
nieuw
»ad I

LIEDBOEK
voor de kinderen
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alles wordt nieuw
Hanna Lam/Wim ter Burg:

ALLES WORDT NIEUW

2012 8

Deel I en II in één band met uitgebreide muziekbegeleiding voor
zang, melodie-instrument en piano of orgel.
Omvang 128 blz. Gebonden, met fleurig stofomslag van Piet Klaasse.
Sfeervolle illustraties van Tiny van Asselt
Royaal handzaam formaat - 20 x 27,5 cm -

f

19.50

Direct na het verschijnen van deel I was er een enorme belangstelling voor deze eenvoudige, maar daardoor juist zo knappe
kinderversjes met de speelse melodieën. Met trots mogen we dan
ook zeggen dat tot nu toe meer dan 90.000 exemplaren van I en II
samen zijn verkocht en dit aantal neemt nog steeds toe. Hoe meer
echter 'het rode en groene boekje bekend werden, hoe vaker de
uitgever de vraag te horen kreeg: waar blijft de begeleiding? wanneer komt de tweede stem? enz.
Welnu, thans is de bundel verschenen, waarin de 60 bijbelliederen
zijn voorzien van begeleiding. Het zou ons niet verbazen als deze
bundel in school en huisgezin een waardige plaats ging innemen
bij de andere muziekboeken.
Wat anderen ervan zeggen:
We kunnen ons geen enkele school voor kleuter- of basisonderwijs
voorstellen die deze bundel niet aanschaft.
Het spreekt vanzelf dat dit mooie liederenboek ook geschikt is voor
clubs en vooral ook in de gezinnen, waar men (nog) zingt met de
kinderen. Met de schitterend uitgevoerde band zijn de twee juweeltjes uitgegroeid tot een juweel!
Herv. Arnhem
Over de liederen van Hanna Lam is al zo vaak een loflied gezongen, dat zulks hier nog, niet eens hoeft te worden herhaald. De
bundel die met zorg werd uitgegeven kan worden gebruikt waar met
muzikale begeleiding wordt gezongen: thuis, op school en in clubverband.
Onze Vacatures
De kwaliteiten van dit werk zijn hier al eens genoemd en geroemd,
we volstaan er daarom nu mee te melden dat men een goed verzorgd boek (fleurige band, een paar goede illustraties) in huis krijgt.
Graag aanbevolen!
De Rotterdammer
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kleuter- en
kinderliedjes
Inge Lievaart en Sander van Marion:

WIP WAP WOLLETJE

2003 9

Een bundel liedjes voor kleuters

FIFAFALDERA

2004 7

Een bundel kinderversjes
Prijs per deeltje f 5.90
VOOR HUISGEZIN, SCHOOL EN JEUGDCLUBS EEN WELKOME
AANVULLING VAN DE LIEDERENSCHAT
Oordelen uit de praktijk:
Gemakkelijk te leren, melodieuze melodieën bij opvallend beweeglijke versjes. Het boekje munt uit door zijn open klanken, de actie
die uit de versjes spreekt.
Miep Diekmann in de Haagsche Crt.
Beide bundeltjes verdienen een plaats in het zingende gezin en op
de kleuter- en lagere school.
Hervormd Nederland
Bij het lezen en herlezen van de gedichtjes viel mij telkens weer op
hoe leuk van intrige en klank deze gedichtjes zijn. Sander van Marion
heeft de versjes voorzien van eenvoudige, maar leuke melodietjes.
Chr. Pedagogisch Studieblad
NIEUW
Hanna Lam en Wim ter Burg:

DE BARONES VAN DIMDAMDEEL

2014 4

en nog meer vrolijke kinderversjes zoals: de paardjes van de carrousel - een zeemeermin op zolder - wat doet de bakker - bollebijntje harlekijntje - apotheker P. Pilaar - de torenhaan van Rheden
en nog vele andere.
Royaal albumformaat, vrolijke fleurige band
VERSCHIJNT EIND 1972 - BEGIN 1973 Prijs ± f 9.50
Deze bundel gezellige, nieuwe kinderliedjes zal met veel plezier
gebruikt worden in school, club en gezin.
De teksten zijn van Hanna Lam, terwijl de begeleiding voor piano,
orgel en melodie-instrument gecomponeerd werd door Wim ter Burg.
De bekendheid en deskundigheid van de samenstellers geven reden
tot grote belangstelling.

fifafaidera
tR

56

Inge
Sander van Menen

muziek
uitgaven
van
de toorts
haarlem

VERKOOP WORDT VERZORGD DOOR

uitgeverij
g. f. callenbach n.v.
nijkerk

NIEUW
DECEMBERLIEDJES

f

9.90

Herman Broekhuizen, 40 pag's, met illustraties
'ISBN 90 6020 117 5
De bekende componist van kinderliederen verzamelde in deze bundel een groot aantal Sinterklaas- en Kerstliederen. Sommige daarvan zijn reeds bekend door uitvoeringen voor radio en tv (Kinderkoor 'Jacob Hamel', waarvan Herman Broekhuizen de dirigent is),
vele andere zijn nieuw voor deze, uitgave geschreven. De bundel
bevat 30 liedjes voorzien van zangstem en een eenvoudige piano, begeleiding. Zeer bruikbaar in het gezin en voor de kleuterschool
..,en de eerste klassen van het basisonderwijs.

KLEUTERDEUNTJES

f

3.90

Herman Broekhuizen, 32 pag's, 6e druk, met illustraties
ISBN 90 6020 042 X
'=De auteur heeft 38 liedjes gebundeld die hij regelmatig met zijn
kinderkoor 'Jacob Hamel' zingt. Ook andere kinderen zingen deze
— dikwijls bekende — liedjes graag en veel. Ze hebben zich reeds
een grote populariteit verworven vooral omdat ze zo fris èn eenvoudig zijn. De teksten zijn eigentijds, doch de melodieën sluiten
goed aan bij het karakter van het traditionele kinderlied (Kinderzang en Kinderspel!).
Hoewel het merendeel is te beschouwen als kleuterdeuntjes, zijn
een aantal nog uitstekend geschikt voor de eerste twee klassen
van de basisschool. Sommige liedjes zijn voorzien van een spelbeschrijving en kunnen daarom als bewegingsplaatjes worden
uitgevoerd.
`Zeer warm aanbevolen voor gebruik door kleuterleidsters en in de
eerste klassen van het basisonderwijs. Ook gedurende de opleidingen voor kleuterleidsters en kinderverzorgsters zeer bruikbaar'.
Ons Nijverheidsonderwijs

ZINGEN VAN ALLERLEI DINGEN (pianobundel) f 9.80
Chr. Rabé, 40 pag's
ISBN 90 6020 053 5
Dit album bevat een keur van 19 oorspronkelijke Nederlandse
nieuwe liedjes van bekende dichters en componisten. De selectie
voor dit boek was zeer streng zodat hier werkelijk een uitstekende
keuze van kinderliederen (met eenvoudige pianobegeleiding) is opgenomen. De liedjes zijn o.m. van Mies Bouhuys, Diet Huber, Annie
M. G. Schmidt, Herman Broekhuizen, Tera de Marez Oyens.
'Een speciaal voor het gebruik op de lagere school samengestelde
bundel met liedjes van 13 componisten en 16 dichters. Uitstekende
zangteksten met een eenvoudige pianobegeleiding. Aanbevolen'.
Muziekwereld
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DECEMBERLIEDJES
door Herman Broekhuizen
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ZINGEN IN DE KRING

f

5.45

Herman Broekhuizen, 64 pag's, 2e druk, met illustraties
ISBN 90 6020 043 8
Vele liedjes van deze auteur (Herman Broekhuizen) worden steeds
weer gezongen en gespeeld en op de grammofoonplaat vastgelegd.
Deze tweede bundel (kleuterdeuntjes) in ons fonds bevat ruim 60
liedjes voor de kleuters en voor kinderen van 6-8 jaar. Dit keer zijn
de seizoenen en de feesten door het jaar heen onderwerpen van de
vele grappige versjes. De humor daarvan wordt nog geaccentueerd door de trefzekere tekeningen.
'Kostelijke liedjes van de onuitputtelijke Herman Broekhuizen. Het
aardige van deze bundel is dat de samensteller de loop van de
seizoenen en de daarmede gepaard gaande festiviteiten in de liedjes
heeft betrokken. Zeer aanbevolen!'
Lektuurgids

KIJKEN, ZINGEN, DOEN

f

19.90

W. Geursen, 76 pag's, met illustraties
ISBN 90 6020 086 1
Deze liedjes kunnen niet alleen worden gezongen, doch ook gespeeld. De zeer instructieve spelbeschrijvingen en de bijzonder
originele tekeningen van Robert Nix inspireren de kleuterleidsters,
de moeders thuis en — natuurlijk niet te vergeten — de kinderen
zelf tot zingen, improviseren en fantaseren over het hier geboden
voortreffelijke materiaal. De teksten en de muziek zijn o.m. van
Tera de Marez Oyens, Dien Bijloo, Willem Geursen, Herman Broekhuizen.
'Uitstekende uitgave waarin tips voor de opstelling van de groep,
mogelijkheden voor improvisatie enz. Het 'kijken' heeft hier wel
degelijk een functie. De hele pagina's beslaande illustraties van
Robert Nix (voortreffelijk!) worden bij de kennismaking met een
nieuw liedje gebruikt om de fantasie van het kind op gang te brengen. Van harte aanbevolen'.
Samenklank

59

WIJ ZIJN RIJK

f

12.75

Mieke van Helden, 200 pag's, 4e druk, met illustraties
ISBN 90 6020 058 6
Neig een bundel in het Toorts-muziekfonds met 280 liedjes, rijmpjes
en spelletjes uit het ouderlijk huis. Een kostelijk boek, grappig geillustreerd waarin een schat aan liedmateriaal is opgenomen waarmede ouders, kleuterleidsters en leerkrachten de aan hun zorgen
toevertrouwde kinderen kunnen bezighouden. Oud zijn deze liedjes
en toch altijd weer nieuw, hetgeen te danken is aan het gebonden zijn
aan beweging en spel. Ten behoeve van gebruik op school werd
een inhoud opgenomen die melodie-omvang, -type en maatsoort
aangeeft. Deze bundel is bovendien geïllustreerd met 20 speciaal
voor deze uitgave vervaardigde opnamen van oudhollandse tegels
(daterend uit de 17e eeuw), welke zich bevinden in het Frans Halsmuseum te Haarlem.
'Een bundel liedjes en versjes in een keurig verzorgde uitgave.
uitstekend bij het zangonderwijs en in de huiselijke kring te gebruiken. Ook zeer geschikt voor onze jongste 'muziekbeoefenaars'
op moeders schoot en vaders knie'.
Muziekwereld

KINDERZANG EN KINDERSPEL -

3 dln. à

f

4.75

Dien Kes, Jop Pollmann en Piet Tiggers. Totaal 276 pag's, resp.
13e, 13e, 7e druk
deel 1 - ISBN 90 6020 003 9; deel 2 - ISBN 90 6020 004 7; deel 3 ISBN 90 6020 005 5
De zang van kinderen is gebonden aan de feesten in het jaar en
vooral aan het spel. Deze ontbloeit(de) dikwijls spontaan bij het spel
op straten, pleinen en weiden. In deze b9ekjes zijn liedjes opgenomen
die reeds een plaats in het kinderleven hebben veroverd. Het kind
heeft nog de gezonde behoefte aan een gezongen ritme dat het met
zijn hele lichaam meebeleeft. Het kan niet stilzitten terwijl de melodie loopt, danst en springt. Daarom zijn deze liedjes en versjes voor
de opvoeding zo uitermate belangrijk. Deze boekjes bevatten 350
liedjes, spelletjes en versjes met spelbeschrijvingen voor de leeftijd van 5 tot en met 12 jaar.
'Behalve de ruim 350 liedjes en spelletjes bevat elk deeltje een aan
duidelijkheid niets te wensen overlatend, groot aantal spelbeschrijvingen en deeltje 1 tevens een zeer verantwoorde inleiding. Van
deze boekjes kan niets dan goeds worden gezegd en ze worden
daarom met klem ter kennismaking — nog liever — ter toepassing
aanbevolen'.
Boek en Jeugd
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SPEELS LIEDBOEK

f

12.50

J. D. van Laar en L. van der Vegt, 80 pag's
ISBN 90 6020 105 1
Deze bundel bevat 38 bekende liederen die van begeleidingen voor
blokfluit en slaginstrumenten zijn voorzien. Het boek is uitgegeven
met het doel het samengaan van vocaal en instrumentaal muziekmaken voor kinderen vanaf ongeveer 9 jaar te bevorderen. De
tegenstemmen zijn eenvoudig en toch speels ontworpen, terwijl heel
dienstig de mogelijkheden worden aangegeven om de bewerkingen
ook op andere instrumenten uit te voeren. Ook voor studenten van
Pedagogische Akademies enz. een interessant speelboek met liederen die welhaast steeds op hun liederenlijst voorkomen.
'Muziekdruk en illustraties maken het tot een fris en duidelijk leesbaar geheel'.
Ex ore infantium
'Voor onderwijzers om te gebruiken in de zangles en voor Pedagogische Akademies, doch wij kunnen ons voorstellen dat men ook in
een muzikaal gezin aan deze animerende uitgave veel genoegen kan
beleven'.
Euphonia

23 NEDERLANDSE VOLKSLIEDEREN

f

9.80

P. Tiggers en J. Mul. Met begeleidingen voor diverse instrumenten,
48 pag's
ISBN 90 6020 071 3
De grote deskundigen op het gebied van het Nederlandse Volkslied
Piet Tiggers en Jan Mul hebben 23 bekende liederen opnieuw getoonzet en van passende begeleidingen voor vele instrumenten
voorzien. De begeleidingen zijn bestemd voor o.m. blokfluit, hobo,
klarinet, gitaar, cello, viool, slagwerk. Een unieke uitgave voor
Pedagogische Akademies, muziekscholen en ook om er in de huiskamer samen uit te musiceren. Bij elk lied is ook de notatie voor de
zangstem opgenomen.
'Deze ranke polyfone zettingen doen de liederen in deze bundel des
te beter tot hun recht komen, wat wel het beste compliment is dat
men een volksliedbewerking kan geven'.
Samenklank

61

DIKKERTJE DAP

f

14.50

Annie M. G. Schmidt en Paul Chr. van Westering
Met pianobegeleiding, 48 pag's, 3e druk, albumformaat met illustraties
ISBN 90 6020 057 8
Paul Chr. van Westering maakte de aantrekkelijke muziek voor
Dikkertje Dap, De Spin Sebastiaan, Het Fluitketeltje, Mr. Van Zanten en eindeloos veel meer liedjes op teksten van Annie M. G.
Schmidt. Dit zijn direct in het gehoor liggende liedjes, waarvan er
19 in dit album zijn opgenomen. Van elk liedje staat — naast de
tekst — de muziek voor de zangstem en de pianobegeleiding afgedrukt.
Voor deze kinderliederen ontving Paul van Westering de VisserNeerlandia Prijs.
'Deze grote mooi uitgegeven bundel betekent voor school, gezin,
kinderkoor en -club een ware aanwinst'.
Muziekredactie Elseviers Weekblad

DE LEEUW IS LOS

f

9.80

Annie M. G. Schmidt en Paul Chr. van Westering
Met pianobegeleiding. 54 pag's, albumformaat met illustraties
ISBN 90 6020 059 4
Nog een album met allemaal liedjes gecomponeerd door Paul Chr.
van Westering op teksten van Annie M. G. Schmidt. Liedjes die
bekend zijn geworden in meer dan 30 landen tot in Israël en Jordanië toe, die bewerkt zijn voor madrigaal-koor en mannenkwartet,
waaruit blijkt dat ook volwassenen deze kinderliederen met plezier
zingen. De totale oplage van de 2 bundels van Paul Chr. van Westering bedraagt reeds 30.000 exemplaren, terwijl van de grammofoonplaten reeds honderdduizenden exemplaren zijn verkocht.
'Ook aan de pianobegeleidingen van deze kostelijke kinderliederen
valt veel plezier te beleven. Met leuke muzikale effecten, passend
bij de humoristische teksten, is de componist er op superieure
wijze in geslaagd de sfeer van elk liedje raak te typeren'.
Muziekmercuur
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S. Troelstra-Bokma de Boer e.a., 200 pag's, 8e druk
ISBN 90 6020 006 3
In deze kostelijke verzameling zijn 275 oude liedjes en spelen opgenomen, waarmee de kleuter kan worden beziggehouden. De bundel is van grappige tekeningen voorzien, terwijl uitvoerige spelbeschrijvingen zijn opgenomen. Generaties lang zijn deze liedjes al
bezit van ons volk en ze vormen prachtig muziekmateriaal voor gezellige zang- en speluurtjes thuis en op school. Ouderen zal het
bovendien de vreugde geven van de herinnering aan de vroegste
jeugd. Samen met de bundel Wij zijn rijk kunnen onze kleuters met
dit zang- en spelmateriaal hun gehele kleutertijd worden beziggehouden.
'Een bundel met grote muzikale waarde. Een inventaris van wat ons
uit alle windstreken van de lage landen aan kinderliederen en
-versjes werd overgeleverd. Een groot cultuurbezit en waardevol
voor iedere school en in elk gezin'.
De Christenonderwijzer

WIE FLUIT ER MEE? Deel 1 en 2 à

f 4.50

G. Vellekoop en B. Colpaart-Vellekoop, 32 pag's per deel
deel 1 - ISBN 90 6020 106 X
deel 2 - ISBN 90 6020 107 8
Een leerboekje voor jonge blokfluiters in twee aantrekkelijk uitgegeven deeltjes. Deze reeds lang bekende uitgave is thans door
Gerrit Vellekoop in samenwerking met zijn dochter Beukje ColpaartVellekoop geheel herzien en geschikt gemaakt voor de huidige lespraktijk. Het materiaal heeft een flinke uitbreiding ondergaan en bij
de uitleg van de theoretische zaken is zoveel mogelijk uitgegaan
van de benaderingswijze die tegenwoordig in de AMV-lessen gebruikelijk is.
'Duidelijke afbeeldingen van de grepen en gezellige illustraties versieren beide deeltjes. Het uitstekende van deze leerboekjes is dat al
het nieuwe steeds ontspruit aan het reeds gekende, in een geleidelijke opklimming van moeilijkheidsgraad, en dat alle 'theorie' logisch
en spelenderwijs volgt uit het materiaal zelf'.
Samenklank
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WIE FLUIT ER MEE IN DECEMBER?

f 4.50

Baukje Colpaart-Vellekoop, 32 pag's
ISBN 90 6020 136 1
Een verzameling liedjes voor de decembermaand, nauw aansluitend
bij de leerboekjes voor jonge blokfluitspelers: Wie fluit er mee? 1
en 2.
Bij het herzien van de methode Wie fluit er mee? zijn de echte 'gelegenheidsliedjes', zoals de liedjes voor Sinterklaas en Kerstmis, er
met opzet uitgelaten. In de praktijk is het vaak niet mogelijk om
het moment waarop bijvoorbeeld een kerstliedje in de methode aan
bod komt, samen te laten vallen met de kersttijd. Vandaar deze
aparte bundel, waarin een aantal liedjes, uit de overlevering bekend,
zijn opgenomen, doch ook een groot aantal nieuwe, speciaal voor
dit boekje door de auteur gemaakte. Totaal telt de bundel 63 liedjes.
Verschijnt in september 1972.
HANDLEIDING VOOR DE GROEPSLES IN HET SPELEN
OP DE SOPRAAN- EN DE ALTBLOKFLUIT
Deel 1 en 2 á

f 7.50

G. de Marez Oyens en G. Vellekoop, 32 pag's per deel
deel 1 - ISBN 90 6020 091 8
deel 2 - ISBN 90 6020 092 6
Deze bundel, gebaseerd op de eveneens bij De Toorts verschenen
Handleiding voor de sopraan- of de tenorblokfluit door Gerrit Veilekoop, is uit de praktijk ontstaan. Een 20 jaar geleden was Gerrit de
Marez Oyens als muziekleraar genoodzaakt tegelijkertijd les te
geven aan sopraan- en altblokfluiters. De perikelen hieruit ontstaan
loste hij op door bij uit de genoemde Handleiding van Gerrit Vellekoop genomen materiaal de tegenstemmen te schrijven voor de
altblokfluit. Dit materiaal blijkt thans zeer goed bruikbaar bij de
allerwegen ingestelde groepslessen van het moderne muziekonderwijs.
Op elke linkerbladzijde van deze nieuwe uitgave staan aanwijzingen
inzake grepen en andere wetenswaardigheden, met daarboven éénstemmige stukjes voor de sopraanblokfluit en daaronder dezelfde
stukjes in de notatie voor de altblokfluit. Op elke rechterpagina
staan liederen en dansmelodieën ,van tegenstemmen voorzien, waarbij de melodie afwisselend wordt toebedeeld aan de hoge, dan weer
aan de lagere blokfluit.
'Doelmatig, muzikaal en dus warm aanbevolen'.
Samenklank
'Ook voor studenten van Pedagogische Akademies een welkome
werkwijze, waardoor al gauw ensemblespel mogelijk gaat worden'.
Ex ore infantium
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