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BOEKEN 

met een goede strekking 

Frisch en boeiend 

Fraai van uitvoering 

Laag in prijs 





GEBONDEN 
JONGENS-
EN 
MEISJES-
BOEKEN 

boeken zijn gedrukt op zwaar esparto papier 

linnen-stempelband wordt beschermd door een 

stofomslag in vier-kleurendruk .... 



14 KLOEKE, DIKKE BOEKEN 

KOMEN IN DECEMBERTIJD 

DE HOLLANDSCHE JONGENS 

EN MEISJES BEZOEKEN 

DAT GEEFT ER VREUGDE EN 

VROOLIJKHIED 



„dik 4211111)! 

R, van der Hauw Voor jongens 
JONGENS UIT EEN van 10-15 jaar 
STIL STADJE 
Gebonden f 1,60 

Ze wonen in een stil stadje, maar „stille jon-
gens" zijn ze niet. Rondom het kasteel beleven 
ze prachtige avonturen, en ze komen in aller-
lei moeielijkheden, Maar het eindigt toch dat 
de boschwachter, die hen heel wat keeren 
achterna zat, ze meeneemt op z'n zwerf-
tochten, om hun de wonderen der natuur te 
toonen. 
En den dief, die in het verhaal voorkomt, 
weten zij te vinden, 

Met 20 teekeningen en omslagteekening van 
Henk Poeder. 250 pag. 



Q, A, de Ridder 11-16 jaar 
GEORGE WASHINGTON 
Prijs gebonden ƒ1,60 

De geschiedenis van den vrijheidsheld, die de 
stichter werd van het groote, vrije Amerika. 
Jaren van moeite heeft dat gekost; jaren van 
vechten en miskend worden. Maar hij streed 
eerlijk voor wat hij wist dat recht was, en 
glorierijk behaalde hij de overwinning op het 
machtige Engeland. 
Een jongensboek van de allerbeste soort is dit 
„leven van George Washington, den eersten 
president der Vereenigde Staten". 

Met 20 teekeningen en omslagteekening van 
Isings. 236 pag. 



Soosje begon ze al op tolel te Letten. 

Jeanne Marie Voor meisjes 
HOE TRUUS van 12-15 jaar 
OVERWON 
Gebonden ƒ1,55 

Hoe Truus overwon? 
Omdat ze moest! 
Er werd haar geen keus gelaten, 
Wel veel liever was ze leerares fraaie hand-
werken en teekenen geworden dan, zooals nu, 
kantoormeisje, Maar haar eigen moeielijk 
karakter wist ze te overwinnen, omdat ze 
leerde bidden, niet maar zoo gedachteloos, 
maar echt, van binnen uit, Toch, . gemakke-
lijk was het niet, en er gebeurt heel veel voor 
het zoover is, 

Met 20 teekeningen en omslagteekening van 
Jeanne Faure, 210 pag, 



W. G. van de Hulst Voor jongens en meisjes 
GERDIENTJE van 11-15 jaar 
Gebonden f 1,55 

Arm Gerdientje, moest jij nu van den wagen 
vallen? en deden de kwaje boerenjongens dat 
expres? En moest jij toen later nog, verweg 
over het smalle dijkje, poeiers gaan weg-
brengen voor diezelfde jongens, toen die een 
ongeluk hadden gekregen? 
Maar was het niet heerlijk, Gerdientje, dat je 
juist daardoor je vader vond op de groote plas, 
je vader die in het water was gevallen, en nu 
naast de boot hing? 
En wat was de, dokter lief voor je, toen je ziek 
was! 
En weet je, jullie huisje, jullie eigen huisje, 
heet nu naar jou.... GERDIENTJE, 

Met 20 teekeningen en omslagteekening van 
E. J, Veenendaal. 235 pag. 



Heleen Voor meisjes 
MARIANNE van 11-15 jaar 
Gebonden /1,50 

Ze was maar heel niet tevreden met haar 
rooie haar en haar sproeten-gezicht; dat was 
nu toch wel heel erg, om zoo leelijk te zijn, 
Ja, en toen ze haar haren liet verven, werd 
de ramp nog grooter, 
Marianne had het wat al te gemakkelijk in 
haar leven, en daardoor besteedde ze te veel 
aandacht aan al die uiterlijkheden, 
Maar toen kwamen de geldelijke zorgen thuis, 
en Marianne ondervond dat „nood leert bid-
den", 
En toen kwamen er zeker preekjes en zede-
lessen? 
Neen, wie dat meent, kent de frissche, zuivere 
schrijfwijze van „Heleen" niet, 
Lees dit boek er maar eens op na, 

Met 18 teekeningen en omslagteekening van 
Jeanne Faure. 202 pag. 



Menkens—van der Spiegel Voor meisjes 
'T ALLERMOEILIJKSTE van 12-15 jaar 

Gebonden /1,45 

Het was niet gemakkelijk voor Magda Ver-
haar om mee te helpen in het huishouden, En 
toch.... het moest, want de moeielijke tijden 
brachten ongekende zorgen, 
Dan was het bij oom en tante, met wie ze een 
verrukkelijke reis maakte, heel wat aange-
namer, 
En toch. , , en toch!„ „ 
Thuis leert Magda dat ook het heel moeilijke 
noodig is en medewerkt om het ware levens-
geluk te leeren kennen. 

Met 20 teekeningen en omslagteekening van 
Jan Lutz, 196 pag, 



Jan Veltman Voor jongens en meisjes 
HET SMIDSGEZIN van 9-14 jaar 

Gebonden ƒ1.45 

Het smidsgezin had het lang niet gemakkelijk, 
En toch waren ze gelukkig, 
Het smidsgezin moest verhuizen, kleiner gaan 
wonen. 
En toch bleven er zooveel prettige dingen, 
„Zegeningen van God" noemde vader dat. 
Zeer bijzonder worden zij gezegend, want de 
woeste grond, die vader moest koopen, wordt 
een ware goudmijn, 
God leidt dit gezin door vele moeielijkheden 
naar groote vreugde. 

Met 20 teekeningen en omslagteekening van 
Henk Poeder, 197 pag. 

P 



Ida Keller Voor meisjes 
HET HOOGSTE van 10--14 jaar 
GOED 
Gebonden f 1.40 

Ook dit boek spreekt van moeielijke tijden; 
tijden van armoede en ontbering in het leven 
van eene, die zelfzuchtig uitsluitend aan eigen 
ongeluk denkt. 
Maar daarnaast haar broer en zuster, die het 
leven aanvaarden, zooals God het hun geeft, 
ook als de moeiten en zorgen toenemen. 
Mede daardoor zijn zij het middel, waardoor 
ook de oudere zuster leert inzien dat een 
tevreden hart en oprecht vertrouwen in God 
meer geluk geeft dan alle aardsche schatten. 
Dat Ida Keller zulk een onderwerp gemoede-
lijk weet te behandelen, is bekend. 

Met 16 teekeningen en omslagteekening van 
Annie van de Ruit, 156 pag. 



A. C. van der Mast Voor jongens en meisjes 
EET VERLOREN van 8-12 jaar 
VERJAARSGESCHENK 
Gebonden f1.40 

Dat „verloren verjaarsgeschenk" brengt heel 
wat opschudding teweeg, zoowel bij hen, die 
het vinden als bij hem, wien het was toege-
dacht. Dat het ten slotte, na lange om-
zwerving, toch nog bij den rechtmatigen 
eigenaar komt, zal de jonge lezers be-
vredigen. Maar dan hebben ze ongemerkt 
menige goede levensles geleerd, want al ver-
tellende weet de schrijfster op uitnemende 
wijze karakters uit te beelden. 
't Is een boek dat een goeden indruk zal na-
laten. 

Met 16 teekeningen en omslagteekening van 
Henk Poeder. 150 pag. 



E Palma Voor jongenT, 
HET VOSSELAND van 9-13 jaar 
Gebonden f1.40 

Een eindje buiten het dorp lag het Vosseland; 
't was een reusachtig veld in den vorm van 
een driehoek. Aan alle kanten had je bosch: 
hooge dennen en kreupelhout en daarvóór de 
berken met hun heldere stammen. 't Was een 
afgelegen oord. 
Van hen die daar komen wonen en van een 
kermiswagen vertelt het boek. 
En als Wim van Sloten aan het eind van het 
verhaal met een zucht van geluk zegt: „Hè 
Moeder, wat is het toch mooi op 't Vosse-
land", dan , zal er niet één lezer zijn die daar-
mede niet van harte instemt, 

Dit verhaal, dat bekroond werd door de 
„Nederlandsche Zondagsschool-Vereeniging", 
is verlucht met 16 teekeningen en omslag-
teekening van Henk Poeder. 179 pag. 



A. C. de Zwart 
WILLEM VAN ORANJE 
EEN NEDERLANDSCHE 
MACCHABEER 
Gebonden ƒ1.40 

11-16 jaar 

Dat A. C, de Zwart kon vertellen, weten we 
allen uit zijn „Van de planken hut naar het 
Witte Huis" en „Hoe de zoon van den pionier 
president werd", boeken die nog kort geleden 
werden herdrukt en met buitengewone graagte 
door onze jeugd werden ontvangen. 
Nu wij binnenkort den 400-jarigen geboorte-
datum van „den Vader des Vaderlands" gaan 
herdenken, moge De Zwart's boek, dat geheel 
herzien werd, in zijn nieuwen vorm onze jeugd 
voorbereiden om dien datum met te meer blijd-
schap tegemoet te gaan. 

Met 6 teekeningen van Henk Poeder en om-
slagteekening van Isings. 195 pag, 



Anthonia Margaretha Voor jongens en meisjes 
DE KOSTBARE VAAS van 10-14 jaar 
Gebonden ƒ1,35 

Daar moet heel veel gebeurd zijn, voor zoo'n 
kostbare vaas, een familiestuk, aan den anti-
quaar wordt verkocht. We leven het leed 
mede van haar, die hiertoe genoodzaakt werd. 
En vol spanning volgen we den verkoop van 
het kostbare stuk aan den heer, bij wien vele 
herinneringen worden wakker geroepen, als 
hij het in den antiquiteitenwinkel ziet; want 
in zijn huis was het een sieraad geweest, 
Het opzoeken van haar, die het verkocht, en 
het weder aanknoopen van familiebanden die 
waren losgemaakt, vormen het slot van dit 
verhaal, dat op kostelijke wijze spreekt van 
geloof en Godsvertrouwen. 

Met 16 teekeningen en omslagteekening van 
Henk Poeder. 142 pag. 



Voor meisjes 
van 11-14 jaar 

D. Menkens—van der Spiegel 
'T VOORNAAMSTE 
Gebonden f1.35 

't Voornaamste is zeker niet om met rijke 
vriendinnetjes om te gaan, en ook niet om, 
als de andere vriendinnen er niet bij zijn, 
vriendelijk te doen tegen een vriendinnetje, 
dat dienstmeisje is. 
Neen, het voornaamste ligt op een geheel ander 
terrein, en dat maakt Mevrouw Menkens op 
aantrekkelijke wijze duidelijk. 
Heel veel aardige dingen maken de meisjes 
uit dit boek mee, en daarvan laten ze ook 
gaarne de lezeressen genieten. 

Met 16 teekeningen en omslagteekening van 
Henk Poeder. 140 pag. 



Dina Voor jongens en meisjes 
OFFERS van 12-15 jaar 
Gebonden f 1,30 

Groote en kleine offers vraagt de zending, 
Maar wel een heel groot offer vergde zij van 
Marie Groen, haar moeder en haar broertje 
Frans, 
Maar toen het blijmoedig was gebracht, kwam 
ook de zegen en de dankbaarheid. 
Verdienste van dit boek is vooral, dat het, al 
vertellende, de jonge lezers op voor hen be-
vattelijke wijze meer van den aard van het 
zendingswerk laat zien, dan alleen de opper-
vlakte. 
En juist doordat ze het werk beter leeren 
kennen, zullen ze komen tot meer liefde voor 
dien arbeid. 

Met 14 teekeningen en omslagteekening van 
Henk Poeder. 124 pag, 



M, H, 
U gelieve mij door tusschenkomst van den 

boekhandelaar 

te 
 1) 

onderstaande boekwerken toe te zenden, 

BESTELBILJET 
 Jongens uit een stil stadje 
 George Washington 
 Hoe Truus overwon 
 Gerdientje 
 Marianne 
 't Allermoeilijkste 
 Het smidsgezin 
 Het hoogste goed 
 Het verloren verjaarsgeschenk 
 Het Vosseland 
 Willem van Oranje 
 De kostbare vaas 
 't Voornaamste 
 Offers 

Woonplaats (volledig adres) Hoogachtend 

1 ) In te vullen, indien men de boeken door tusschen-
komst van een boekhandelaar wenscht te ontvangen. 
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