De verhalen van W.G. van de Hulst blijken
steeds weer nieuwe generaties kinderen te kunnen boeien. Bij de keuze voor een cadeau of bij
het voorlezen grijpen ook ouderen weer in toenemende mate terug op wat hen in hun jeugd
dierbaar en vertrouwd is geworden.
Het gouden
voorleesboek

0498 x, gebonden, 320 blz.,ƒ29,90
Het gouden voorleesboek van W.G. van de Hulst (18791963) behoort tot de 'klassieken' van de Nederlandse
kinderliteratuur.
Een prachtig verzorgd werk dat altijd weer bewondering oogst. Kinderen zijn er helemaal verrukt over.
Als er aan vier- tot achtjarigen uit voorgelezen wordt,
kan men een speld horen vallen. De verhalen geven
spanning en romantiek.
De boeiende plaatjes van W.G. van de Hulst Jr., die voor
het kind dezelfde aandacht en liefde heeft als zijn
vader, zijn met de vertellingen geheel in harmonie.
Het gouden voorleesboek kwam voor het eerst uit bij
het vijftigjarig schrijversjubileum van Van de Hulst
(in 1959) en werd verscheidene malen in grote oplagen
herdrukt.

72.
21.1

Niek van de
boven meester
omnibus

0133 6- AVI-8
Vanaf io jaar, gebonden, 215 I) lz,± 19,95
met tekeningen van W.G. van de Hulst jr., 21 druk
Het is niet altijd even plezierig de zoon te zijn van
hoofd van de school. En vooral als je bij je vader in de
klas zit lijkt het wel of je altijd als voorbeeld moet dienen. Niek kan het niet helpen, maar misschien juist
omdat hij zo zijn best doet niet • te vallen, lopen
allerlei onschuldige dingen ineens uit de hand.
Een spannend boek voor jongens en meisjes vanaf 10
jaar.

Niek TrG vandeHuisi

van de havenmeester
omnibus

Alan en Linda Parry
Een serie van drie boekjes over bekende gelijkenissen
uit het Nieuwe Testament. Kleurige uitklapboekjes die
voor jonge kinderen de gelijkenissen op speelse wijze
vertellen.
De teksten zijn van Linda Perry, de 4-kleuren-illustraties van Alan Perry. Vertaling: Melanie Lasance.
Per deel i8 bladzijden
Prijs per deelf6,90
De verloren parel 5
0426 2

De verloren munt
ovi 6
De verloren zoon
0427 0
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Op reis door de Kerstnacht
Verhalen voor kinderen
0456 4

f 19,95

gebonden, grootformaat,
teksten bewerkt doorJennine Storing,
met 4-kleuren-illustraties van Deborah Kindred
omslagillustratie: Jenny Press

De verhalen in dit boek zijn verzameld uit verschillende landen. Oude verhalen, zoals Baboesjka' en
'Vadertje Panov' uit Rusland en `De denneboom'va\
Hans Christiaan Andersen.
Om zelf te lezen, om voorgelezen te worden...
De prachtige illustraties, de gedichten, de liedjes en de
verhalen maken dit tot een wfadevoi kerstboek voor
kinderen, voor thuis en op school.
Russell Stannard

KLEINE PARJW,IIS

De verloren zoon

Jennine Staring
Noach
0457 2 AVI-4
J. en M. 5-8 jaar, 12 blz.,
4-kleuren-illustraties van Ludek Mandsek
f 9,9 5
Op eenvoudige, maar boeiende wijze wordt het bijbelverhaal van Noach en zijn ark naverteld. Met prachtige, vierkleuren pop-up illustraties.
telg. kerke Sof%
Iltusbakg

NOACH

Hoe God jou en de
rest van de wereld maakte
0436x
J. en M. vanaƒ7jaar, 28 blz.,

10

gebonden, met 4-kleuren-illustraties
vertaling: Melanie Lasance
5.14,95
Hoe is het heelal ontstaan? Wat is onze plaats in het
heelal? Wat is verstand? Wie is God?
Deze en nog veel meer vragen worden op een briljante
en eenvoudige manier beantwoord.
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Bijbelverhalen om zelf te lezen
Deze serie bijbelverhalen op groot formaat is speciaal
geschreven voor beginnende lezer(tje)s. De aantrekkelijke tekeningen en het eenvoudige taalgebruik zullen
kinderen aanmoedigen om hun leesvaardigheid te vergroten. Op de laatste pagina's worden de voor kinderen
r- -.'-ekende woorden met behulp van tekeningen uitgeitiligt
28 blz., 21,6x 28,2 cm, gebonden, prijs per deelf 12,95
met tekeningen van Tony Morris
vertaling en bewerking: Vrouwke Klapwijk

David en Goliat

11

o64.43

Daniël in de leeuwenkuil 12

NIEUW

0645

Het leven van Jezus
0646 X

Verhalen die Jezus vertelt

0647 8
Prachtige, kleurrijke illustraties. Afgestemd op begine lezertjes. Erg aantrekkelijk geprijsd.

K.urici

f D,95

Bijbelverhalen met
tekeningen om zelf in te
kleuren
In deze serie wordt in eenvoudige gedichtjes een aantal
bijbelverhalen verteld voor kinderen van 4 tot 7 jaar.
De tekeningen sluiten nauw aan bij de tekst en kunnen door de kinderen worden ingekleurd. Zeer
geschikt voor gebruik thuis, in de kindernevendienst
en op school.
Per deel 32 bladzijden.
Prijs per deelf 8,95
Janneke de Leeuw/Casper Koolsbergen
Hou je vast

0879 9

15

NIEUW

de Bijbel

Z6 teken je...
Heb je altijd al willen tekenen, maar wist je niet hoe je
moest beginnen? Dan is deze serie de oplossing voor
jou. Met de stap-voor-stap-aanwijzingen is het hee;
gemakkelijk. Iedereen kan het, dus pak potlood en U,
papier en teken mee!
Tekst van Anita Ganeri, illustraties van Rachel Conner.
Vertaling: Melanie Lasance.
Per deel 32 bladzijden.
Het Kerstverhaal

0409 2, speciale aanbieding, nu slechts
Vrienden van God

19

0455 6,f 8,95
Pe ark van Noach
o4o8 4,f 8,95

20

Janneke de Leeuw/Casper Koolsbergen
Zie je wel

16

0467 x
Janneke de Leeuw/Casper Koolsbergen
Weet je wat 17

0386x

6

CIFVF,

Mar van der Velden/Gysanne Alkema

Etta Wilson en Sally LLoyd Jones

Een ark en een toren

Geïllustreerde Bijbelatlas voor kinderen

21
Noach
De toren van Babel
0243 x, speciale aanbieding, nu slechts
Hanna Lam/Aline van der Heide
Het kerstverhaal
4114 1, 6e druk,f8,95

21

lr Ina Lam/Walter Jacobsen
let begin

Het scheppingsverhaal
41109, 3e druk,f8,95

0339 8
25
J. en M. 8 jaar e.o., zo blz.,
gebonden, grootformaat,
met 4-kleuren-illustraties van Steven D. Schindler
vertaling: Louw Dijkstra,ƒ14,95
Deze Bijbelatlas laat kinderen op speelse manier van
alles ontdekken over fascinerende gebeurtenissen en
personen uit bijbelse tijden. Met kleurrijke kaarten,
tekeningen en cartoons.
Voor kinderen vanaf acht jaar.

22
Geïllustreerde

Pat Alexander/Sylvia Vanden Heede
Mijn eigen boek met Bijbelverhalen

24
0389 4
J. en M. vanaf7 jaar, 126 blz.,
gebonden, grootformaat,
met 4-kleuren-illustraties van Carolyn Cox,
vertaling en bewerking: Sylvia Winden Heede
19,95
Meer dan 5o favoriete verhalen uit het Oude en
Nieuwe Testament werden speciaal voor kinderen uitgezocht en opnieuw verteld. Paginagrote kleurentekeningen leiden kinderen binnen in de wereld van de bijbel, vanaf de schepping van de wereld tot het leven van
Jezus.
Het grote formaat en de overzichtelijke lay-out zorgen
voor extra leesplezier.

CALLENBACH

Mijn eigen boek met

Bijbelverhalen
57 geliefde verhalen, oprij", ,,erteld
voor kinderen

7

Bijbelverhalen spelenderwijs
De verhalen in de serie Sa men spelen zijn bedoeld om kleuters aan te moedigen zich door creatief en fantasierijk spel in te leven in het verhaal.
De vier bijbelverhalen in deze serie zijn ideaal om voor te lezen. Nadien kan het kind het verhaal met vriendjes
uitbeelden en spelen. De prachtige, gekleurde tekeningen illustreren alle benodigdheden om de verhalen uit te
beelden.
Nederlandse vertaling: Annemeike Tan
per deel zo bladzijden, gebonden
tekst en illustraties van Leon Baxter
prijs per deelf6,95

Samen
V
erhaal

n
val- kl-let
spele

Verhaal van het begin

Kinderen stellen zich voor
hoe het was toen de wereld nieuw was.
0485 8
In cie ark met Noach -27
Kinderen beleven het
avontuur van een leven in een ark vol dieren.
0483 1
David en Goliath

Met het verhaal van
David en Goliath brengen kinderen het avontuur van
de herdersjongen tot leven.
04866
Kerst in de stal

Samen spel
e,

In cie a
rk Inet
Nbach

29

Kinderen ontdekken
het wonder van dit tijdloze verhaal.
0484 x

Seroen s.pelen

avid en
Goliath

Sarrien spe/en

in
_

Kerst
de stal

T

Piet Brongers

Rond de bijbel

Piet Brongers

Meedoen met het verhaal van God
0474 2,208 blz,f29,90

Dit boek is bedoeld voor allen die betrokken zijn bij de
begeleiding van de geloofsbeleving van jonge kinderen. Ook voor ouders die meer met het geloof willen
doen is dit boek nuttig.
Uitgangspunt is de benadering van de Bijbel als boek
met verhalen waarin iets van God te ervaren is.
Bijbelverhalen worden in het 'hier en nu' verteld aan
de hand van thema's die ook in de eigen belevingswereld een rol spelen: van het mee 'verhuizen' met
Abram, het 'dromen' met Jozef, de 'sterksten winnen
niet altijd', tot het 'wie niet zien kan die is blind' en
`afscheid nemen'.
Na een inleiding over de betekenis van het vertellen
worden meer dan veertig verhalen
"et oude en nieuwe testament beproken, met suggesties voor activiteiten en gesprekken als aanloop
naar het verhaal. Daarbij zijn de vertellingen zo opgeschreven, dat ze in principe voorgelezen zouden kunnen worden. Ze nodigen echter ook uit tot eigen taal
en creativiteit. In het boek zijn ruim dertig liederen
opgenomen.

Tinie de Vries
Om te beginnen
Lees-, praat- en doeboek over verhalen uit de
bijbel voor kleuters, hun ouders en andere
opvoeders
00399, 204 blz., integraal-band,
met tekeningen van A.D. Dekkers, waarvan ruim 600 in kleur
4e druk- ƒ34,90
Een geboren vertelster neemt u mee op weg om de
wezenlijke en menselijke waarde van de bijbelverhalen
aan jonge kinderen door te geven°
Tinie de Vries
Om door te vertellen 32
Lees-, praat- en doeboek over verhalen uit de
bijbel voor kinderen van 7 tot io jaar
0247 2,194 blz., integraal-band,
met tekeningen van Dea de Vries
2C druk -ƒ34,90
Dit boek mag gezien worden als een vervolg op 'Om te
beginnen'- `Om door te vertellen' is echter bedoeld
voor 7- tot ongeveer 10 jarigen en gaat dus een stapje
verder.
Tinie de Vries
Veertig verhalen vol verwachting 30
0312 6, gebonden, grootformaat, 168 blz.,
met ruim zoo tekeningen van Anna-Hermine Miiller
f 14,95
De veertig bijbelverhalen die voor dit boek gekozen
zijn, vertellen kinderen in de leeftijd van 6-10 jaar over
de hoofdfiguren uit de bijbel.
Heel belangrijk bij deze verhalen zijn de illustraties.
Ieder plaatje is een klein juweeltje en ook zonder de
tekst kan dit boek als kijkboek worden gebruikt.
linie de Vries
Anna-HermineMnIler

OM TE BEGINNEN

Veertig verhalen
vol verwachting

..er verhalen drt da bb& voor kkenen
hunotders en andere opraeders
donr "Inle de V.,

dd.
d00,T".
,Veo Vies

Cdlenbach
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Doeken waar
muziek in zit
Alles wordt nieuw

Kleine verzamelbundel
Deel 1 t/m 4 in één band, met aanwijzingen voor gitaarbegeleiding.
0358 4,7e druk,f24,90
Hanna Lam/Wim ter Burg
Alles wordt nieuw

deel 1 - z000 4 -15e druk 35 36. 37 38
deel 2 - 2001 2 - 9C druk
deel 3 - 2016 o - 6e druk
deel 4 - 2022 5 - ze druk
prijs per deelf 14,95
Alles wordt nieuw
39
Grote verzamelbundel
Deel i t/m 4 in één band, met begeleiding van piano of
orgel en melodie-instrumenten, met aanwijzingen
voor gitaarbegeleiding.
03 59 2, 5C Cfrlik,ƒ44,90

Hanna Lam e.a.
Met andere woorden

Klein liedboek voor kinderen
0147 6, 48 blz., 3e druk,f 14,95
`Bij de voortreffelijke teksten staan melodieën genoteerd, vloeiende melodieën maar ook met grote intervallen, echter wel goed in het gehoor liggend. De toonomvang is voor een gemiddelde groep goed te halen.
Deze goed verzorgde bundel is zeer bruikbaar voor
kinderen van 9-12 jaar bij de catechesein school en in
kindervieringen.'
Diny Eekma
Pag lief kind

Peter 't Laro.

boven
Onderste
(

41

33 nieuwe kinderliedjes
03827, 48 blz.,f 14,95
Kinderen blijven zingen en willen graag nieuwe liedjes
leren over onderwerpen dicht bij huis. Over opstaan,
zwemles, tanden wisselen, sint en piet, rolschaatsen.
Ook spelliedjes zijn in deze bundel opgenomen.
Afgestemd op de eerste groepen in het basisonderwijs.
Peter 't Lam
Ondersteboven
0481 5, gebonden, 48 blz.,f 14,95

42

met vrolijke illustraties van Onno Helle
De bundel bevat verrassende versjes voor kinderen van
4 tot 10 jaar. Versjes om te lezen, om te zingen, om te
lachen, om te kleuren, om te zeggen, om te dromen.
cAnkot'd'

10

HM[5 WERKMAN

Rimette oei 3oin

f 5,95

hebben pech

W.G. van de Hulst
roogde appeltjes
03851
J. enM. 6-8 jaar, 16 blz.,
met tekeningen van W.G. van de Hulst jr., 6e druk
Grootmoe vertelt haar kleinkinderen een verhaal uit de
tijd dat zij zelf nog op de zondagsschool ging. Een
beetje verdrietig maar met een prachtig einde.

d

W.G. van de Hulst
Van een klein meisje en een grote klok 44

43918
J. en M. 6-8 j aar, 32 blz.,
met tekeningen van Sierk Schrtider, 1.8e druk
Een juweeltje van vertelkunst. Ria en Jaapje beleven
spannende avonturen in de kosterswoning.

Hans Werkman
Jan, waar is je prikpen?
oz8o 4 - A VI-6
J. enM. 6-8 jaar, 6o blz.,
met tekeningen van Tiny van Asselt
Jan zit met zijn prikpen dieren uit karton te prikken.
Opeens is de prikpen verdwenen. Jan zegt dat hij hem
per ongeluk heeft ingeslikt. Heeft Jan hem echt ingeslikt?
Hans Werkman
Jan krijgt een witte arm
47
0235 9- AVI-6
J. enM. 6-8 jaar, 48 blz.,
met tekeningen Tiny van Asselt
Jan valt uit een klimrek. Zou hij zijn arm gebroken
hebben? Met zijn vader gaat hij naar het ziekenhuis.
Zijn arm moet in het gips, maar hij mag wel mee op
vakantie.
Hans Werkman

Nita Veeren

Rinette en Jan hebben pech 48

Nieuwsgierig Joosje 45
03460 - AVI-6
J. en M. 8-io jaar, 4o blz.,
met tekeningen van de schrijfster
Joosje wil graag weten wat haar broer Frank en zijn
vrienden van plan zijn. Stiekem volgt ze hen op hun
tocht, maar het loopt anders dan ze dacht.

0234 0 - A VI-6
J. enM. 6-8 jaar, 48 blz.,
met tekeningen van Tiny van Asselt
Op weg naar hun vakantie-adres, een pension aan zee,
krijgt de auto een lekke band. Dat zou snel kunnen
worden verholpen, maar... vader heeft de krik in de
garage laten staan.

11

Coby Bos

Coby klOs

Maud en Rik

De serie boekjes over Maud en Rik heeft bij vele jonge
lezers een speciaal plekje verworven, vooral omdat ze
zelf deze verhaaltjes al kunnen lezen: er worden slechts
één-lettergrepige woorden gebruikt.
AVI-2J. en M. 6-8 jaar, per deel 4o blz.,
met tekeningen van Tiny van Asselt

Maud en Ri

Maud en Rik
en de club

Bles v Stip

Maud en Rik, Bles en Stip
0264 2

Maud, Rik en Tim 49
06397
Wie kent Maud en Rik niet?
Die twee zijn nu een week vrij van school.
Mauds neef Tim komt.
Dat vindt Rik eerst niet zo leuk.
Maar een pret, dat het stel heeft!
Rik heeft er nu een vriend bij...
Co Bot

De wandeling van Maud en Rik met de poes Stip en
hun ontmoeting met het paard Bles zorgen voor de
nodige avonturen.
Wat moeten ze doen als blijkt dat Stip is weggelopen?
2,
Maud en Rik en de club, 51
0345 2

Maud en Rik beleven spannende avonturen als Rik
meegaat met Maud naar het vakantiekamp van de
gymclub.
Maud en Rik en de griep 52
0321 5
Juist als er sneeuw ligt wordt Maud ziek. Rik vindt dat
zo erg, dat hij voor Maud wat wil bewaren...
Gelukkig gaat het later weer sneeuwen en kunnen ze
toch nog samen genieten.

Maud en Rik en de post
02928

Maud en Rik maken kennis met de postbode. Dat wil
Rik later ook worden. Hij gaat vast oefenen en gooit
stiekem brieven van thuis bij andere mensen
in de bus. Dat vindt moeder natuurlijk niet goed.
Als hij daarna de postbode mag helpen bij het
bezorgen, gaat er iets mis...

Vrouwke Klapwijk
Bas haalt zijn A
57
0279 0 - AVI-2
M. 6-8 jaar, 48 blz.,
met tekeningen van Tiny van Asselt,
ze druk
Het behalen van je eerste zwemdiploma is voor elk kind een grote
belevenis. 'Bas haalt zijn A' is een van de weinige kinderboekjes
over het behalen van het zwemdiploma.

Vrouwke Klapwijk
Das wint een prijs
0635 4 - AVI-2
J. enM. 6-8 jaar, gebonden, 40 blz.,
met tekeningen van Tiny van Asselt
het is winter en op de sloot ligt ijs.
bas krijgt schaatsen met schoenen.
hij oefent veel met zijn vriend mark.
en het gaat al heel goed.
dan is er op school een wedstrijd,
een schaats-wedstrijd.
bas doet ook mee.
hoe loopt dat af?
uwke Klapwijk
s breekt zijn been
04297 - AVI-2
J. en M. 6-8 jaar, 4o blz.,
met tekeningen van Tiny van Asselt
Bas is al laat. Hij moet naar school.
De band van zijn fiets is lek.
Hij moet bij zijn zus Ank op de fiets.
Ank fietst hard.
Maar dan gebeurt er iets.
Vrouwke Klapwijk
Bas gaat naar zee
0368 1- AVI-3
J. en M. 6-8 jaar, 4o blz.,
met tekeningen van Tiny van Asselt
Bas gaat met zijn ouders en zijn
zusjes kamperen in Zeeland.
Ze gaan met de fiets naar het
strand, zwemmen er in de zee
en bouwen een
groot zandkasteel.

Vrouwke Klapwijk
Bas heeft een boot
0325 8 - A VI-2
J. enM. 6-8 jaar, 4o blz.,
met tekeningen van Tiny van Asselt
Als Bas zijn zwemdiploma's heeft gehaald tigt hij een boot. Bij
het varen is hij soms wat onvoorzichtig...
Joke Bruggeman
f3roosmolen krijgt bezoek 59
0265 8 -AVI-9
J. enM. tz jaar e.o., 8o blz.,
met tekeningen van Geeske van Tienhoven
De ouders proberen iets van het leed te verzachten dat de jeugd in
Noord-Ierland moet ondergaan. Zij nodigen twee jongens uit
voor een zomervakantie in Nederland. Samen met de
Nederlandse kinderen wordt het een heerlijke tijd, maar de strijd
tussen de protestanten en rooms-katholieken in Noord-Ierland
dreigt zich soms ook hier voort te zetten.

7,95

Ik zwem
Unge L. Brouwers

Lenze L. Bouwers
I k zwem
60
0640 o - AVI-z
J. en M.6-8 jaar,
gebonden, 4o blz.,
met tekeningen van Ria Groen
Een zwemdiploma halen
is voor ieder kind een gebeurtenis die diep wordt
doorleefd.
De jonge lezers kunnen zich heel goed identificeren
met Marjo, die lang-zamerhand de watervrees
overwint. Zo krijgt het zwemmen iets bevrijdends.
Met als hoogtepunt natuurlijk het behalen van het
diploma.

W.G. van de Hulst Jr.
Tom en van een jongen die jaloers was

62
0411 4
J. en M.7-9 jaar, 48 blz.,
met tekeningen van de schrijver
Er is feest op de school van Eric en Henk. 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.
Piet Meinema
Onno en Marleen en de onderduikers

0329 0 - AVI-8
J. en M. 8-sojaar, wo biz.,
met tekeningen van Tiny van Aslijt
Tot hun grote verrassing onlIPkken Onno en Marleen
een schuilplaats uit de Tweede Wereldoorlog, waar
Joden verstopt waren. Ze willen nu ineens alles van het
verzet van hun opa's weten.
Lenie van Riessen
Als Samantha je vriendin is

W.G. van de Hulst Jr.
Akkie en haar Kerstlantaarn

61

0410 6
J. en M. 6-8 jaar, 48 blz.,
met tekeningen van de schrijver
Akkie komt terecht op het zwaneneiland waar koningin-zwaan Vera bepaald niet aardig tegen haar is.
Angstig steekt ze dan haar op school gemaakte
Kerstlantaarntje op. Hierdoor wordt ze gevonden.

64
0237 5 - A171-8
M. 10 jaar e.o., 8o blz.,
met tekeningen van Geeske van Tienhoven
Bij Cindy komt een nieuw meisje in de klas: Samantha.
Meteen vanaf de eerste dag 'klikt het' tussen hen. Maar
dan haalt Cindy een gemene streek uit.
Lenie van Riessen
De sleutel in het water
0322 3 - AVI-9
J. en M. van io jaar e.o., wo blz.,
met tekeningen van Geeske van Tienhoven
Wanneer de uitvinding van Freek Mots wordt gestolen,
sporen Jelle en Menno als echte detectives de dief op.
Nita Veeren

?Iet dit. noro

O

nno enMar
Lee"
detcWilkets

en de °11

De beer van Paul

0458 o
J. en M. 6-8 jaar, 42 blz.,
met tekeningen van de schrijfster
Met zijn beer en met zijn hond gaat Paul vaak op stap
en samen maken ze veel mee.

,;ta vee,,e,
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\pee'.
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Pau\
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Aantal nr. ISBN

titel

Aantal nr. ISBN

titel

90 266
ex. 1
ex. 2

0498 X * Het gouden voorleesboek,f 29,90

0133 6* Niek van de bovenmeester
omnibus,f 19,95

.... ex. 3 0612. 5 * Bijbel in zicht,f19,90
.... ex. 4 0874 8 * Bijbel voor kinderen,f39,90
.... ex. 5
ex. 6
.... ex. 7
.... ex. 8
.... ex. 9
.... ex. io

0426 2
0424 6
0427 o
0457 2
0456 4
0436x

De verloren parel,f 6,90
De verloren munt,f 6,90
De verloren zoon,f 6,90
Noach,f9,95
Op reis door de Kerstnacht,f 19,95
Hoe God jou en de rest van de
wereld maakte,ƒ 14,95

Bijbelverhalen om zelf te lezen áf 12,95
.... ex. 11 o644 3* David en Goliat
.... ex. 12 0645
Daniël in de leeuwenkuil
.... ex. 13 0646x* Het leven van Jezus
.... ex. 14 0647 8% Verhalen die Jezus vertelt
Bijbelverhalen voor kinderen om zelf in te
kleuren áf 8,95
.... ex. 15 0879 9* Hou je vast
.... ex. 16 0467 X Zie je wel
.... ex. 17 o386 x Weet je wat
Serie Zó teken je...
.... ex. 18 0409 2 Het Kerstverhaal,
speciale aanbieding, nu slechtsf 4,95
.... ex. 19 0455 6 Vrienden van God, ƒ8,95
ex. 20 0408 4 De ark van Noach, ƒ8,95
.... ex. 21 0243 x Een ark en een toren,
speciale aanbieding, nu slechtsf 4,95
.... ex. 22 4114 1 Het kerstverhaal,f8,95
CX. 23 4110 9 In het begin,ƒ 8,95
.... ex. 24 0389 4 Mijn eigen boek met
bijbelverhalen,f 19,95
.... ex. 25 0339 8 Geïllustreerde Bijbelatlas
voor kinderen,f 14,95
Bijbelverhalen spelenderwijs áf 6,95
.... ex. z6 0485 8* Verhaal van het begin
.... ex. 27 0483 1* In de ark met Noach
.... ex. 28 0486 6* David en Goliath
.... ex. 29 0484 x* Kerst in de stal

E3

Rond de Bijbel
.... ex. 3o 0474 2* Meedoen met het verhaal van God,
f29,90
.... ex. 31 0039 9 Om te beginnenJ34,90
.... ex. 3z 0247 2 Om door te vertellen,134,90
.... ex. 33 0312 6 Veertig verhalen vol verwachting,
114,95
Muziekuitgaven
Alles wordt nieuw:
.... ex. 34 2030
058
0 4 Kleine verzamelbundel,f 24,90
.... ex. 35
deel 1,ƒ14,95
.... ex. 36 2001 2 deel 2,ƒ
.... ex. 37 2o16 0 deel 3,114,95
.... ex. 38 2022 5 deel 4,ƒ 14,95
.... ex. 39 0359 2 Grote verzamelbundel,f 44,90
.... ex. 4o 0147 6
.... ex. 4.1 0382 7
ex. 42 0481 5

Met andere woorden,114,95
Dag lief kind,114,95
Ondersteboven,114,95

f 5,95
•••• ex. 43 0385 1
.... ex. 44 4391 8
.... ex. 45
.... ex. 46
.... ex. 47
.... ex. 48

0346 o
0280 4
0235 9
0234 o

Gedroogde appeltjes
Van een klein meisje en een
grote klok
Nieuwsgierig Joosje
Jan, waar is je prikpen?
Jan krijgt een witte arm
Rinette en Jan hebben pech

.... ex. 49 06397*
.... ex. 5o 0264 2
ex. 51 0345 2
.... ex. 5z 0321 5
.... ex. 53 0292 8

ƒ 7,95
Maud, Rik en Tim
Maud en Rik, Bles en Stip
Maud en Rik en de club
Maud en Rik en de griep
Maud en Rik en de post

.... ex. 54
.... ex. 55
.... ex. 56
.... ex. 57
.... ex. 58
.... ex. 59

Bas wint een prijs
Bas breekt zijn been
Bas gaat naar zee
Bas haalt zijn A
Bas heeft een boot
Broosmolen krijgt bezoek

0635 4*
0429 7
03681
0279 0
0325 8
0261 8

.... ex. 6o 0640 o* Ik zwem
.... ex. 61 0410 6 Akkie en haar Kerstlantaarn
.... ex. 62 0411 4 Tom en van een jongen die
jaloers was
.... ex. 63 0329 o Onno en Marleen en de
onderduikers
.... ex. 64 0237 5 Als Samantha je vriendin is
.... ex. 65 0322 3 De sleutel in het water
.... ex. 66 0458 o De beer van Paul

BESTELFORMULIER KINDERDOEKEN 1996/1997
Aantal nr. ISBN

titel

Voordelige aanbieding
.... ex. 67 0360 6 Paddestoelensoep,
vanf 12,95 voorf 7,95
.... ex. 68 4322 5 Ouwe Bram, vanf 12,95 voorf7,95
.... ex. 69 0326 6 Met Steffi uit de brand, vanf 12,95
voorf7,95
.. x. 7o 0294 4 Het vreemde telefoontje, vanf 12,95
voorf 7,95
.... ex. 71 0340 1 Hoe groot was Goliath?, vanf 14,95
voorf 7,95
.... ex. 72 0341 x Droeg Jezus een spijkerbroek?,
vanf 14,95 voorf 7,95
Serie Voor Onze Kleinen áf 7,95
.... ex. 73 4241 5 Fik
.... ex. 74 4251 2 Van Bob en Bep en Brammetje
.... ex. 75 4252 0 Van de boze koster
.... ex. 76 4243 1 Het huisje in de sneeuw
.... ex. 7 4238 5 Bruun de beer
.... ex. 78 4524 4 Zo'n griezelig beest
.... ex. 79 4247 4 Het wegje in het koren
.... ex. 8o 42369 Anneke en de sik
.... ex. 81 4240 7 De wilde jagers
.... ex. 82 4246 6 Het plekje dat niemand wist
.... ex. 83 4249 o* Kareltje
.... ex. 84 4244 x Het kerstfeest van twee domme
kindertjes
Het
zwarte poesje
4248
2*
85
ex. 86 4245 8 Het klompje dat op 't water dreef
.... ex. 87 4254 7 Voetstapjes in de sneeuw
.... ex. 88 4239 3 De bengels in het bos
.... ex. 89 4250 4 Kleine zwerver
J-8,95
.... ex. 90 0463 7* De jongens van het circus
.... ex. 91 0462 9* De avonturen van Rakker
.... ex. 92 o868 3* Lin
.... ex. 93 0439 4* Sanne en Marjolein,
tot 31/12/96 slechtsf 6,95
.... ex. 94 0643 5* Felix en Nina
.... ex. 95 04041* En dat allemaal door twee cavia's
.... ex. 96 0388
Een arm vol beren
.... ex. 97 0405 x* Elly en Marco
.... ex. 98 0233 2 De beer is zoek
CX. 99 0387 8 Onno en Marleen op vakantie
ex.too 0209 x De avonturen van Ron en John

Aantal nr. ISBN

titel

Rozemarijntje-serie áf 9,95
.... ex. lol 4309 8 Rozemarijntje
.... ex. 102 4310 1 Rozemarijntje naar school
.... ex. 103 4311 x Rozemarijntje en rooie Pier
ex.104 4312 8 Rozemarijntje en de zwarte jongen
.... ex. 105 4313 6 Rozemarijntje en de oude juffrouw
.... ex. 106 4444 z
ex. 107 4505 8

ƒ9,95
Ergens in de wijde wereld
Wout, de scheepsjongen

.... ex. 108 0633 8*
.... ex. 109 0451 3
.... ex. no 0403 3
.... ex. ni 0407 6
ex. 112 4452 3
ex. 113 4428 0*
ex. 114 0297 9

Pieter en Josie p Terschelling
Pim krijgt een ets
Donkere stad
0-16
Schipbreuk op Malta
Jessica's eerste gebed
Vluchtelingen in de Griend

.... ex. 115 0460 2
.... ex. 116 0208 1
.... ex. 117 4500 7
.... ex. 118 0465 3
.... ex. 119 4326 8
.... ex. 120 4543 0

11,95
Knap en Knetter en de
Afvalverslinders
Het geheimzinnige kasteel
De rode vlek
Thijs en Thor
Willem Wijcherts
Zo'n vreemde jongen

f 12,95
ex. 121 0492 0* Bowie's zoektocht in Engeland
ex. 122 0493 9* Bowie. Nacht op Monnikeneiland
.... ex. 123 0448 3 Bowie. Raadsels rond het meer

.... ex. 124 0449 1
.... ex. 125 0362 2

Bowie in de première
Brand op bestelling

ƒ14,95
De wonderketting
De zilveren schaatsen
Gerdientje
Peerke en z'n kameraden
Van Hollandse jongens in de
Franse tijd
ex. 131 4479 5 Greetje-Margriet
.... ex. 132 4487 6 Greetje-Margriet wordt Margriet
.... ex. 126 0870 5*
.... ex. 127 0454 8
ex. 128 4344 6
.... ex. 129 4328 4
.... ex. 130 4496 5
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Aantal nr. ISBN

titel

Anne de Vries
ex. 133 03967 Anne de Vries vertelt,f 24,90
ex. 134 0402 5 Evert in turfland,f 14,95

.... ex. 135 33$1 5 Het boek van Jan Willem,f 24,90
.... ex. 136 0401 7 Jaap en Gerdientje,f 24,90
.... ex. 137 4330 6 De duisternis in,f9,95
.... ex. 138 4331 4 De storm steekt op,f9,95
.... ex. 139 4332 2 Ochtendgloren,f 9,95
ex. 140 4333 0 De nieuwe dag,f 9,95
ex. 141 3533 8 Omnibus Reis door de nacht,f 29,90
W.G. van de Hulst
Serie Inde Soete Suikerbol áf 19,90
.... ex. 142 3807 8 deel
.... ex. 143 3808 6 deel 2.
.... ex. 144 3809 4 deel 3
.... ex. 145 3810 8 deel 4
.... ex. 146 3804 3 deel 5
.... ex. 147 3805 1 deel 6
.... ex. 148 38o6 x deel 7
W.G. van de Hulst
ex. 149 3383 1 Sinterldaas,f 14,95
.... ex. 150 3537 o Omnibus Voor Onze Kleinen deel 1,
f 29,90
.... ex. 151 3538 9 Omnibus Voor Onze Kleinen deel z,
f 29,90
ex. 152 0319 3 Veertien beroemde verhalen,
tijdelijk vanf 34,90 voorf19,90 tot 31/12[96
ex. 153 0282 0 Het nieuwe voorleesboek,f 29,90
.... ex. 154 0254 5 Het grote voorleesboek,f 29,90
.... ex. 155 3534 6 Rozemarijntje omnibus,f 29,90
.... ex. 156 0433 5 Hans de Ponnie en nog eenentwintig andere verhalen,f24,90
.... ex. 157 0395 9
.... ex. 158 0480 7

Zoeken naar de ziel. Leven en werk
van W.G. van de Hulst,f 39,90
Het kind en zijn boek. Lezingen van
W.G. van de Hulst,f 24,90

Aantal nr. ISBN

titel

Voordelige aanbieding
.... ex. 159 0338 x Kerst, vani9,95 voorf 4,95
.... ex. 160 0336 3 Pasen, van±9,95 voorf 4,95
.... ex. 161 0335 5 Het scheppingsverhaal, vanf 9,95
voorf 4,95
.... ex. 162 0337 1 Adam en Eva, vanf9,95 voorf 4,95
.... ex. 163 0354 1 Vissers, ga je mee?,
vanf 9,95 voor f 4,95
.... ex. 164 0355 x Wat Noach bewaart,
vanf9,95 voorf4,95
.... ex. 165 0351 7

Blik op GO
vanf 14,95 voorf 7,95
.... ex. 166 0350 9 Blik op Jezus,
vanf 14,95 voorf 7,95
.... ex. 167 0353 3 Blik op de bijbel,
vanf 14,95 voorf 7,95
.... ex. 168 0352 5 Blik op de kerk,
vanf 14,95 voorf7,95
.... ex. 169 0145 x Lichtjes in het donker,
vanf 14,95 voorf 7,95
.... ex. 170 0376 2* Ons kleinkind,
vanf 19,95 voorf9,95
.... ex. 171 0331 2 Pim en zijn vriendjes,
vanf 9,95 voorf 5,95
.... ex. 172 0327 4 Enkele reis Holland?,
vanf 12,95 voorf 6,95
ex. 173 0357 6 Wapens voor de Shogun,
vanf 29,90 voorf 14,95
•••• ex- 174 04947* Grote sagen van de donkere
middeleeuwen,f 29,90
ex.175 08691* Nederlandse sagen en
volksverhalen,f 24,90

UITG EVERIJ

Voordelige aanbieding

r1,95
eeinde.telefoontje

van f 12,95 voor f 7,95
Rick van de Pol / Anton Bongiovanni
Paddestoelensoep
67
0360 6
J. en M. io jaar e.o., loo blz.,
met tekeningen van Martin van Gelder
Philip woont bij zijn moeder. Als zij een weekje weggaat, gaat hij niet naar zijn vader, maar naar de boshut. Daar brengt hij in zijn eentje een week door. Het
gaat fout als hij, door de honger gedreven, soep van
paddestoelen eet.
van f 12,95 voor f 7,95

van de Hulst
uwe Dram
4322 5 - AVI-9
J. en M.9-11 jaar, 112 blz.,
met tekeningen van W.G. van de Hulstjr., 26e druk
Iedereen in het dorp kende Ouwe Bram, men vertelde
allerlei wonderlijke dingen van hem en zijn huisje. De
jongens sarden Ouwe Bram graag en dan dreigde hij
woest met zijn stok. Niemand weet waarom hij zo
grimmig is geworden. Wanneer drie jongens bijna verdrinken, weet hij zichzelf te overwinnen en redt hen,
waardoor hij eindelijk zelf vrede vindt.

van f 12,95 voor f 7,95
Henriëtte Kan-Hemmink
Het vreemde telefoontje 70
0294 4 - AVI-9
J. en M. iijaar e.o., 120 blz.,
met tekeningen van Geeske van Tienhoven
In een meertje bij een camping komen geen kikkers
meer voor. Het water blijkt ernstig vervuild. Dan
begint de speurtocht naar de oorzaak, waarbij kinderen van de camping een belangrijke rol spelen. Vlak
voor de ontknoping worden ze opgesloten in een oud
gebouw waarin een laboratorium was ingericht. Was
daar de oorzaak van het kwaad?
van f 14,95 voor f 7,95

Betsy Rosen Elliot/Don Page
Hoe groot was Goliath?
71
0340 1
zo blz., gebonden, met 4-kleuren-illustraties,
vertaling: Louw Dijkstra

van 12,95 voor f 7,95

Henriëtte Kan-Hemmink
Met Steffi uit de brand

69
03266- AVI-8
J. en M. io jaar e.o., wo blz.,
met tekeningen van Geeske van Tienhoven
Steffi en haar vrienden weten van wanten. Wanneer de
peuterspeelzaal wordt verwoest zitten ze niet bij de
pakken neer. Samen met haar gymclub organiseert
Steffi een circusvoorstelling om geld in te zamelen
voor nieuw speelgoed. Dat wordt een groot succes.

A LENDACH

van f 14,95 voor f 7,95

72

Betsy Rosen Elliot/Don Page
Droeg Jezus een spijkerbroek?
0341 x
20 blz., gebonden, met 4-kleuren-illustraties,
vertaling: Louw Dijkstra
Eenvoudige teksten, met grappige feiten en illustraties
vol humor die de verhalen uit de bijbel tot leven brengen voor jonge kinderen. Door middel van vraag en
antwoord komen verschillende thema's aan bod.

15

Voor onze kleinen
De boekjes in deze serie behoren al sinds enkele generaties tot de voorleesverhalen
bij uitstek. Hoevelen van ons hebben ervan genoten? Vele miljoenen exemplaren
exemplaren zijn er in de loop der jaren uitgereikt en nog steeds behoren ze tot de
stille bestsellers.
Jongens en meisjes van 6 - 8 jaar. Vrolijk geïllustreerd door W.G. van de Hulst Jr.
Omvang 52 blz., AVI-5,f7,95
Fik
4241 5, 23e druk

P
Tangnege

7

Van Bob en Bep en Brammetje 74
4251 2, 23e druk

Van de boze koster
4252 0, 22e druk

Het huisje in cie sneeuw 7

4243 1, 24e druk
Bruun de beer 77

4238 5, 22e druk
Zo'n griezelig beest 78

4524 4, 1.4e druk
Het wegje in het koren 79

42474, 21e druk
Anneke en de sik go
4236 9, 17C druk
De wilde jagers

47407, 17e druk

81

Het plekje dat niemand wist 82
42466, 17e druk
Kareltje
4249 o, 16e druk

83

84

kerstfeest van twee domme kindertjes
4244x, 15e druk
Het zwarte poesje
4248 z, 16e druk

&5 HERDRUK

Het klompje dat op 't water dreef
4245 8, 13e druk
Voetstapjes in de sneeuw
42547, 12e druk
De bengels in het bos
4239 3, we druk
Kleine zwerver
4250 4, 'oe druk
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87

38

89
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Nieuw
Voordelige
aanbieding
-to- 31/12/9e.

Enid Blyton
De jongens van het circus
04637, vanaf 8 jaar, 6o blz.,

met tekeningen van Anna Sjvetsjikova
vertaling: Jan Hamminga
Weeskind Bas is reuzeblij met zijn baantje als hondenverzorger in het circus van meneer Ravelini.
Natuurlijk gaat er niets mis - waarom zou het? Maar
de luie, hatelijke Harrie denkt er anders over. Algauw
zit de arme Bas volop in de moeilijkheden.
Enid Blyton
De avonturen van Rakker

04629, vanaf 8 jaar, 6o blz.,
met tekeningen van Anna Sjvetsjikova
`Ja, moeder!' zei Floor en ze hield de pappie in haar
armen omhoog. 'Deze hier! Hij is vreselijk ondeugend.'
`In hemelsnaam, kies hem dan niet,' zei moeder
geschrokken.
Maar de kinderen kiezen Rakker toch en hoewel de
ondeugende pappie zijn naam eer aandoet, zal hij ook
een trouwe kameraad zijn.
Gerda Bruijn 92
Lin

o868 3 - AVI-i
J. en M. 5-7 jaar, gebonden, 6o blz.,
met tekeningen van de auteur
Herkenbare belevenissen van een klein meisje en haar
kat.
Doorlopend verhaal, opgebouwd uit kleine op zichzelf
staande stukjes. De korte zinnen, opgebouwd uit eenlettergrepige woorden, zijn zorgvuldig gekozen. De
tekst bestaat uitsluitend uit woorden van ten hoogste
vier letters. Dubbelklanken worden vermeden.

6,95
PO"
f b,95
Vrouwke Klapwijk
Sanne en Marjolein
De kleurwedstrijd

0439 4 - A VI-8
J. en M. 8-to jaar, 6o blz.,
met tekeningen van Annelies Vossen
Sanne en Marjolein zitten vol plannen. Bij de opening
van een nieuwe supermarkt wordt een kleurwedstrijd
gehouden. De hoofdprijs is een weekje vakantie in een
prachtig bungalowpark. Maar... Sanne valt en ze heeft
een fikse hersenschudding. Gelukkig kan ze haar
kleurplaat nog net op tijd inleveren. Zal het haar lukken de hoofdprijs te winnen?
Piet Meinema
Felix en Nina

0643 5 - AVI-3
J. en M. 6-8 jaar, gebonden, 6o blz.,
met tekeningen van Hans Ellens
Felix verhuist met vader naar de Koestraat. Ze krijgen
een huis met een tuin. Dat is veel leuker dan een fk`
Het bevalt dan ook prima. Maar Felix moet naar eei
nieuwe school. En dat valt niet mee.
Kinderen van 6-8 jaar kunnen dit verhaal zelf lezen.
Dit is het eerste deel uit een leesserie, met name
geschikt voor het christelijk onderwijs.

Kinderen die net beginnen te lezen, krijgen
nu de kans om ook eens een echt boek te lezen.
Bij toetsing op scholen is dit verhaal zeer goed ontvangen. Ook geschikt om voor te lezen aan kleuters.
ioíó 8110,

Gerda Bron

93
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Lenie van Riessen
En dat allemaal door
twee cavia's
0404 I- AVI-9
J. en M. to jaar en ouder, gebonden, 6o blz.,
met tekeningen van Betty Spanjaard
Wanneer Petra op haar verjaardag vier leuke cavia's
krijgt, is Hanneke jaloers. Zij wil ook cavia's en die
krijgt ze dan ook. Twee prachtige cavia's!
Een poos verzorgt ze de dieren goed, maar wanneer er
r:-'Khool een nieuw meisje in de groep komt, met een
1.
e pony, raken de cavia's steeds meer op de achtergrond.
De diertjes worden dan ook ziek... Hanneke schrikt
daar enorm van.
Eva Visser
Een armvol beren
96
0388 6- AVI-8
J. en M. vanaf7 jaar, gebonden, 6o blz.,
met tekeningen van Anna Sjvetsjikova
`Een beer in Zevenbergschenhoek
bakte een reuzenpannekoek.
Met spek van zeven zwijnen
en tachtig pond rozijnen
en van een hele zak met meel
en veertig liter melk, wat veel!'
Een boek vol bereverhalen en bereversjes voor jonge
kinderen om zelf te lezen (vanaf 7 jaar) of om voorgelezen te worden (vanaf 5 jaar).

Irde Vries
Elly en Marco 97
0405 X - AVI-8
J. en M. 8-12 jaar, gebonden, 6o blz.,
met tekeningen van Ernst van Raai
De negenjarige Marco krijgt met
zijn verjaardag een opblaasboot.
Als hij samen met zijn zusje
Elly aan het varen is, redden
ze een hond van de
verdrinkingsdood.
Elly en Marco mogen de
hond houden.
Ze noemen hem Rakker.
De kinderen zijn gek op
de hond, maar wie is toch
die Rinus die hen steeds zo
pest en treitert. En waarom
heeft hij zo'n hekel
aan Rakker...

H

En dat

Corry Blei-Strijbos
98
De beer is zoek
0233 2 - A VI-7
J. en M. 8-io jaar, 48 blz.,
met tekeningen van Tiny van Asselt
Voor een tentoonstelling mag iedereen zijn of haar
beer een plaatsje geven ergens in een kasteel. Slapend
in bed, zittend aan een gedekte tafel, hangend aan een
prachtige lamp... Bezoekers mogen komen kijken; het
entreegeld is voor een goed doel. Maar dan wordt er
een beer vermist...!
Piet Meinema
Onno en Marleen op vakantie

•

0387 8
J. M.7-9 jaar, 8o blz.,
met tekeningen van Tiny van Asselt
In de vakantie mogen Onno en Marleen logeren bij de
oma en opa van Onno, die ver weg wonen, in een dorp.
Lenie van Riessen
De avonturen van Ron en John
0209 x - AVI-9
J. en M. izjaar e.o., loo blz.,
met tekeningen van Geeske van Tienhoven
Beide jongens zijn aanwezig bij een bankoverval. De
daders ontkomen. Tijdens hun vakantie wordt er ingebroken en Ron ontdekt dat een zogenaamde kennis een
onjuiste naam heeft opgegeven.

Reeds vele tientallen jaren behoren deze boeken tot de
meest gelezen verhalen voor meisjes van 8-io jaar. De
hoofdfiguur uit deze vijf kostelijke boeken is toegerust
met een aanstekelijke levenslust en een zonnige onbevangen blijheid, die ze steeds op haar omgeving weet
over te dragen. AVI-7
Rozemarijntje bol

4309 8, z6e druk
Rozemarijntje naar school

102

4310 1, 25e druk
Rozemarijntje en rooie Fier 103

4311 x, 17e druk
Rozemarijntje en de zwarte jongen 104

4312 8, 14e druk
Rozemarijntje en de oude juffrouw 105

4313 6, 13e druk
De Rozemarijntje-serie is ook als omnibus
verkrijgbaar: zie pagina 27
(nummer 155).

Ergens in de wijde wereld 106

4444 2 - AVI-6
io-i2 jaar, 8o blz.,
met tekeningen van W.G. van de HulstJr., 11e druk
Ergens in de wijde wereld schijnt de maan door een
zolderraampje. De kleine jongen op de zolder kan
alleen maar de van zilver tintelende lucht bekijken.
Wout, de scheepsjongen 107

45o5 8 - AVI-9
10 jaar e.o., 8o blz.,
met tekeningen van W.G. van de HulstJr., lie druk
Wout past niet al te best op. Het is zijn ideaal om
zee te gaan, maar slechts na lange aarzeling krijgt hij
toestemming. Maar wat valt dat tegen. De reis wordt
een goede leertijd voor hem.

Nita Veeren

K. Norel

Pieter en Josien op
Terschelling

108

0633 8 - AVI-8
8-io jaar, gebonden, 8o blz.,
met tekeningen van de auteur
De twaalfjarige tweeling Pieter en Josien gaan met
vakantie naar Terschelling.
Ze beleven spannende momenten en krijgen van de
bewoners veel informatie over dit mooie eiland.

Schipbreuk op Malta
f 9 ,95
112
4452 3 - AVI-7
io jaar e.o., 8o blz.,
Vele afwisselende belevenissen maken dit verhaal over
een schippersgezin boeiend. Bij een hevige storm in de
buurt van het eiland Malta kan het gezin nauwelijks
het vege lijf redden. In de lange tijd die de kinderen op
Malta doorbrengen, beleven ze veel avonturen.

Hesba Stretton
Blei-Strijbos

Pim krijgt een fiets 109

0451 3
6-8 jaar, 8o blz.,
met tekeningen van Nita Veeren
Pim is jarig. Hij wordt al zes jaar. Het cadeau dat hij
van zijn ouders krijgt, staat in de schuur. Pim weet
nog nergens van.
Jan Niemeijer
Donkere stad
0403 3

110

12 jaar e.o., 8o blz.,
met tekeningen van Jouke Nijman
In dit bijzondere boek beschrijft de auteur zijn herinneringen aan de periode 1940-1945. Hij was zelf schoolkind en woonde en speelde in het hart van de stad
Groningen, die letterlijk en figuurlijk een 'donkere
stad' werd.
forel 111
6
0407 6
io-12 jaar, 8o blz.,
omslagtekening van Roelofvan der Schans, illustraties van
Luc Lutz,7e druk
Joost Vermande, lid van de bemanning van de onderzeeboot 0-16, is de enige die in leven blijft als de boot
in 1942 in de Javazee in een mijnenveld terechtkomt en
in de lucht vliegt. Norel heeft deze zeeman gesproken
en geeft in dit boek het boeiende relaas van deze echt
gebeurde geschiedenis.

Jessica's eerste gebed 113

4428 o - AVI-8
8-io jaar, gebonden, 8o blz.,
met tekeningen van J.H. Isings, 29e druk
Dit beroemde verhaal over het wOmeisje Jessica
speelt zich af in Londen aan het eind van de vorige
eeuw. Jessica komt in aanraking met een venter, die
tevens koster is in een kerk in een deftige wijk. Samen
met de dominee vertelt de koster van de bijbelse boodschap.
Ries van der Zouwen
Vluchtelingen in de Griend 114
02979-AVI-9

10 jaar e.o., 8o blz.,
met tekeningen van Walter Donker
Voor de vrienden Rob en Roel zijn de oevers van de
Merwede een ideaal speelterrein. Als vlak bij hun
strandje boze schippers een blokkade van schepen vormen, gaan ze in hun roeibootje een kijkje nemen.

W.G. van de Hulst
Thijs en Thor

Joost Dijkhuis/Klaas Verhoef
Knap en Knetter en de Afvalverslinders 11
0460 2

Vanaf 8 jaar, ioo blz.,
met tekeningen van Dimme van der Houten
Burgemeester Groen heeft zijn buik méér dan vol van
het vuil dat overal maar op straat wordt neergegooid.
Hij geeft het uitvindersduo Knap en Knetter de
opdracht om dit probleem aan te pakken. Knap en
Knetter worden bij de bouw van hun milieuvriendelijke machines - de afvalverslinders - aan alle kanten
tegengewerkt. Vooral de sluwe wethouder De Gier ziet
veel liever alles bij het oude blijft.
Jan Hulsegge
Het geheimzinnige kasteel 116

02081 - AVI-9
12 jaar e.o., 80 blz.,
met tekeningen van Betty Spanjaard
Tijdens de vakantie logeert Piet Spijker bij zijn grootouders. Samen met zijn nieuwe vrienden trekt hij er op
uit om de omgeving te verkennen. Daarbij komen ze
in contact met een professor die op een kasteel woont
en die zich merkwaardig gedraagt...
W.G. van de Hulst
De rode vlek

4.500 7 - AVI-5
to jaar e.o., 176 blz.,
met tekeningen van W.G. van de HulstJr., 13e druk
In en om een molen beleven Gert en zijn vriend Karel,
samen met hun hond Hek, spannende avonturen.

0465 3
8-12 jaar, 96 blz.,
met tekeningen van W.G. van de HulstJr.
toe druk
De vrolijkheid en het geluk van de goedaardige Thijs
en zijn trouwe trekhond Thor veranderen in verdriet.
Maar gelukkig, vooral voor de hond, kunnen zij op het
mededogen van Geert rekenen.
W.G. van de Hulst
Willem Wijcherts

119

43268 - AVI-9
to jaar e.o., 144 blz.,
met tekeningen van J.H. Isings, 'druk
In de roerige Spaanse tijd beleeft de dappere
Alkmaarder jongen Willem Wijcherts adembenemende
avonturen als hij zich bij de watergeuzen heeft aangesloten. Hij weet zijn vader en andere gevangenen te
bevrijden en beleeft de victorie van Alkmaar.
W.G. van de Hulst
Zo'n vreemde jongen

120

4543 0
to-12 jaar, 112 blz.,
met tekeningen van W.G. van de HulstJr.
13e druk
Het aangrijpende verhaal van Hans, de molenaarszoon,
die op een middag voor Kerstmis met zijn roeiboot op
een donkere plas verdwaalt. Hij roeit uren door en ziet
op het laatst niets meer dan water, kou en mist. Tot'
hij in een laatste krachtsinspanning afgaat op geza
in de verte, wat zijn redding betekent.

Henriëtte Kan-Hemmink
Bowie in de première
124
0449 1, vanaf9 jaar, wo blz.,
met tekeningen van Maartje van den Broek
Ze hadden zich er zo op verheugd, Bowie en haar vijf
klasgenootjes! Met hun zessen mogen ze meedoen als
dansgroepje in een première-modeshow van de
wereldberoemde ontwerpster Viviène Lecroix. Zo'n
kans krijg je maar eenmaal in je leven, en dan wordt
Kristel aangereden.

Henriëtte Kan
Bowie's zoektocht
121
in Engeland
0492 0, vanaf) jaar, gebonden, loo blz.,
met tekeningen van Maartje van den Broek
Over een paar dagen gaat de elfjarige Bowie met haar
vriendinnen op reis naar Engeland. Ze mogen, op uitnodiging van de bekende ontwerpster Viviène Lecroix,
meedoen aan een modeshow in Londen. Maar eerst
brengen ze een bezoek aan Wales.
Als Bowie ligt te luieren op de steiger van de jachthaven, stapt opeens een onbekend meisje de steiger op...
Deze ontmoeting leidt ertoe dat Bowie met een bijzondere, geheime opdracht naar Engeland zal vertrekken.

Henriëtte Kan-Hemmink
125
Brand op bestelling
03622, 7-9 jaar, 170 blz.,
met tekeningen Ria Groen, vanf14,95 voor f12,95
Tjakkien is pas met haar ouders van de stad naar het
platteland verhuisd. Ze mist haar vriendinnen en
vraagt zich af of er ooit wel iets gebeurt in het dorp.
Maar dan is ze getuige van een mysterieus
voorval.Samen met haar nieuwe vriendin Fleur probeert Tjakkien het raadsel op te lossen.

H rriétte Kan

Henriëtte Kan
Bowie. Nacht op 122
Monnikeneiland
vanaf9 jaar, gebonden, loo blz.,
tekeningen van Maartje van den Broek
Op het watersportcentrum heerst een drukte van
belang. Een ouder echtpaar is nog steeds niet teruggekeerd van een kanotocht. Voor hun leven wordt
gevreesd. Bowie en Kristel starten een zoektocht en
vinden het echtpaar, ongedeerd, op Monnikeneiland.
Een reden voor de jarige Bowie om voor groep 8 een
slaapfeest op Monnikeneiland te organiseren.
Tijdens de voorbereidingen gebeuren er raadselachtige
dingen.

Nacht op
Monnikeneiland

zit

Henriëtte Kan-Hemmink
Bowie. Raadsels rond het meer 123
0448 3, vanaf 9 jaar, zoo blz.,
met tekeningen van Maartje van den Broek
Bowie's ouders zijn pas begonnen met een watersportcentrum aan de oevers van het prachtige Zuidermeer.
In de oude, gerestaureerde melkfabriek is het hoofdgebouw gevestigd.
Wanneer Bowie voor het eerst de enorme zolder van
het gebouw betreedt, doet ze een vreemde ontdekking...
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W.G. van de Hulst
Peerke en z'n kameraden

Margreet Bruijn
De wonderketting 126

0870 5
J. en M. vanaf7 jaar, 12.6blz.,
Janneke en Rudolf gaan op
zoek naar loo kralen voor de
wonderketting, die Rudolfs
zieke moeder beter moet
maken.
Met leeuwen en een zwaan van steen beleven ze fantastische en spannende avonturen. Ook ontdekken ze dat
zorg voor plant en dier, moed en trouw en vriendschap
door dik en dun nodig zijn om hun doel te bereiken.
Nog altijd is dit verhaal zeer geliefd bij kinderen en
volwassenen. Fantasie en werkelijkheid zijn soepel met
elkaar verweven in direct aansprekende taal, die zich
ook heel plezierig laat voorlezen.

129

4328 4 - AVI-9
J. en M. to jaar en ouder, 144 blz.,
met tekeningen van W.G. van de HulstJr., ue druk
Peerke werd tijdens oorlogshandelingen zwaar
gewond. Op de vlucht uit België wordt hij meegenomen naar Holland. Een klassiek verhaal dat ontroering
en mededogen wekt
W.G. van de Hulst
Van Hollandse jongens in de Franse tijd

44965 - AVI-8
J. en M. iijaar e.o., 176 blz.,
met tekeningen van W.G. van de HulstJr., 1.9e druk
Het verhaal speelt in de Napoleontische tijd toen
Franse troepen in alle grote steden gelegerd waren en
er soms een ware terreur uitoefenden. Zo ook in
Utrecht. Met spanning volgen we de belevenissen van
de hoofdpersonen en ontdekken al spoedig dat barse
soldaten aardiger kunnen zijn dan ze zich voordoen.
C. Th. Jongejan-de Groot

Margreet Bruijn

Greetje-Margriet

De zilveren schaatsen

44795
M. 12jaar e.o., 208 blz., 7e druk

0 454 8
J. en M. vanaf9 jaar,120 blz.,
met tekeningen van M. Oortwijn
Dit spannende verhaal speelt zich af omstreeks 1840, in
Broek in Waterland.
Als vader Brinker tijdens een stormnacht met gevaar
voor dijkbreuk in het water geslagen wordt, raakt hij
buiten bewustzijn. Maar dat is niet alles! Tijdens
dezelfde stormnacht is ook het spaargeld spoorloos
verdwenen. En dan is er nog het raadsel rond het zilveren horloge dat in moeders la ligt.

W.G. van de Hulst

4487 6
M. 12j aar to., 192 blz., 4e druk
Greetje-Margriet's prettig open karakter doet denken
aan de witte bloem die dezelfde naam draagt en die,
haar altijd gouden hart naar de zon keert.

"4:C1'4 11RUlit,

Gerdientje

4344 6
J. en M.9-1 jaar, 184 blz.,
met tekeningen van W.G. van de HulstJr.
21e druk
Gerdientje woont met haar zusje
en broertje in een boerenhuisje
dat verhuurd wordt door een
rijke boer. De boer heeft haar
ouders voor dekeus gesteld:
of haar vader als boerenknecht op zijn bedrijf of
de familie het huisje uit. Geld
voor een ander huis is er niet.
De nood dreigt, maar dank
zij de dokter keert alles
zich ten goede.

Greetje-Margriet wordt Margriet 132';
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Anne de Vries
Anne de Vries vertelt 133
25 verhalen voor de kleintjes
03967, 236 blz., gebonden
met tekeningen van Corrie van der Baan, omslag van Ria
Groen,ƒ24,90
,\ '›lit boek zijn vijfentwintig kinderverhalen opgenoLW, die ouders graag zullen voorlezen en waarin kinderen die reeds kunnen lezen, met plezier zullen grasduinen.
Evert in turfland 1
0402 5
J. en M. 10-12 jaar, 166blz.,
met tekeningen van Tjeerd Bottema, omslag van Joulce
Nijman,f 14,95
Velen zullen de avonturen van 'Evert in turfland' nog
kennen uit hun eigen schooltijd. Voor kinderen van nu
zullen de lotgevallen van Evert net zo aantrekkelijk
zijn als voor vorige generaties.
Het boek van Jan Willem 133<
3381 5
J. en M. 6-8 jaar,176blz.,
met tekeningen Tiny van Asselt, 5e druk,ƒ24,90
Een voorleesboek voor kleuters, een leesboek voor de
jeugd van 6 tot 8 jaar. De verhalen kunnen afzonderlijk
2átien worden, maar vormen toch één geheel.
-1,31W
Jaap en Gerdientje 136
04017
J. en M. 7-9 jaar, 192 blz,
rijk geïllustreerd door Tjeerd Bottema,ƒ24,90
Jaap is een kleine boerenjongen en Gerdientje is het
dochtertje van een zendeling. Als Gerdientjes vader
voor drie jaar naar Suriname gaat, mag Gerdientje bij
haar oma logeren en daar ontmoet ze Jaap.

Reis door de nacht
Op onnavolgbare wijze vertelt Anne de Vries over de
lotgevallen van een gewoon Nederlands gezin in het
verzet. Eenvoudige mensen, die in de duistere jaren
van de bezetting daden hebben verricht waar moed en
heldhaftigheid voor nodig was.
io jaar en ouder. Geillustreerd door Tjeerd Bottema. AVI-9,
158 blz., prijs per deelf9,95
De duisternis in 137
4330 6, 22e druk
De storm steekt op 135
4331 4, ae druk
Ochtendgloren
4332 z, 17e druk
De nieuwe dag 140
4333 0,13e druk
Omnibus Reis door de nacht 14
3533 8
474 19.1z., geïllustreerd door Jan Kruis,
gebonden, met stof-omslag, 24e druk,f 29,90

Inde Soete Suikerbol

va n

per dee1128 blz., gebonden
met de originele illustraties van W.G. van de Hulst jr.,
per deelf19,90
deel 1

142

3807 8, 37e druk
deel 2

3808 6, 34e druk
deel 3
38o9 4, 33e druk

OV..., 501
,
)1

Meestervertelle

524V3a

143

44

deel 4

3810 8, 33e druk
deel 5

38043, 31e druk

140

deel 6
147
3805 1, 32e druk
deel 7

3806x, 31e druk

vpm

145

G
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Kinderen smullen van deze suikerbollenbakkersavonturen.
Over de gezellige dikke bollenbakker, zijn nette vrouw
die altijd zeurt, de ondeugende Louw, die later hun
toegewijde knechtje wordt en al die anderen.

Weens
CZ5rSL ,(mi

aux.1)Uróg
G'
' ,1,°,,na.g

Sinterklaas

3383 1, 48 blz., se druk,f14,95
Dit is het beroemde verhaal van Sinterklaas die zijn
mijter verloren had maar hem toch, vlak vóór zijn rijtoer door de stad, terugkreeg dankzij de oplettendheid
van een kleine jongen.
Omnibus Voor Onze Kleinen 150
Deel 1

3537 o, 5e druk, 382 blz.,ƒ29,90
Deel 2

151

35389, 4e druk, 346 blz.,ƒ29,90
Beide boeken zijn gebonden, met stofomslag, rijk geïllustreérd.
In deel i zijn elf titels opgenomen, verlucht met circa
honderdnegentig tekeningen; in deel z de overige tien
deeltjes met circa honderdtachtig tekeningen, alle van
W.G. van de Hulst Jr.; elk verhaal begint met een
prachtige kleurenprent.
Voor de losse delen van deze serie: zie pagina 16/17.
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Het nieuwe voorleesboek 155
0282 o
288 blz., gebonden, met stof-omslag,
met tekeningen van W.G. van de HulstJr., se druk,ƒ29,90
Een schat aan verhalen over gewone dingen uit het
dagelijks leven van onze kleuters, maar ook sprookjes
en vertellingen over 'vroeger' zijn hier bijeengebracht.

1.1.

,1115

va

LST

Veertien beroemde verhalen 152

0319 3
482 blz., gebonden, met stofomslag,3 e druk
De veertien meest beroemde verhalen uit de serie Voor
Onze Kleinen' met bij ieder verhaal een paginagrote
kleurenprenten en meer dan wo tekeningen
van W.G. van de Hulst Jr.

Het grote voorleesboek 154

0254 5
32o blz., gebonden met stof-omslag,
met tekeningen van W.G. van de HulstJr., lie druk,f29,90
Een groot aantal korte verhalen uit de fantasiewereld
van prinsen en prinsessen, verhalen van en over dieren
en - niet te vergeten - navertelde geschiedenissen uit
het Oude en het Nieuwe Testament.

Rozemarijntje omnibus 155
3534 6
384 blz., gebonden,
met tekeningen van W.G. van de HulstJr., 6e druk,ƒ29,90
De vijf delen van de Rozemarijntje-serie zijn hier in
één band bijeengebracht. Voor de losse delen zie pagina 20.

Hans de Ponnie 156
en nog eenentwintig andere verhalen
0433 5, 207 blz., gebonden,
met stof-omslag, met tekeningen van W.G. van de HulstJr.,
J-24,90
Een boek met verhalen over kinderen en hun avonturen met allerlei dieren die in hun omgeving leven en
waarmee ze al spelende vertrouwd raken.
De verhalen zijn voor een deel gekozen uit het beste
van W.G. van de Hulst Sr.
Door de eenvoudige woordkeuze zullen alle jonge kinderen ze begrijpen, door de spanning in ieder verhaal,
met de gelukkige oplossing aan het einde, zullen zij
ervan genieten!
W.G. van de Hulst Jr. vulde de verzameling aan met
een aantal door hemzelf geschreven verhalen die in
dezelfde geest zijn uitgewerkt.
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W.G. van de Huist
Daan van der Kaaden 158
Het kind en zijn boek
Lezingen van W.G. van de Hulst
04807,16o blz.,ƒ24,90
W.G. van de Hulst (1879-1963) was behalve kinderb
kenauteur, onderwijzer en huisvader ook een gew
deerd spreker. In zijn lange leven hield hij vele tientallen lezingen.
Zijn opvattingen over literatuur in het algemeen en
kinderboeken in het bijzonder, bereikten zo een groot
publiek.

Daan van der Kaaden 157
Zoeken naar de ziel
Leven en werk van W.G. van de Hulst
0395 9, 16o blz., gebonden
met ruim iso illustraties enfoto's,ƒ39,90
Willem Gerrit van de Hulst is misschien wel de meest
gelezen kinderboekenschrijver van Nederland. Hij
werd geboren in Utrecht, groeide er op en bleef er tot
zijn dood toe werken aan een enorm oeuvre.
Hij moet een geheim hebben gehad: hoe komt het
anders dat zijn boeken nog altijd worden gelezen, door
jong èn oud?
Wat is dat geheim van een echte Van-de-Hulst?
Hij schreef voorkinderen, maar werd tegelijk door volwassenen gelezen. Zelf maakte hij daar ook geen
onderscheid tussen: een goed boek is een goed boek, of
het nu voor kinderen of volwassenen bedoeld is.
Het geheim van Van de Hulst was zijn zoeken naar de
"ziel" van de dingen. Hij wilde de essentie van het
leven, van de dingen in het leven belichten. Hij gaf in
zijn boeken het beste dat hij had, zijn eigen ziel.
Zoeken naar de ziel laat een portret zien van deze man.
Niet alleen in woorden, maar vooral ook in ruim 15o
illustraties en foto's. Want, zegt Van de Hnlst zelf: de
prent moet mee-vertellen.
Een vrijwel compleet bibliografisch overzicht van zijn
werk, dat honderden titels van boeken en verhalen
bevat, maakt het boek ook voor verzamelaars tot een
onmisbaar werk.
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In deze bundel zijn de belangrijkste lezingen over uiteenlopende onderwerpen gebundeld.
Van de Hulst gedachtengoed kan op deze manier weer
worden opgenomen door zijn lezers, door studenten in
het onderwijsveld en door anderen die beroepsmatig
bij 'het kind en zijn boek' zijn betrokken.
Hoewel de oudste lezing van 1906 dateert, heeft deze,
net als de andere, weinig hoeven in te leveren aan de
tijd die sindsdien verstreken is. Dat benadrukt de
scherpe blik van Van de Hulst voor het algemeen-geldende. Dat zijn lezingen zo goed in het gehoor lagen
bij het publiek, tientallen jaren lang, is verder te danken aan de mildheid waarmee hij zijn onderwerpen
bracht, vergezeld van humor en aandacht voor det

Het kind
zijn boek

Lezingen
van W.G. v,n de Hulst
7),En

4J,er

Voordelige aanbieding
van f 9,95 voor f 4,95
Graag willen wij de lezers van deze catalogus laten profiteren van een aantal boeken die sterk in prijs zijn verlaagd.
Bestel snel want de voorraad is beperkt.

relverhalen voor oog en oor
Deze serie is bedoeld voor ouders, leerkrachten en allen
die kinderen bijbelverhalen willen vertellen en tegelijk
rekening willen houden met de leef- en belevingswereld van kinderen.
Heel bijzonder zijn de grote gekleurde illustraties,
prachtige afbeeldingen waarmee kinderen op ontdekkingstocht kunnen.
5 jaar en ouder,
12 blz., grootformaat: 3o X 30 cm,
geniet, met tekeningen van Anna-Hermine MUller

Kerst 169
0338 X

tekst van Ton Heyboer

Het Scheppingsverhaal

161

0335 5

tekst van Hinke Bauk Wever

Adam en Eva 152
0337 1
tekst van Hinke Bauk W ever
163
0354 1
tekst van Hinke Bauk Wever
Belangrijke gebeurtenissen uit het leven van Jezus:
zijn bezoek in de tempel, de doop in de Jordaan, zijn
verblijf in de woestijn, de roeping van de discipelen.

Vissers, ga je mee?

Wat Noach bewaart 104
ten
03363
tekst van Hinke Bauk W ever

0355 X
Het verhaal van Kaïn en Abel en de bouw van de ark
door Noach.
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Voordelige aanbieding
Blik op ...
van ,ƒ 14,95 voor ,ƒ 7,95
Blik op ... is een serie van vier boeken die een ideale
kennismaking vormen met bijbelse thema's voor kinderen van 5 tot 8 jaar. De vrolijke aquareltekeningen en
de tekst maken kinderen gevoelig voor de gedachten
en idealen van het christelijk geloof.
Aan de hand van alledaagse gebeurtenissen in hun
leven komen kinderen met verschillende onderwerpen
uit de bijbel in aanraking. Appellerend aan de voorstellings- en belevingswereld van kinderen wordt het fascinerende, boeiende en vaak nog onbekende van de
christelijke traditie opgeroepen en behandeld.
De teksten zijn van Lois Rock, de 4-kleuren-illustraties van
Carolyn Cox.
Vertaling: Ruud van der Helm en André. Haacke.
Per deel 32 bladzijden.

Blik op God
0351 7
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van f 14,95 voor f 7,95
Hinke Baukje Wever
Lichtjes in het donker
Met kleuters advent en kerstfeest vieren
0145 x, 96 blz., integraal-band
met tekeningen van Anna-Hermine Miiller
In dit boek worden vormen aangereikt voor het vieren
van het kerstfeest met kleuters thuis en op de basisschool. Het is genoemd 'Lichtjes in het donker' want
lichtjes horen helemaal bij het kerstfeest. Het gaat in
op de invloed van 'licht' en 'donker' in ons leven. De
verwoording van de verhalen in dit boek, die gebaseerd
zij op het Evangelie naar Lucas, sluit hierbij aan. Want
de woorden 'licht' en 'donker' spelen ook in de bijbel
een belangrijke rol.

LICHTJES IN
HET DONKER

Blik op Jezus
0350 9

Blik op de Bijbel
0 353
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Met kleuters advent en
kerstfeest vieren
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Blik op de kerk

Cale-baol•

16,5

0 352 5

Blik op

DE
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van ,f 19,95 voor ,ƒ 9,95

Jean Watson
170
kleinkind
62, gebonden, 48 blz.,
geillustreerd in vier kleuren
In dit fraaie boek kunt u alle bijzondere momenten uit
het jonge leven van uw kleinkind bewaren. U legt in
dit album de ontwikkeling en de belangrijke momenten in het leven van uw kleinkind vast, u kunt uw
gedachten en gevoelens beschrijven en bovendien kunt
u in dit boek foto's inplakken. Het volledig ingevulde
album is een waardevolle herinnering voor later.
Grootouders kunnen er samen met hun kleinkind van
genieten.
van f 9,95 voor f 5,95
Corry Blei-Strijlbos
Pim en zijn vriendjes
0331 z - AVI-6
6-8 jaar, 6o blz.,
met tekeningen van Jac. Cobussen
Door het spelen bij zijn vriend Achmed maakt Pim
kennis met andere leefgewoonten. Als de poes van een
oude mevrouw weer terug moet, leert Pim dat je soms
afstand moet doen van iets waaraan je erg verknocht
bent geraakt.

van ,f 12,95 voor sf 6,95
Bert Visser
Enkele reis Holland? 172
0327 4 - AVI-9,
io jaar e.o., 8o blz.,
niet tekeningen van Els Thijsse
Humfrie, een Surinaamse jongen, wordt door zijn
medeleerling Gerrit erg geplaagd. Hij loopt weg en
komt in een kraakpand terecht. Zijn onderwijzer en
enkele klasgeno ten zorgen ervoor dat hij weer naar
huis teruggaat. Als Gerrit met ernstige brandwonden
in een ziekenhuis komt, worden Humfrie en Gerrit
toch nog vrienden.
van f 29,90 voor sf 14,95
Coen Hartman
Wapens voor de shogun 173
0.357 6
iz jaar e.o., 33o blz.,
omslagtekening van Roelof van der Schans,
In de jaren 1865-1868 is de geschiedenis van Japan
enorm veranderd. Eeuwenlang was het land afgesloten
geweest voor buitenlanders. Alleen de Hollanders
mochten bij Nagasaki een kleine vestiging houden.
De regering van de shogun heeft een groot oorlogsschip laten bouwen in Nederland. In juni 1867 arriveert de prachtige Kaiyo Maru in de haven van
Yokohama.
In die spannende tijd krijgen Junichi en zijn vriend
Masayuki opdracht een brief naar Edo te brengen. De
opdracht is geheim, maar ze weten dat het over
wapens gaat. Wapens voor de shogun...
Ze warden gèvolgd en raken verzeild in gevaarlijke
avonturen.
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Cor Bruijn
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Nederlandse
sagen en volksverhalen

Cor Bruijn

Nederlandse
sagen en
volksverhalen

Jaap ter Haar

Grote sagen van de
donkere middeleeuwen

174

N
NIEUW

0869 x, 16o blz.,124,90
Ons land is rijk aan oeroude sagen en volksverhalen, waaraan de ervaringen, de humor en de
wijsheid van onze verre voorouders kleur en
diepte geven.
Cor Bruijn verhaalt op zijn typerende wijze
dit boek over deze Nederlandse verhalen.
Uiteraard ontbreken de bekende niet, zoals 'Het
vrouwtje van Stavoren', 'De Zwanenridder',
'Ellert en Brammere, 'De vliegende Hollander'.
Maar ook de minder bekende, als 'De prinses
van het eiland', 'Het licht van Zeerijp', 'De
ondergang van Westerschouwen', 'Pater
Langslaper' komen op fascinerende wijze aan
bod.
Een groot verteller over Nederlands mooiste
sagen en verhalen.

04947, 245 biz,± 29,90
Vier oude legenden opnieuw verteld: de verhalen over Tristan
en Isolde, Siegfried en Kriemhilde, Lohengrin de Zwaanridder
en Gudrun, spelen zich af in de vijfde en zesde eeuw, toen het
Romeinse Rijk tenonder was gegaan en de grote volksverhuizingen hadden plaats gevonden. Met bruut geweld, harde
strijd en onzegbaar veel leed hebben de Romeinse wereld en
die der barbaren zich vermengd.
Een formidabele ontwikkeling heeft zich in die donkere eeu.,
wen voltrokken. De legenden hebben hierbij hun onmiskenbare rol gespeeld: zij werden werkelijkheid, omdat minstreels,
troubadours en zangers ze als levende kracht doorgaven van
geslacht op geslacht. Pas eeuwen later, in de twaalfde en dertiende eeuw, zijn deze overleveringen opgetekend door dichters als Thomas van Ercilboune, Chrétien de Troyes, Beauvais,
Von Kiirenberg en vele anderen. Zij werden toen opgesmukt
met middeleeuwse franje en symboliek.
In dit boek is getracht de strevende, duldende, handelende
mens van vroeger weer te geven voor deze tijd. Want zolang
de mens leeft zonder zijn verleden te kennen, zweeft hij
gevaarlijk doelloos naar de toekomst,

Jaap ter Haar heeft zijn sporen reeds lang verdiend met zijn
talrijke kinderboeken (onder andere Saskia en Jeroen en zijn
historische boeken (De geschiedenis van de Lage Landen, Het
Romeinse Keizerrijk en vele andere).

Alle in deze catalogus genoemde uitgaven zijn verkrijgbaar in de boekhandel. ijzigingen in de vermelde gegevens
worden uitdrukkelijk voorbehouden.

