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L.S. 	Opnieuw belangrijke vooruitgang 

De keuze is ruim dit najaar. 
Er staan U 63 titels Ier beschikking, waarvan 37 nieuwe 
uitgaven en herdrukken. 
Van de Hulst Sr. verrijkte de collectie met een nieuw 
kinderboek, terwijl vier deeltjes van de beroemd ge-
worden serie „Voor onze kleinen" in herdruk versche-
nen. Verder zijn opgenomen nieuwe verhalen van Anne 
de Vries, K. Norel, C. Th. Jongejan-de Groot, Nel Ver-
schoor-van der Vlis en van vele andere auteurs van 
naam. 
Deze met uiterste zorg samengestelde collectie vertoont 
in vergelijking tot voorafgaande jaren alweer een be-
langrijke vooruitgang. 
Bij de samenstelling is rekening gehouden met de eisen 
en verlangens, die in Zondagsschoolkringen t.o.v. goede 
kinderboeken bestaan. Vele goede suggesties van deze 
zijde konden worden verwezenlijkt. 

BEKNOPTE INHOUDSOPGAVE: 

Kerstboeken   blz. 4 t/m 34 

Kerstvertelboek Rie van Rossum .. blz. 17 

Kerstdeclamatorium 	  blz. 32 

Zondagsschoolplaten en 
-kaartjes 	  blz. 35 t/m 42 

Jeugdboeken 	  blz. 43 t/m 47 

Romans en diversen 	 blz. 48 t/m 54 

Stichtelijke Uitgaven 	  blz. 55 

Theologische Uitgaven .... blz. 56 t/m 62 

Catechisatieboekjes, studie- 
boeken, enz. 	  blz. 63 
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ONGEKEND LAAG IN PRIJS 

Voor het aanstaande Kerstfeest verschijnt een nieuw 
Kerstverfelboek van de hand van niemand minder dan 
Rie van Rossum. 
Bladzijde 17 van deze catalogus verschaft U alle ge-
wenste gegevens. 
Ter gelegenheid van de 70e verjaardag van de zo alge-
meen gewaardeerde schrijver W. G. van de Hulst, 
schreef Rie van Rossum bovendien een waardevol boek, 
waarin deze figuur en zijn werk prachtig werden ge-
karakteriseerd. Bladzijde 10 geeft U nadere inlichtingen. 
Een prachtige, in kleurendruk uitgevoerde nieuwe serie 
Bijbelse Beloningskaartjes en een herdruk van de serie 
Van de Hulst-prenten, maken het uitdelingsmateriaal 
weer zeer gevarieerd en aantrekkelijk. 
De inhoud van de Kerstboeken werd aan de meest 
nauwkeurige selectie onderworpen en aan de uitvoe-
ring werd de uiterste zorg besteed. Frisse banden, 
prettige druk, mooie illustraties. 
Teneinde het belangrijke Zondagsschoolwerk zoveel 
mogelijk te steunen, werden de prijzen in verhouding 
tot de gangbare prijzen van kinderboeken, nadrukke-
lijk laag gesteld. 
Aan U thans de aangename taak deze goede oogst uit 
te delen tot vreugd en deugd van Neerlands jeugd! 
Door bijgaand bestelbiljet zo spoedig mogelijk inge-
vuld aan Uw boekhandelaar of aan ons op te zenden, 
kunt U van tijdige levering verzekerd zijn. 

NIJKERK, NAJAAR 1949 

Hoogachtend, 

G.F.CALLENBACH N.V. 
Giro 1639 - Telef. 241 (K3494) 
NIJKERK 

BESTEL VROEGTIJDIG! 
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1 	W. Alting: 

Van Hannie en Keesje 
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. 16 blz., 4 in. 

De twee kinderen uit dit aardige verhaal zijn een beetje 
bang voor de storm, die 's avonds om het huis raast. En 
als ze bemerken, dat het in hun kamertje nog gaat lekken 
ook, wordt het er niet beter op. Maar de dag na de storm 
is het leed vergeten, want dan gaan ze in grote blijdschap 
op reis met de autobus naar de grote stad. In een waren-
huis beleven ze vele prettige maar ook spannende ogen-
blikken. Spannend vooral, wanneer Keesje hopeloos ver-
dwaalt en allen in onrust verkeren. Bij het weervinden is 
de vreugde groot en 's avonds gaan ze allen moe en geluk-
kig naar huis. — Een aardig, vlot, kinderlijk verhaal met 
een goede christelijke strekking. 

2 Hermanna: 

Het verloren schaap 
Jongens- en Meisjesboek 7-10 jassi. 16 blz., 3 ill. 
2e druk. 

Ze waren uit de grote stad in )(et kleine huisje komen 
wonen. 
Op een avond in de zornervácantie werd het zwaar weer 
en tijdens dit onweer,, kwam Krelis, de schaapherder, 
vaders zaklantaarn tErieen vragen. Eén van zijn schapen 
was weg en dat wilde hij in de donkere avond gaan zoeken. 
Mauk en Jettie kennen een versje over 't verloren schaap 
en dat wilden vader en moeder toen graag horen. 
Weken later deed Mauk een groot kwaad. Gelukkig kreeg 
hij berouw en toen werd hij als 't verloren schaap door de 
Goede Herder gevonden. 

W. G. van de Hulst: 

De gedroogde appeltjes 
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. 16 blz., 5 ill. 
2e druk. 

Grootmoeder vertelt haar kleinkinderen een verhaal uit 
de tijd toen zij, zoals haar kleinkinderen nu, op de Zon-
dagsschool was. — Een beetje een verdrietig verhaal in 
het begin, maar met een prachtig einde. 
Ze stalen en hadden verdriet, maar hun naam bleef in het 
mooie, grote boek van meester Lisman. 
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4 	C. Th. Jongejan-de Groot: 

Van een geel ballonnetje 
Jongens- en Meisjesboek 7-9 jaar. 16 blz., 3 ill. 

Dickie en Doortje krijgen van de goede, oude Thijs van het 
viskraampje een mooi, geel ballonnetje cadeau. 
Bidden kunnen ze niet, deze kinderen en daardoor komen 
ze op de gedachte een briefje aan hun ballonnetje te bin-
den en het naar de hemel te laten vliegen. Het komt bij 
meester Boudewijn terecht en die zorgt, dat ze de ge-
vraagde winterjas voor Dickie en kleren voor Doortje en 
moeder krijgen. Maar bovendien brengt hij hun iets van 
veel grotere waarde. Hij vertelt hun van God en Zijn Zoon 
en leert hun bidden. 

Illustratie uit 
„Een dag vol spanning" 
door 
Nel Verschoor-van der Vlis 



Riek ter Braake: 

Josientje van de dokter 
Meisjesboek 7-9 jaar. 32 blz., 5 ill. 

Josientje, het dochtertje van de dokter, is erg blij als haar 
aardige grootvader komt logeren. Op een keer laat zij door 
onvoorzichtigheid grootvaders bril vallen, waardoor er een 
stukje afbreekt. Josientje zegt niets en grootvader denkt, 
dat de poes het heeft gedaan, maar gelukkig komt zij zo-
ver, de juiste toedracht te vertellen. 
Maar er gebeurt iets veel ergers, wanneer een meisje, dat 
bang is voor Josientjes hond, wordt aangereden en naar 't 
ziekenhuis moet worden gebracht. Eerst na een gesprek 
met grootvader komt er voor Josientje een einde aan de 
angst en 't verdriet, die 't gevolg waren van haar verkeerde 
handelwijze. 

Ans Houtman: 

Die Mieke • • • • 
Meisjesboek 8-10 jaar. 32 blz., 

Het vrolijke meisje in dit verhaal ,ondervindt nogal eens 
moeilijkheden door haar vergeetaéhtigheid en haar onbe-
dachtzaamheid. 
Eenmaal is het zo erg, dat zij, aangetrokken door straat-
muzikanten, inplaats van naar school te gaan, rustig op 
het marktplein blijft luisteren en een dubbeltje, dat voor 
een ander doel bestemd was, weggeeft. 
Deze keer loopt/het niet goed af. De juffrouw op school 
bedenkt nu een helpstraf voor haar. Zij moet iedere mor-
gen op de kalender de datum van de vorige dag door-
strepen. 
Mede hierdoor leert de opgewekte, maar vaak onbezorgde 
Mieke op haar tijd en haar tellen passen. 

7 	C. Th. Jongejan-de Groot: 

0, foei Lies-je 
Meisjesboek 6-8 jaar. 32 blz., 5 ill. 

Liesje logeert bij grootmoeder' om daar weer aan te ster-
ken. Ze kan heel slecht eten. Wanneer grootmoeder op een 
ochtend vroeg weg moet en Liesje alleen haar bord moet 
leegeten, geeft ze het aan de poes en de hond. Grootmoe-
der merkt het niet en Liesje herhaalt dit spelletje. Totdat 
het ontdekt wordt op een heel andere wijze dan te ver-
wachten is. Gelukkig ziet Liesje het verkeerde van haar 
handelwijze in en vindt zij samen met grootmoeder de 
enig juiste weg om haar kwaad te belijden. 
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8 	A. Luyken-Kloppert: 

Kreupele Hans 
Jongensboek 6-9 jaar. 32 blz., 5 ill. 

Hans is kreupel en tengevolge daarvan lijdt hij wel eens 
aan neerslachtigheid. Gelukkig weet moeder de goede ma-
nier om hem met zijn leven te verzoenen. Doordat vader 
in de hongerwinter om het leven is gekomen, lijdt het ge-
zin een schraal bestaan. Hans helpt wat hij kan, o.a. door 
boodschappen te doen voor anderen, waardoor hij wat geld 
verdient. 
De plagerijen op school geven hem veel verdriet, maar hij 
vindt hulp en steun bij Jan en Frans, die zoveel mogelijk 
voor hem opkomen. 
Op een keer, van school naar huis lopend, wordt Hans 
door een auto aangereden toen hij Frans wilde redden. 
Hij moet zes weken in het ziekenhuis liggen. Als hulp 
dringend nodig wordt, offert Frans zijn spaarpot en staat 
bovendien de fiets, die hij bij een wedstrijd wint, aan 
Hans af. 
Zo leert dit boek opofferingsgezindheid en liefde voor de 
zwakkere. 

9 	C. van der Steen-Pijpers: 

Kraaloogje en Flapoortje 
Jongensboek 6-8 jaar. 32 blz., 7 ill. 

Gertje krijgt als verjaardagscadeau onder andere twee 
witte muizen, Kraaloogje en Flapoortje. Het zijn twee 
dartele beestjes met grappige muizenstreken. Groot is de 
ontsteltenis van Gertje, wanneer blijkt, dat een der dier-
tjes is ontsnapt. Hij zoekt en zoekt, maar zonder resultaat. 
Na enige tijd ontdekt buurman het muisje en dan kan het 
door middel van een vanghokje weer in zijn huisje worden 
teruggebracht. Dit avontuur loopt voor het muisje ge-
lukkig goed af en betekent voor Gertje een waardevolle 
levensles. 

10 Nel Veerman: 

De pop van slor-dig Lies-je 
Meisjesboek 7-8 jaar. 32 blz., 5 ill. 

Slordig Liesje ondervindt op onaangename wijze de ge-
volgen van haar slordigheid. De nieuwe pop, die zij voor 
haar verjaardag krijgt, laat zij onachtzaam slingeren en 
dan krijgt een boze hond die te pakken en takelt haar 
deerlijk toe. Tot overmaat van ramp sleept de hond de 
pop weg en laat haar, gehavend als zij is, in een andere 
tuin achter. 
De bewoners vinden de pop en besluiten na lange tijd, 
haar te laten repareren en als cadeautje te gebruiken. In 
de winkel van de poppendokter komen dan Liesje en haar 
moeder en herkennen de pop en zo komt na maanden 
het zo betreurde verjaardagscadeau weer bij Liesje terug. 
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11 C. M. van den Berg-Akkerman: 

Van een jongen en een meisje 
en een bootje 
Jongens- en Meisjesboek 9-31/ jaar. 40 blz., 7 ill. 

De jongen en het meisje uit dit verhaal beleven wel een 
zeer spannend avontuur, wanneer het bootje, waarin ze 
spelen, op drift raakt. Ze beschikken niet over roeiriemen 
om zich uit de neteligepOsitie te redden. 
Door de golven van eed langsvarende motorboot wordt het 
bootje weer naar de/kant gedreven en, kunnen ze geluk-
kig behouden landed. 
De grote angst e' ook de gevoelige kastijding van de eige-
naar zijn voor, hen al een goede les. 
Maar de gebeurtenissen leiden er toe, dat zij hun schuld 
inzien en daardoor wordt het ook een les, waarvan zij in 
hun veeere leven nut hebben. 

12 M. B. Gijsbers-Westera: 

Toch nog feest 
Jongens- en Meisjesboek 8-12 jaar. 40 blz., 7 ill. 

Een buitengewoon vlot en alleraardigst verteld verhaal 
over twee kinderen, die op vaders verjaardag alvast eens 
van de taartjes snoepen en niet letten op hun kleine 
broertje, die een nieuwe hoed van zijn moeder te pakken 
krijgt en in een eendenvijver deponeert. 
De wijze waarop dit eenvoudige gegeven is uitgewerkt is 
geestig en bijzonder aantrekkelijk. 
Ook de oplossing is uitstekend, terwijl de bekwame schrijf-
ster het christelijk element keurig verzorgde. 

13 Marga: 

Annie en Noortje 
Meisjesboek 9-12 jaar. 40 blz., 5 ill. 

Een moeder gaat om gezondheidsredenen met haar doch-
tertje in Friesland wonen. --- Het meisje wordt als „nieu-
welinge" op school nogal geplaagd en daardoor te meer 
mist zij haar Amsterdamse vriendinnetjes. Langzamer-
hand burgert zij in, maar men blijft haar plagen met 
haar „rare jurkje" en dat doet haar groot verdriet. Wan-
neer haar moeder overlijdt, wordt haar jurkje zwart ge-
verfd. Dat vertedert helemaal de harten op school en zo 
wordt zij volledig in de vriendenkring opgenomen. 
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14 Co van der Steen-Pijpers: 

Van oude en nieuwe kranten 
Jongensboek 8-11 jaar. 40 blz., 6 ill. 

Meester looft een prijs uit voor degene, die het meeste 
oud papier inlevert. Brammetje, die nogal ontevreden is 
omdat hij lange tijd in beugels moet lopen, besluit, het 
koste wat het kost, deze prijs te verdienen. Het wordt 
voor hem echter een teleurstellende tocht. Bijna overal 
stoot hij zijn neus. Hierdoor wordt de verzoeking voor 
Bram te machtig. Hij eigent zich een pak nieuwe kranten 
toe, dat in een wachthuisje op de bezorger ligt te wachten. 
Eerst loopt alles verkeerd, maar later komt het toch nog 
goed. Hij krijgt een leerzame les. 

 

 

W. G. VAN DE HULST: 

HET VERTELLEN 
3e DRUK 

Gebonden in heel linnen band 
3.75 

Een schat van wenken voor de verteller. 

Wat en hoe moet men vertellen? 

Leerzaam ook „hoe het niet moett" Suggestief, 
die opmerkingen over verrassing, over het 
boeien, de plaatsbeschrijving, de soberheid, het 
acteren, de toepassing, de repetitie enz. 
Geen onderwijzer, geen onderwijzeres, geen lei-
der of voorganger verzuime dit boek aan te 
schaffen. 
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DE JONGEN 
MET DE 
TOVERFLUIT 
* 

1 01AAg  

G. 	1.'14 12s*  

DOOR RIE VAN ROSSUNI 

Een boeiende schets over het leven van de in ons 
land allerwegen bekende schrijver W. G. van de 
Hulst. 
Rie van Rossum laat hier het licht schijnen op het 
leven van deze meester-verteller en krijgt daar-
bij voldoende gelegenheid zijn grote betekenis 
voor het Nederlandse volk naar voren te brengen. 
Deze uitgave tekent de schrijver en de paeda-
goog, maar ook de mèns. 
Een ieder, die direct of indirect met het werk van 
de beroemde schrijver van kinderboeken in aan-
raking kwam of nog komt, vindt hier een waarde-
vol boek. 
Het behoeft geen betoog, dat de velen in den lande, 
die op een of andere manier de pen voeren voor 
de jeugd of op andere wijze jeugdwerk verrich-
ten, veel uit deze biografie kunnen leren. 

Gebonden f 3.25 Prijs 

Dit boek werd uitgegeven ter gelegenheid van 
de 70ste verjaardag van W. G. van de Hulst. In 
verhouding tot het vele werk dat hij verrichtte is 
het slechts een bescheiden hulde, maar een, 
waarmee zeer velen hun winst kunnen doen. Zo 
gezien is dit huldeblijk in de geest van de schrij-
ver. Het dient. En dienen is de inhoud van het 
leven van de. auteur geweest. Wij hopen dat hij 
hiertoe nog lange tijd gespaard blijft. 
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DOOR W. G. VAN DE HULST 

GEBONDEN IN PRACHTIGE SIERBAND 

15 W. G. van de Hulst: 

Bruun, de beer! 
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. 48 blz., 17 ill. 
7e druk. 

Rietje is zeer gelukkig niet haar „Bruun". Kees en Ko 
nemen Bruun mee. Hij komt op een paaltje terecht boven 
een vaart. Rietje wordt ziek en blijft onrustig naar haar 
trouwe kameraadje vragen. Mooi getekend vooral is de 
spijt van de jongens over hetgeen-  zij hun zusje hebben 
aangedaan. De volgende morgen weten ze Bruun gelukkig 
te veroveren van een stel grote jongens, die het arme beest 
als voetbal gebruiken. Dan keert de rust weer in het hart 
van de jongens en ook van de kleine zieke. 

16 W. G. van de Hulst: 

Het plekje dat niemand wist 
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. 48 blz., 24 ill. 
4e druk. 

Dit is de wondere historie van twee kleine rakkers en hun 
mooi geheim. 
In diep en dicht struikgewas vinden ze een kuil. En in die 
geheimzinnige verborgenheid viert de romantiek van hun 
klein jongenshart litogtij. Ze spelen, ze zondigen, ze boe-
ten. 
En— 't plelde dat niemand wist, blijft een geheim. In dit 
omsluiercl blijven van het schone geheim schuilt juist de 
fijne bekoring van 't boekje. De kleine lezers alleen wor-
den deelgenoot van het geheim — 'n wonderlijke aantrek-
kelijkheid. 
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Gebonden in prachtige sierband 

17 W. G. van de Hulst: 

Het wegje in het koren 
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. 48 blz., 17 111. 
8e druk. 

Twee kleine meisjes en een hondje, die het verboden wegje 
ingaan om klaprozen te plukken, vergeten de gouden hal-
men, die brood voor de toekomst bergen. Het eindigt met 
een stoeipartij. Eén van de deugnieten wordt door een 
boze boer en de veldwachter naar huis gebracht; de andere 
deugniet, de eigenlijke schuldige, biecht eerlijk op aan 
grootmoeder. De verkleedpartij is zeer vermakelijk, vooral 
wanneer ze, als ze elkanders kleren aan hebben, worden 
overvallen en hierdoor niet meer in de gelegenheid zijn 
van kleding te wisselen. Gelukkig komt later alles weer 
goed. 

18 W. G. van de Hulst: 

Kareltje 
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. 48 blz., 20 ill. 
3e druk. 

Kareltje, Anneke en Mien hebben iets van grootmoeder 
gekregen. 't Zat in de mand. Maar ze mochten niet in de 
mand kijken en moesten vlug naar huis gaan over de 
straatweg. 
Ze gaan niet over de straatweg en ze kijken wèl in de 
mand. 
Wat bezorgt hun dat een angst en verdriet. En wat heb-
ben ze een berouw, als ze alles aan moeder verteld heb-
ben, die erg verwonderd is als er twee uit de mand sprin-
gen inplaats van één.... 
Wat dat waren? Dat vertelt het boekje. 

WIST dat er alleen van de Van de Hulst-uitgaven, die in 
deze serie verschenen, reeds 

EEN MILLIOEN VIJF EN ZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD  
exemplaren werden gedrukt? Dit is in cijfers 1.065.500 exem-
plaren] Wanneer men bedenkt, dat de belangstelling voor de 
vele andere uitgaven van deze auteur even groot was, kunt 
U zich enigszins een oordeel vormen over de grote betekenis 
van deze schrijver vankinderboeken. Hulde aan deze 70-jarige] 1.065.500 



19 W. G. van de Hulst: 

De wilde jagers 
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. 48 blz., 26 ill. 
5e druk. 

Het verhaal van drie kleuters, die vreselijke dieren gaan 
bevechten in het bos, maar een gewond katje liefderijk 
oprapen en naar huis brengen. 
Dan, als slot een droef vermakelijke vergissing. Ze worden 
verdacht dierenbeulen te zijn inplaats van dierenvrienden. 
Daardoor lopen ze klappen op met een poetslap. Maar de 
dokter treedt op als reddende engel en biedt hun een auto-
ritje aan als triomftocht. 

20 W. G. van de Hulst: 

Het huisje in de sneeuw 
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. 48 blz. 14 ill. 
lle druk. 

Het huisje ligt 's morgens dik onder de sneeuw. Vader, 
spoorwegarbeider, is al vroeg van huis gegaan en de jon-
gens mogen nog een ogenblikje in het warme bed van 
vader en moeder. 
En ze gaan spelen dat ze verdwaald zijn en nu schuilen 
in een warm sneeuwhol. Maar dan moeten ze vader een 
kannetje warme koffie brengen. En clan verdwalen ze echt. 
In hun angst bidden ze om uitkomst. Ze worden thuisge-
bracht met een arreslede van de boer. 

21 W. G. van de Hulst: 

Het zwarte poesje 
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. 48 blz., 19 ill. 
2e druk. 

Santje probeert een poesje te redden, maar ze loopt een 
natte voet op en verliest haar klomp en het poesje zakt 
door het ijs. De dokter, die net langs komt, moppert op 
Santje. Hij denkt: Santje is de schuld:dat poes een nat 
pak haalt, maar later komt alles uit als de dokter aan 
zieke Santjes bed komt. Dan wordt alles anders. Dokter 
wordt haar beste vriend en zij krijgt van hem het zwarte 
poesje cadeau. 
En later als ze beter is, mag ze zelfs een keer meerijden 
op de motorfiets. 

Gebonden in prachtige sierband 
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Gebonden in prachtige sierband 

22 W. G. van de Hulst: 

„Zo'n griezelig beest!" 
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. 48 blz., 20 ill. 
6e druk. 

Twee broertjes, wier moeder ziek is, hebben gehoord, dat 
het mooi weer wordt als de kikkers naar boven komen. 
Dit was voor moeder nodig, zei de dokter en nu weten ze 
een kikker machtig te worden en brengen het beest mee 
naar huis in een emmer water. 
Dat niet ieder op zo'n vriendschappelijke voet kan leven 
met dit beestje als de twee broertjes, komt al heel gauw 
uit. Alles loopt dan ook heel anders dan ze zich hadden 
voorgesteld. Ze beleven heel wat avonturen met hun kik-
kertje. 

Eén van de vermakelijke 
tekeningen uit 
„De wilde jagers", 
door W. G. v. d. Hulst 
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GEBONDEN BOEKEN * 

23 W. G. van de Hulst Jr.: 

Het Geheim 
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. 48 blz. 18 ill. 
2e druk. 

De hoogste aanbeveling voor dit bijzonder aardige kinder-
verhaal van de jonge Van de Hulst is wel, dat het is ge-
lijk te stellen met de pennevruchten van zijn beroemde 
vader. 
De moeder van Gijs, Henk en Rietje is erg ziek. Tante 
Trui doet het huishouden. Als moeder beter begint te wor-
den, maken de Idnderen met tante het plan moeder te 
verrassen met. een krentenbrood. 
Maar als ze '̀er mee van de bakker komen, gebeuren er een 
heleboel'avontuurlijke dingen en het slot is, dat ze zonder 
brood thuiskomen. Dat het toch nog als geschenk kan 
clienstdoen is te danken aan Kees en de dominee. 

24 W. G. van de Hulst Jr.!` 

Wilhelmus 
Jongensboek 6-8 jaar. 46 blz., 16 ill: 

Twee domme, nieuwsgierige jongens kieren in een vracht-
auto. Ze sluiten de deur niet goed en dan — wip-hip, 
springt er een wit konijntje uit, in de koude besneeuwde 
straten. De jongens gaan.cip zoek, maar zij weten niet 
welke avonturen het konijntje, dat Wilhelmus heet, in-
middels in het doktershuis veroorzaakt. Zij vinden, na veel 
spannende wederwaardigheden, het beestje terug en kun-
nen het zieke meisje, voor wie het bestemd was, toch nog 
gelukkig maken. 
Dat Van de Hulst Jr. de gave van 't vertellen als 't ware 
uit do eerste hand heeft meegekregen, bewijst ook weer dit 
zeldzaam juweeltje van vertelkunst, waarin hij zijn be- , 
roemde vader weet te evenaren. 

25 C. Th. Jongejan-de Groot: 

Het Kerstfeest van rapje 
Jongensboek 7-9 jaar. 46 blz., 6 ill. 

Japie heeft een zusje gekregen en dit vertelt hij in een 
brief aan zijn grootouders en vraagt tevens of ze hein 
kunnen halen om een poosje te logeren. En dan komt 
Japie tegen Kerstmis op de boerderij. Hij geniet daar vol-
op. Hij vindt bij het bos een mooi kerstboompje en neemt 
dat mee, maar grootmoeder wil dit niet in huis hebben, 
omdat ze niet van die kerst-opschik houdt. Ze hebben toch 
een mooi Kerstfeest. 
Dit verhaal zegt duidelijk, waar het bij de Kerstfeest-
viering om gaat. 
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26 K. Norel: 

Stille Nacht 
Jongens- en Meisjesboek 7-10 jaar. 54 blz., 7 ill. 

Een onzer Hollandse jongens op Java treft het op Kerst-
dag niet bijzonder. Inplaats van Kerstfeest vieren met zijn 
kameraden, moet hij wacht lopen. Hij dient er vooral op 
te letten of leden van een roversbende, die dag door de 
troep uiteengedreven, zich opnieuw zullen weren. 
Opeens hoort hij duidelijk sluipende voetstappen. Hij 
schiet voor alle zekerheid zijn geweer een paar maal af.. 
Tot zijn verbazing hoort hij kort daarop zingen en vindt 
een paar inheemse kinderen, die zich uit angst voor het 
schieten verborgen houden. Voor hem behoeven ze niet 
bang te zijn en als even later de ouders hun yerloren ge-
waande kinderen terugvinden, is het pleit beslecht. Zo 
viert deze Hollandse jongen samen met het viertal Kerst-
feest. 

27 Ans van der Sluijs: 

Wat Marjon vond 
Meisjesboek 9-12 jaar. 56 blz., 7 ill. 

Marjon is een zonder godsdienst opgevoed meisje. Als zij 
om gezondheidsredenen een poosje gaat logeren bij twee 
tantes, komen er al gauw strubbelingen tussen het drietal, 
want Marjon heeft maar zelden trek in eten of drinken. 
En als zij weer eens opspeelt, komt het tot ruzie en ver-
dwijnt zij naar haar kamertje. 
Op een inspectietocht op zolder vindt zij in een der kisten 
een kinderbijbel, die al gauw haar grootste schat wordt. 
Een onderwijzeres legt haar de dingen uit die zij niet be-
grijpt, en zo is er, als Marjon naar huis gaat, heel wat 
veranderd. In haar hart is de liefde tot Jezus ontwaakt 
en dit maakt, dat zij ook voor haar ouders een goed voor-
beeld wordt. 

28 Louis Speyer: 

Toen Doortje weer thuis kwam 
Meisjesboek 7-9 jaar. 51 blz., 7 ill. 

Doortje, die erg zwak is, gaat enige tijd„naa,r een kolonie-
huis aan Zee. Het contact met de vele/andere kinderen, de 
gezonde zeelucht en de prettige sy,eer in het koloniehuis 
doen haar bijzonder goed. Zij ge et ook veel van de avon-
turen die ze beleeft. Als tretwe vriend heeft ze haar 
kinderbijbel. Ze schrijft vaak naar huis en ontvangt regel-
matig brieven terug. 
Alles is prettig, maar toch is ze blij wanneer ze gebruind 
en wel weer naar huis kan, vooral wanneer ze bemerkt, 
dat er inmiddels een broertje is geboren. 
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Een bundel nieuwe Kerstvertellingen 

ten dienste van Zondagsscholen, Dag-

scholen en het Nederlandse gezin 

Gebonden in heel linnen 
band. Gevat in meer-
kleurig stofomslag. Prijs 
f4.90. 

INHOUD: 

1. Rust tijdens de vlucht 
2. In Lot een welbehagen 
3. Muiltjes voor Marieken 
4. Joost en het lantarentje 
5. Kerstnacht op de Hemelhof 
6. Gij hebt Mij geherbergd 
7. Plezierige Kerstdagen 
8. En haar muur was diamant 
9. De moed van Kuno, de zoon 

van Siward 

	J 
Deze bundel kan dienst doen voor klein en groot. 
Zowel voor kinderfeesten als voor Kerstfeestvieringen 
met verenigingen en in de huiselijke kring zal hij rond 
Kerstmis onschatbare diensten kunnen bewijzen. 
Van deze vertellingen verschenen er sommige in ver-
schillende bladen, terwijl eveneens werd opgenomen 
het prachtige verhaal over „Joost en het lantarentje". 

U DOET GOED, DIT BOEK TIJDIG TE BESTELLEN 



4( Gebonden 

29 Niena Caphas: 

Jozientje 
Meisjesboek 8-10 jaar. 62 blz., 8 111. 

Jozientje moet naar het ziekenhuis en dit maakt grote in-
druk op haar, temeer daar een vriendinnetje haar bang 
gemaakt heeft. 
Wanneer ze eenmaal geholpen is, valt alles gelukkig heel 
erg mee. 
Jozientjes verblijf wordt zelfs tot een zegen voor andere 
kinderen. En na alles wat zij zag en. beleefde, voelt zij 
sterk het verlangen in zich opkomen om later verpleegster 
te worden. Een verlangen dat in haar verdere leven van 
invloed blijft. 

30 Jac. Hazevoet: 

Dora's deel 
Meisjesboek 11-13 jaar. 62 blz., 8 ill. 

Daar Dora's moeder in 't ziekenhuis ligt, is Dora met 
haar broertje Tommie bij oom en tante in huis. Het is 
voor Dora een nare tijd, want ze kan slecht buiten moe-
der en de strengheid van tante maakt het voor haar niet 
gemakkelijker. 
Op een keer moet zij een boodschap doen bij „'t Spinre-
wielvrouwtje", dat aanbiedt haar te leren spinnen, tij" 
voorwaarde dat Dora haar helpt met breien. Dat gebeurt 
en al moet ze tegelijk op Tommie passen, die op de glij-
baan speelt, ze verdient er toch aardig mee. Voor 't ver-
diende geld bereidt ze moeder bij haar thuiskomst een 
aardige verrassing. 

31 C. Th. jongejan-de GrOot: 

Een Kerstvacantie in Zeelatd 
Meisjesboek 8-10 jaar. 62 blz, 8 ill. 

Marijke gaat met twee vriendinnetjes narZeeland en 
vandaar gaan er meisjes naar Hollan Marijke is nogal 
een nufje; ze komt terecht in een 	voudig gezin en de 
twee andere meisjes bij de dokte,  , die een auto heeft en 
een prachtig huis bewoont. Mdrijke, die afgehaald wordt 
met een bakfiets, staat tearálinpvoeten van woede, wil niet 
in de bakfiets en niet naar die ,gewone mensen". 
Het nufje wordt echter geleidelijk genezen van haar nuf-
figheid en als ze-  eindelijk vertrekt wordt ze gewoonweg 
vastgehouden door de leden van het „gewone gezin". 
Dat zij door deze ervaringen ook beter begreep hoe, een 
Christen zich in de wereld heeft te gedragen, was wel de 
grootSte winst. 
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32 C. Roodhart: 

Het hol in het bos 
Jongensboek 9-12 jaar. 62 blz., 8 ill. 

De familie Mans brengt de vacantie door in „De Boshut". 
Kees Mans en zijn vriendje Wim vatten het plan op een 
onderaards hol te graven. De andere leden van de opge-
richte club komen achter dit geheim en plagen door een 
rondedans op het dak uit te voeren, terwijl Jan en Wim 
zich er in bevinden. Als zij worden ontzet blijkt het hol 
vernield te zijn. Het hart van Jan is vol boosheid door deze 
daad. Voor hij slapen gaat neemt vader hem apart en laat 
hem zien, dat hij, als hij het Onze Vader bidden wil, eerst 
zelf zijn schuldenaren moet vergeven. Na korte strijd geeft 
Jan zich gewonnen en zo kan de vrede weer getekend 
worden. 
Een boek waarin het jongensleven uitstekend is weerge-
geven, geschreven in een levendige, pakkende stijl. Als 
feuilleton in „Onze Zondag" oogstte het veel succes. 

33 Annie Sanders: 

Met vacantie buiten 
Meisjesboek 8-10 jaar. 64 blz., 9 ill. 

Anneke is wat mismaakt en zwak en het is dan ook t'ot 
aller blijdschap, wanneer ze een poos naar zee kan om op 
te knappen. Ze beleeft daar van allerlei, zelfs een redding 
bij een schipbreuk•.-Ze maakt kennis met een man, die als 
mopperaar bekend staat, maar niet wie zij het heel goed 
kan vinden,-doordat hij net zo'n dochtertje gehad heeft. 
Wanneer de vacantie voorbij is, gaat ze gezond en ver-
sterkt naar huis. 

34 N. M. Schouten: 

Het Kerstfeest van Anneketeun 
Meisjesboek 10-12 jaar. 62 blz., 7 ill. 

Anneketeun moet in opdracht van de schoolarts naar een 
gezondheidskolonie. Eerst vindt ze het verschrikkelijk om 
van huis te moeten, maar alles valt erg mee. De zes weken 
in Egmond aan Zee in de gezondheidskolonie „Blauw 
Duin" vliegen om. 
Juist voor het Kerstfeest hoopt Anneketeun weer thuis te 
zijn, maar op 't laatste nippertje krijgt ze waterpokken. 
Als 't Kerstfeest is, mag ze wel uit bed, maar nog niet 
naar huis. 
Tot haar verrassing heeft de directrice vader en moeder, 
haar broertjes en een vriendinnetje uitgenodigd het Kerst-
feest in Egmond aan Zee te komen vieren, zodat het voor 
Anneketeun toch nog een bijzonder heerlijk Kerstfeest 
wordt. 
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35 Nel Verschoor-van der Vlis: 

Een dag vol spanning 
Meisjesboek 8-12 jaar. 64 blz., 8 ill. 

Twee jongens beleven een avontuur, waaraan ze nog lang 
herinnering houden. Ze moeten voor moeder een koffertje 
kleren wegbrengen naar Mijntje in hotel „Duinland", maar 
zij gaan eerst nog even zwemmen. Ze geven hun kleren 
aan twee dames in badstoelen in bewaring en duiken in 
het zilte nat. Maar dan wordt het ineens donker en komt 
er een hoos opzetten. Hoe de jongens uit het water zijn 
gekomen weten ze later zelf niet meer, maar als ze op 't 
strand komen, zijn allebei de dames en hun koffertje met 
kleren weg. Ze rollen zich in een stuk zeildoek en sukkelen 
in slaap. Als ze wakker worden vinden ze vader en moeder 
en een hond en een zaklantaarn. En zo is er na veel span-
ning en angst weer vreugde bij allen. 

 

KERSTVERTE LBOE K 
DOOR ANNE DE VRIES 

Verhalen voor 
de Kersttijd 

INHOUD: 1. De Kerstgeschiedenis 
2. Kerstfeest in oorlogstijd 
3. De Vader heeft ons lief 
4. Vrede op aarde 
5. De inbreker 

6. Als de dieren spreken 
7. Oudejaarsnachtlegende 
8. Jacht op de stroper 
9. Het oude werk 
10. De aanrijding 

prijs gebonden in heel linnen band f 4.90 
Band en omslagtekening van Mohr. 

Ieder, die deze bundel van Anne de Vries nog niet in zijn bezit heeft, 
vindt hier vertelstof. 
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E en boek om met Kerstmis 
cadeau te doen aan Uw 
familie, vrienden en ken-
nissen. 

SARA E. GOSSELINK: 

's KONINGS 
HERBERG 

VERTAALD DOOR DS J. STREEFLAND 

Prijs, gebonden f 2 . 9 0 

Een meesterlijke vertelling over het Kerstgebeuren 

Stofomslag in kleur, handontwerp en titelplaat van Anton 
Pieck verfraaien de uitvoering. 

Deze novelle geeft een sfeervolle belichting van de tijd omstreeks Jezus' ge-
boorte. — Een oorspronkelijke benadering van het Kerstgebeuren, zo, dat het 
grootse èn, het diep-menselijke hierin opnieuw spreken. 
Tahrea is een vaderloze jongen, die zijn moeder helpt de kost verdienen. Hij 
werkt enige tijd bij een door geldhonger aangestoken handelakr in paarlen 
en edelstenen. Als Tahrea oneerlijke handelingen ontdekt, wil hij daar niet 
aan meedoen en wordt weggejaagd. 
't Geluk is met hem. Hij blijkt erfgenaam van een verwaarloosde, doch be-
langrijke herberg te Bethlehem. 
Eén kamer verhuurt hij steeds niet, omdat, naar de overlevering het zegt, 
eenmaal een koning er zal binnenkomen. 
Bij de volkstelling wordt de kamer echter voor veel geld verhuurd aan een 
Romein. 
Op een nacht wordt er in de stal een Kind geboren. Herders komen Tahrea 
zeggen, dat dit nu de Koning is. Ondanks de geldzucht, die hem ook die ene 
kamer had doen verhuren, was deze dus toch gekomen. Tahrea begrijpt nu, 
hoe zijn hart verstrikt is geraakt in de lust naar aardse rijkdom en gevoelt, 
dat er veel valt goed te maken. 

Een verhaal om in de Kersttijd voor te lezen in het gezin, en bij de Kerstfeestviering op 
Zondagsscholen en Dagscholen. 
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36 W. Broos: 

Greetje uit de noodwoning 
Meisjesboek 12-15 jaar. 78 blz., 10 ill. 

Greetje, die haar vader in de oorlog heeft verloren, moet 
samen met moeder, broertje en zusjes haar intrek nemen 
in een bekrompen noodwoning. Dat valt niet mee voor hen, 
die het zo royaal en zonnig gewend waren. Daar komt nog 
bij, dat Greetje, de oudste, van school moet om wat te 
verdienen. 
Als na veel strijd het offer eenmaal is gebracht, komt 
alles in orde, want zij treft in haar eerste betrekking 
sympathieke mensen. Deze stellen haar in staat de avond-
mulo te volgen en zo kan ze toch het einddiploma halen. 
Het Kerstfeest, samen met het hele gezin gevierd, wordt 
een heerlijk feest. 

37 Heleen: 

De vrolijke klas van meester 
Zandstra 
Meisjesboek 10-13 jaar. 78 blz., 10 ill. 

Reneetje, het dochtertje van de dokter, komt op de dorps-
school en het valt haar de eerste tijd niet mee zich aan te 
sluiten. Langzamerhand krijgt ze vriendinnen. Eén meisje, 
Corrie, is erg jaloers en houdt zich het langst afzijdig. Hoe 
erg dit is wordt o.a. prachtig getypeerd door het feit, dat 
zij, als zij iets mag kiezen, een haarstrik vraagt, terwijl 
zij het is die steeds gescholden heeft op de haarstrikken 
van Reneetje. Voor een algemene vriendschap is gesloten, 
is er heel wat gebeurd, maar als het eenmaal zover is, 
wordt het met recht een vrolijke klas. 

38 W. G. van de Hulst: 

Ergens in de wijde wereld 
Jongensboek 10-14 jaar. 78 blz., 10 ill., 5e druk. 

„Ergens in de wijde wereld" is een klein zolderraampje in 
een rieten dak, een klein, schuin raam met een barst in 
de ruit. De maan schijnt naar binnen. Er zit een kleine 
jongen op de zolder, half uitgekleed. Hij kan door dat 
schuine raam alleen maar naar „boven" kijken, naar de 
verre, stille lucht, die van zilver tintelt. Uit de hoge, hei-
lige hemel, over de verre wijde wereld heen, weet God ook 
wel, wat er leeft in het hart van een kleine jongen op een 
donkere zolder. 
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39 Nel Verschoor-van der Vlis: 

Een avontuur op het water 
Jongensboek 9-13 jaar. '78 blz., 14 ill., 2e druk. 

Het verhaal over vier jongens, die er stilletjes met de roei-
boot van de arme, mismaakte visser vandoor gaan. Ze ma-
ken de nog overgebleven roeiriem van „Kromme Teun" 
weg en moeten nu met de handen pagaaien. Als Teun 
's avonds wil gaan vissen ontdekt hij natuurlijk de bal-
dadigheid. Hij windt zich hierover zo op, dat hij de politie 
in de zaak mengt. Dan breken er voor de jongens bange 
uren aan. Ze krijgen een duchtige les! In het vervolg 
wordt „Kromme Teun" nooit weer het mikpunt van hun 
minderwaardige spot en plagerijen. 

40 Nel Verschoor-van der Vlis: 

Nienke van de koster 
Meisjesboek 9-12 jaar. 78 blz., 14 ill., 3e druk. 

Nienke is het kreupele, uiterst zwakke dochtertje van de 
koster. Zij heeft een paar kerngézonde broertjes en één 
zusje, die maar altijd kunnen spelen en ravotten. Dit be-
zorgt Nienke wel eens buien van moedeloosheid. Nienke is 
in één opzicht boven de anderen bevoorrecht. Ze heeft een 
gouden stem en wanneer anderen dit ontdekken, brengt 
deze haar veel geluk. Zij wordt echter ernstig ziek. Haar 
toestand wordt zo ernstig, dat het einde nadert; blijmoedig 
en vredig gaat ze heen. 

41 Helga van de Vlasakker: 

Mieke van „Kweeklust" 
Meisjesboek 10-13 jaar. 78 blz., 10 111. 

Mieke's vader is op een kantoor, maar zijn zwakke ge-
zondheid wordt aanleiding dat ze voor een tijd naar bui-
ten moeten. De familie gaat bij grootvader op „Kweeklust" 
wonen. Dat brengt grote veranderingen. Mieke komt op 
een nieuwe school en weet daar al gauw vriendschap te 
sluiten met een tweeling. Ze beleven samen heel wat. 
Vader voelt zich nergens zo goed als op „Kweeklust" en 
hierdoor valt het besluit, dat zij er voorgoed zullen blijven. 
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42 W. G. van de Hulst: 

Rozemarijntje 
Meisjesboek 9-12 jaar. 91 blz., 11 in., 7e druk. 

Rozemarijntje is enig kind. Haar vader vaart pp-zee en 
moeder wordt ziek. De levenslustige, bij-de-hande Roze-
marijntje komt nu bij een deftige tante in: huis, die niet 
gewend is met kinderen om te gaan. Er ontstaan tussen 
haar en Rozemarijntje steeds misverstanden. Toch weet 
Rozemarijntje ook het hart van de strenge, deftige tante 
te winnen. Oom heeft bijzonder veel pret met de robbe-
does. Wanneer moeder beter is, valt het zelfs tante zwaar, 
te scheiden van het lieve kind. 
Dit blije verhaal veroverde reeds 't hart van vele duizen-
den jonge lezers en zal in de toekomst nog velen tot grote 
vreugde kunnen worden. Het eerste deeltje van de Roze-
marijntje-serie. 

43 W. G. van de Hulst: 

Rozemarijntje naar schoor 
Meisjesboek 9-12 jaar. 94 blz., 10 Bl., 9e druk. 

Vóór alles een levenslustig boek. Het beschrijft het eerste 
schooljaar van de vrolijke Rozemarijntje. 
Met het bange boertje, dat naast haar zit, haalt ze van 
allerlei uit. Ze maakt van de achten, die ze moet schrij-
ven, volgens Ries „allemaol raore kaerels", door ze een 
hoed op te zetten, armen, benen, ogen, mond en neus te 
geven. 
We zien de twee rakkers rijden in de landauer met tante 
en maken dan de grote schrik, die tante bevangt, mee. En 
voor de Berebijter is zij een engeltje, van God gezonden. 
Deel II van de beroemde Rozemarijntje-serie. 

44 W. G. van de Hulst: 

Thijs en Thor 
Jongens- en Meisjesboek 8-12 jaar. 94 blz., 11 ill. 
6e druk. 

De oude goedaardige Thijs en de trouwe trekhond Thor 
zijn dikke vrienden. 
De jongens en meisjes, die met dit tweetal in aanraking 
komen, houden van hen beiden. Maar de vrolijkheid en 
het geluk veranderen in verdriet als Thijs door ziekte niet 
meer met de kar meekan. Een slecht leven met veel slaag 
en weinig eten wordt het deel van Thor. Vooral Kobus, 
de nieuwe karrevoerder, gedraagt zich als een bruut. Ge-
lukkig is er op de boerderij de kleine Geert, die Thor zo-
veel mogelijk met zijn bestaan verzoent. Dit prachtige ver-
haal zegt heel fijn, dat het niet alleen de plicht is de 
naaste, maar ook de dieren liefde te bewijzen. 
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45 C. Th. Jongejan-de Groot: 

Oma's verhuizing 
Meisjesboek 8-10 jaar. 94 blz., 9 ill. 

Catrientjes oma mag tengevolge van de heersende woning-
nood niet langer alleen in haar huisje blijven wonen. Een 
rusthuis lacht haar niet toe en daarom neemt ze haar in-
trek bij Cantrientjes ouders. Op haar verjaardag krijgt 
Catrientje van grootmoeder een bloedkoralen kettinkje. 
Grootmoeder heeft dit vroeger gekregen op een ogenblik, 
toen zij heel ontevreden was. Dit maakt indruk op Catrien-
tje. Buiten haar schuld raakt zij het kettinkje echter kwijt. 
Eerst als een uit Amerika teruggekomen tante samen met 
haar een oud manteltje zal gaan keren, vindt zij het tus-
sen de voering terug. 

46 K. Norel: 

Kees Moddergeus 
Jongensboek 10-14 jaar. 96 blz., 10 ill. 

Het spannende verhaal van Kees Dral, die evenals zijn 
vader op de baggermachines wil gaan werken. 
Hij begint als kokkie op een baggermolen, eerst in Neder-
land, maar dan in Engeland. Hij raakt door het leven daar 
wat vervreemd van de gewoonten thuis, ook ván het kerk-
gaan. Een storm, waarbij de baggermolen en zijn beman-
ning nauwelijks aan het geweld van de elementen ont-
komen, brengt hem tot inkeer. Hij leert verstaan, dat hij 
het leven niet door kan zonder God en Zijn dienst. 
Een vlot, leerzaam boek. 

47 H. Schouten: 

Van verdrukking naar de 
vrijheid 
Jongensboek 10-14 jaar. 93 blz., 11 ill. 

Wim Bakker, een Amersfoortse jongen, maakt vele span-
nende gebeurtenissen mee als hij met Napoleons leger naar 
Rusland trekt. 
Hij maakt de brand van Moskou mee en de terugtocht. In 
Holland is de onderdrukking ten top gestegen, maar in de 
verte wenkt de bevrijding. Wim is op de terugtocht ziek 
geworden, maar weet toch Holland te bereiken, waar hij 
tot het vertrek van de Fransen vermomd rondtrekt. 
Er komen in dit boek vele interessante, maar vooral 
boeiende episoden voor. 
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Illustratie uit 
„Thijs en Thor" 
door W. G. v. d. Hulst 

* GEBONDEN BOEKEN 

48 J. Roelink: 

Het geheim van de 
grijze reismantel 
Jongens- en Meisjesboek 11-14 jaar. 92 blz., 10 in. 

Een verhaal uit de tijd van de Hugenoten. De schrijver 
schildert op zo boeiende wijze de moeilijkheden en gevaren, 
verbonden aan de vlucht uit Frankrijk, dat niet alleen 
onze jongens en meisjes volop van dit prachtboek zullen 
genieten, maar zeer zeker ook vele ouderen. De lezers zul-
len smullen van deze vertelling en omdat het verhaal op 
historische gronden berust, zullen zij het te meer waar-
deren. 
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MAX DE LANGE-PRAAMSMA: 

MIEKE VAN DE ROZENLAAN 
Voor meisjes van 12-14 jaar. 
Gebonden in heel linnen band. 
Gevat in meerkleurig stofomslag. 
Illustraties van Rie Reinderhoff. 
Prijs 3.50. 

De jongeren worden niet vergeten.... 
Voor de meisjes van 12 tot 14 jaar zijn er slechts zeer 
weinig mooi uitgevoerde boeken met een werkelijk goede 
inhoud verkrijgbaar. 
Bij zovele gelegenheden komt het voor dat ouders hun 
jonge kinderen graag blij maken met een „echt" boek. 
Een boek, dat niet alleen naar inhoud, maar ook naar 
uitvoering uitsteekt boven het gewone en dat waard is 
bewaard te blijven voor het leven. 
Maar de jongeren worden niet vergeten. Hier is zo'n boek, dat hun als een waardevol 
cadeau zeer welkom zal zijn. Het is een werkelijk mooi meisjesboek, dat prachtig de sfeer 
weergeeft van een echt Christelijk gezin, waarin een verstandige vader en een lieve, tact-
volle moeder hun kinderen, hoewel ze thuisblijven, een ideale vacantie bezorgen. Er wordt 
een logeetje gevraagd, een vriendinnetje van Mieke, dat door kinderverlamming niet 
lopen kan. En samen met het Indische buurmeisje hebben ze een genoeglijke tijd. 
Dit verhaal heeft een achtergrond van blijmoedig geloof, de kleinste gebeurtenissen krij-
gen daardoor diepte en betekenis. 
Een vlot en fleurig meisjesboek, dat zeker niet onderdoet voor het zo populair geworden 
Goud-Elsje van deze schrijfster. 

NEL VERSCHOOR-VAN DER VLIS: TEGENWIND 
Meisjesboek voor de leeftijd 15 jaar en ouder. 
Gebonden in heel linnen band, gevat in meerkleurig stofomslag. 
Prijs f3.90. 

„Tegenwind" vertelt op frisse, voor jonge mensen boeiende wijze, over de ups en downs 
van het gave gezin der Van Raalte's. 
De problemen van ouder-wordende meisjes nemen in dit boek een belangrijke plaats in, 
terwijl de moeilijkheden van het gezin op prachtige wijze worden behandeld. Een van 
deze moeilijkheden is het langzaam blind worden van de zwakke vader, wiens ontslag als 
boekhouder hierbij grote invloed heeft. Ondanks deze ingrijpende gebeurtenissen blijft de 
verstandhouding in het gezin prachtig. Bij het uitbreken van de oorlog worden de beide 
dochters, de kordate Jop en de knappe, onstuimige, maar toch sympathieke Gerdientje, 
genoodzaakt een toevlucht te zoeken bij boer Keegstra. De zoon Bert moet onderduiken. 
Zuiver tekent de schrijfster de houding van de verschillende personen tegenover al de 
zorgen. De jonge mensen in dit verhaal gedragen zich moedig, zijn bereid offers te bren-
gen, verrichten dan ook diensten voor de verzetsbeweging. En dit alles zonder een zweem 
van opgeschroefde heldhaftigheid. Het belangrijkste is de weergave van de stoere verzets-
geest, die het beste deel van onze jeugd in de oorlog bezielde. 
Als feuilleton in het meisjesblad „Bouwen en Bewaren" oogstte dit verhaal veel succes. 
Het spreekt haast vanzelf, dat de lezeressen van dit meisjesblad, nu het in prachtige uit-
voering in boekvorm verschijnt, het in de eerste plaats tot een waardevol, blijvend bezit 
zullen maken. 
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* GEBONDEN BOEKEN 

49 Elisabeth Buunk: 

Bruine jongen 
Jongensboek 10-12 jaar. 2e, geheel gewijzigde druk. 
110 blz., 14 ill. 

Karel is een kleurling, de aangenomen zoon van een zen-
deling. Met zijn „blanke" zusje komt hij naar Holland om 
bij een oom en tante te worden opgevoed. Nu komen de 
moeilijkheden in Karels leven. 
Hij heeft veel moeite hier te wennen en verlangt vaak 
naar zijn tehuis in Indië. 
Hij zoekt — zich een woord van zijn vader herinnerend —
een ongelukkig mens wie hij vriendelijkheid kan bewijzen 
en vindt eindelijk een lamme jongen uit een volksbuurt 
aan wie hij zeer gehecht raakt. 

50 C. Th. Jongejan-de Groot: 

Amieke 
Meisjeáboek 9-12 jaar. 110 blz., 9 ill., 2e druk. 

Amieke's vader is stuurman. Moeder moet een jaar naar 
Zwitserland en nu zal Amieke deze tijd in huis zijn bij 
twee tantes. Het valt haar niet mee; tante Annemie is 
stug en erg bezorgd voor haar snuisterijen. Gelukkig is 
tante Amalia anders. Zij zit in een rolstoel. Amieke is 
een zonnetje in huis en vindt het heerlijk, dat ze haar 
poes hier mag houden. Toch blijft tante Annemie zich in 
een waas van stugheid hullen. Dit verandert pas, als zij 
door een brand in huis innerlijk een grote verandering 
ondergaat. 

51 F. C. Kamma: 

Badesiw, de schrik der wouden 
Jongensboek 11-14 jaar. 109 blz., 10 ill. 

Dit boeiend, vormend jongensboek speelt op Nieuw-Guinea. 
Badesiw, een jonge Papoea, neemt wraak op een andere 
stam en straft hen af voor enkele overvallen die zij deden 
en waarbij slachtoffers vielen. Het loopt uit op bloedwraak 
over en weer. De politie bemoeit zich er mee, arresteert 
Badesiw, die hen te vlug af is en vrij weet te komen. 
Met Kerstmis zal er op initiatief van de goeroe een ver-
zoeningsfeest plaats vinden. 
Badesiw luistert in stilte mee; hij wordt zo getroffen 
door deze samenkomst, dat hij zich overgeeft en „een ge-
vangene van het kind in de kribbe" wordt. Spannend en 
avontuurlijk van begin tot eind. 
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52 N. M. Schouten: 

Hessel 
Jongensboek 11-14 jaar. 109 blz., 11 ill. 

Een echt Hollands jongensboek. Het handelt over de zoon 
van een Erker visser. Eerst gaan ze -op robbenjacht. Daar-
na mag hij samen met zijn vriend Tjalling mee op vaders 
botter. Kort na zijn thuiskomst ontneemt een ernstige 
ziekte; de zo gevreesde kinderverlamming, hem de macht 
over zijn benen. Langzaam aan komt hij tot die ontdek-
king en zijn ontsteltenis is groot. Gelukkig doet heel de 
omgeving voor hem wat mogelijk is. En de wagen, die hij 
later krijgt, is wel een grote troost, maar de kracht, die 
hij leert putten uit zijn geloof, blijft zijn grootste steun 
in het leven. 

53 Nel Verschoor-van der Vlis: 

Kinderen van één Vader 
Meisjesboek 8-12 jaar. 110 blz., 10 ill. 

Een Hongaars meisje belandt in een christelijk schippers-
gezin. Degelijke, hartelijke mensen. 
Het Hongaartje heeft nu en dari heimwee. Als tijdens 
noodweer de schroef breekt, beleven ze spannende ogen-
blikken. Er is grote schrik wanneer door een ongeluk de 
schippersvrouw een been breekt, waardoor ze naar 't zie-
kenhuis moet. Het Hangaartje moet nu tot haar grote 
teleurstelling naar een ander gezin. Gelukkig behoeft ze 
hier niet lang te blijven, want de goede oude vrouw, die 
het huishouden voor de schippersvrouw doet, neemt haar 
graag weer op. 

 



* GEBONDEN BOEKEN 
54 H. Hoogeveen: 

Het tentjochie van de 
Zevenbuurt 
Jongensboek 12-14 jaar. 125 blz.; 12 ill. 

Een leerzaam boek, waarin de vergevingsgezindheid prach-
tig naar voren wordt gebracht. Bovendien laat het zien 
waartoe een gewone jongen in tijd van nood in staat is. 
De heldenmoed, waarmee deze Drentse jongen na een 
overstroming mensen redt, is voorbeeldig. Gert Winia 
redt ook de veenbaas en diens vrouw. Bij deze veenbaas 
werkte hij vroeger, maar werd om een onbeduidend feit 
weggejaagd. Na de geweldige overstroming moet het veen-
arbeidersgezin Winia weer een z.g. tent betrekken, hoewel 
zij er juist in geslaagd waren met inspanning van alle 
krachten een stenen huis te bouwen. Gelukkig zien we 
hier Nederland op zijn best en uit alle delen van het land 
stromen giften en gaven ter leniging van de nood. 

55 W. G. van de Hulst: 

Rozemarijntje en Rooie Pier 
Jongens- en Meisjesboek 8-12 jaar. 110 blz., 12 ill. 
4e druk. 

Rozemarijntje, de leuke, levenslustige spring-in-'t-veld, is 
voor velen geen onbekende meer. Van de Hulst vertelt nu 
in dit verhaal — en als Van de Hulst vertelt moeten wij 
luisteren — hoe Rozemarijntje in Rooie Pier weer een 
trouwe vriend heeft gevonden. Als zij, om een hondje uit 
het water te redden, haar leven waagt, aarzelt Rooie Pier 
geen ogenblik om het zijne voor haar te wagen. Ook de 
strenge overste weet zij geheel in te palmen, want.... wie 
kan Rozemarijntje weerstaan? Deel III van de Roze-
marijntje-serie. 

56 W. G. van de Hulst: 

Rozemarijntje en de 
zwarte jongen 
Jongens- en Meisjesboek 9-13 jaar. 110 blz., 14 ill. 

Rozemarijntje, het harten-veroverende meisje van wie de 
mensen bijna allemaal gaan houden, ontmoet in dit 
boeiende boek haar vriend Rooie Pier, voor wie ze op de 
winkel past. In de winkel maakt ze voor 't eerst kennis 
met de zwarte jongen, met zijn mand vol beelden. Zij 
treedt op als zijn beschermster en hieruit groeit een hechte 
vriendschap ook met zijn vader. 
Vrolijke Rozemarijntje beleeft zo heel wat avonturen met 
haar nieuwe vrienden. — Wanneer er moeilijkheden ko-
men zorgt zij er voor, dat de mensen in de kleine stad: de 
overste, haar moeder, de Tate's, Rooie Pier en anderen 
als het ware een wedstrijd houden om de zwarte jongen 
en zijn kunstzinnige vader te helpen. Deel IV van de 
Rozemarijntje-serie. 
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57 P. Stouthamer: 

Een Bataventoon gaat naar 
Amerika 
Jongensboek 12 jaar en ouder. 126 blz., 9 ill. 

Een zeer interessant, leerrijk, boeiend en spannend jon-
gensboek, waarin humor en ernst elkaar afwisselen. 
Een paar kleine boertjes uit Herwijnen nemen na een tijd 
van tegenslag het besluit naar het land van belofte, 
Amerika, te trekken. 
Als ze daar eenmaal zijn, begint voor hen een hard leven 
van zwoegen en sloven. Tenslotte kunnen ze met hard 
werken wat geld verdienen, waarmee ze een eigen be-
drijfje kopen en zo over de moeilijkheden heen raken. 
Zoals allen en alles in dit mooie boek, is ook de houthak-
ker-schoolmeester, die in zijn eenzaamheid een paar 
bevers tot vrienden heeft gekozen, zeldzaam mooi be-
schreven. 

58 Anne de Vries: 

Vader en Jaap 
Jongensboek 8-12 jaar. 125 blz., 12 ill. 

Een nieuw verhaal van Anne de Vries, dat évenaLs zijn 
vorige verhalen door de jeugd met vreugde zal worden 
ontvangen. 
Als vader na een operatie met een klein pensioen naar 
huis gestuurd wordt, doet de armoede haar intrede in het 
gezin. Moeder moet ondanks haar lichamelijke zwakte uit 
werken gaan. Vader en Jaap gaan dikwijls vissen, maar dit 
brengt niet veel op. Het fortuintje met hun bijen geeft 
slechts tijdelijk verlichting. 
De nood en de omstandigheden brengen vader en Jaap op 
het verkeerde pad. Door de oneerlijke daden en kleine 
diefstallen die zij begaan, durven ze' elkaar soms nauwe-
lijks aankijken. Eenmaal loopt het spaak. Diepgaand be-
rouw brengt hen er toe hun verkeerde daden te bekennen. 
Gelukkig worden zij niet met hun moeilijkheden alleen 
gelaten. Ze vinden met elkaar de goede weg. 
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59 W. G. van de Hulst: 

Peerke en z'n kameraden 
Jongensboek 12-14 jaar. 137 blz., 21 ill., 8e druk. 

De schrijver zelf acht dit gijn beste werk. Hij doet ons het 
verhaal van het door een oorlogsramp getróffen jongetje, 
dat met verbrijzelde benen meegenomen wordt naar Hol-
land, op de vlucht uit België. Zijn enige vriend is zijn 
grootvader, een vioolbouwer. 
Grootvader kan maar zelden, bij hem zijn. Dan komt 
Peerke in contact met een paar jongens, die op den duur 
zijn kameraden worden en

,
als hij na drie jaar lijden in 

vrede heengaat, hebben die jongens de troost, de donkere 
levensavond van hun goede vriend te hebben verlicht. 

 

KERST-DECLAMATORIUM 

SAMENGESTELD DOOR 

P. MENKMAN 
* 
PRIJS f1.50 PER EXEMPLAAR 
* 

Recht van opvoering wordt gegeven bij aankoop van minstens 10 exemplaren. 
Voor een tweede opvoering is een bedrag van f5.— verschuldigd. 

De vele in dit prachtige stuk voorkomende Kerstliederen kunnen in samenzang en wissel-
zang worden voorgedragen. 

De verbindende tekst is van indrukwekkende eenvoud en kracht. 
Het orgelspel accentueert de gewijde sfeer van dit bijzonder mooie stuk. 

Deze Kerstvoordracht, die in een paar plaatsen van ons land bij wijze van proef werd 
uitgevoerd, bereidde reeds een grote schare toehoorders een indrukwekkende avond. 

Meisjesverenigingen, jongelingsverenigingen, gemengde zangkoren en vrouwen- en man-
nenkoren vinden hier een gedegen stuk werk, waaraan zij, hetzij apart of in samen-
werking, met genoegen hun krachten zullen wijden. 
De opvoering zal vele toehoorders trekken en het gebodene zal bij allen grote waardering 
oogsten. 	 • 
Om voldoende gelegenheid tot instuderen te hebben, is tijdig bestellen van belang. 
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60 W. G. van de Hulst: 

Willem Wijcherts 
Jongensboek 10-16 jaar. 143 blz., 19 ill. 9e druk. 

Een verhaal uit de Spaanse tijd. 
Willem Wijcherts is een dappere Alkmaarder jongen, die 
de Spaanse bezetting met tegenzin in zijn vaderstad ziet 
binnentrekken; een „ketterse" samenkomst intijds waar-
schuwt, zodat de toeleg, om Jan Arendsz. gevangen te 
nemen, verijdeld wordt; zich bij de. Watergeuzen voegt; 
de gevangenen om des geloofs wille, onder wie zijn eigen 
vader, uit de kerker redt, aan het doodsbed van Arendsz. 
knielt, de victorie van Alkmaar mee beleeft en daarna een 
blijde bruiloft vieren mag. 

61 Rie van Rossum: 

Jetje uit het huis 
Meisjesboek 12 jaar en ouder. 142 blz., 20 ill., 3e druk. 

Elk meisje zal dit veelgeprezen boek met ontroering lezen 
en trots zijn op het bezit er van. 
Antoinette van Dijk las met veel succes voor de radio dit 
vlotte meisjesboek voor. 
Het bevat de ontroerende geschiedenis van Jetje, een 
weesmeisje, dat voor onderwijzeres mag gaan leren, omdat 
ze zo'n goede aanleg heeft. Ze komt in aanraking met een 
ander meisje en met het gezin waartoe dit behoort en 
dan vecht Jetje vaak tegen het verlangen ook in een ge-
woon huis te wonen met een vader en moeder. Een boek 
van buitengewone fijnheid en heel raak. Het heeft een 
mooie, Christelijke strekking, waarvan opvoedende kracht 
uitgaat. 
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62 W. G. van de Hulst: 	225 cent 
Gerdientje 
Jongens- en Meisjesboek 11-15 jaar. 184 blz., 26 iii. 
8e druk. 

Een echt Hollands boek! Want het gaat in Gerdientjes 
leven in letterlijke en figuurlijke zin stormachtig toe en 
wij horen van kans op doorbraak van de dijk en over-
stroming. Gelukkig komt het zover niet, want de wan-
hopige man, die ten einde raad in een stormachtige nacht 
op stap gaat om de dijk door te steken, wordt daar nog 
intijds van teruggehouden. Een beoordelaar van dit boek 
zegt: „Dit boek vertoont alle deugden (en het zijn zeer 
grote en niet weinige) van deze bekende en geliefde 
auteur." 

63 W. G. van de Hulst: 	240 cent 
Jaap Holm en z'n vrinden 
Jongensboek 10-16 jaar. 205 blz., 20 111., 14e druk. 

Op zeer boeiende wijze vertelt de schrijver van de streken 
der vrinden. Echte jongensstreken! Het boek is vol humo-
ristische trekjes, die het leven van echte jongens karak-
teriseren. 
„Een enig boek!" zo zal iedere jongen uitroepen, als hij 
het verslonden heeft en de meisjes zullen er niet minder 
van genieten, al is het een jongensboek. 

Een boek om uit voor te lezen aan 

kleuters van vier tot zeven jaar 

„Nu moet je eens luisteren... 75 

PRIJS, GEBONDEN f 3 90 
Mevrouw Greeth Gilhuis-Smitskamp schreef het en 
Rie Reinderhoff verzorgde de mooie illustraties in 
kleur. Groot formaat. 

Een bijzonder aantrekkelijk uitgevoerd boekwerk. — Een lees- en kijkboek, want 
naast de prettige, opgewekte verhalen en mooie, kinderlijke versjes, komen er vele 
vlotte in kleuren uitgevoerde illustraties in voor. 
Om vrijwel ieder gezin in staat te stellen het aan te schaffen, werd de prijs zo laag 
mogelijk gesteld. 
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Ik ben het licht der wereld. 
Vrees God en houd Zijne geboden. 
Ken Hem in al uw wegen. 
Dankt. God in alles. 
Mijn oog zal op u zijn. 
Heere! Wat wilt Gij, dat ik doen zal? 
Want een is uw meester, namelijk Christus. 
Gedenk aan uw Schepper in de dagen uwer 
jeugd. 
Gij zult mij leiden door Uw raad. 
Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. 
Vergeet niet een van Zijne weldaden. 
Strijd den goeden strijd des gelools. 
Hij zal ons behouden. 
Want de Heere is onze rechter. 
De Heere is onze wetgever. 
Vergeldt niemand kwaad met kwaad. 
De Heere is onze koning. 
Bedenkt de dingen, die boven zijn. 
Die u roept is getrouw, Hij zal het ook doen. 

Aller oogen wachten op U. 
Gij hoort het gebed. 
Opdat Christus door het geloof in uwe 
harten woning make. 
Offer Gode lof. 
Ziet, God is mijn heil, ik zal vertrouwen 
en niet vreezen. 
O Heere! Hoe groot zijn Uwe werken! 
Verblijdt u in den Heere te allen tijde. 
Maar wie de waarheid doet, gaat tot het 
licht. 
Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de 
aarde beërven. 
Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. 
Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft 
liefgehad. 
Werpt al uwe bekommernis op Hem, want 
Hij zorgt voor u. 
Mijne toevlucht en mijne vesting, mijn 
God, op wien ik vertrouw. 

1 

De overstelpende vraag is het beste bewijs van de grote waardering voor dit prach-
tige uitdelingsmateriaal. De sierkunstenaar Jac. Nuiver ontwierp ze in 12 verschil-
lende motieven. Ze werden met uiterste zorg uitgevoerd in vierkleurendruk op stevig 
papier van prima kwaliteit. Teneinde de onderwijzers op eenvoudige wijze een 
overzicht van de 32 verschillende teksten te geven, werden ze in geperforeerde vellen 
uitgegeven. 
Een vel bevat 32 kaartjes in 12 verschillende motieven, waarop de hierna geplaatste 
32 teksten voorkomen. 

De prijs per geperforeerd 
vel van 32 kaartjes be-
draagt ƒ0.50; bij 10 vel-
len gelijk 10.45 per vel; bij 
25 of meer vellen gelijk 
f 0.40 per vel. 

Uitgevoerd in 4 kleuren. 
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Nieuw uitdelingsmateriaal ! 
25 verschillende Bijbelse taferelen, suggestief van uitbeelding en in meer kleuren ge-
drukt. Aan de achterzijde van ieder plaatje is een passende tekst vermeld. 

Met deze serie krijgt U de beschikking over prachtig nieuw uitdelingsmateriaal, dat 
door de sprekende uitbeelding der bijbelse figuren en de sublieme weergave van be-
langrijke bijbelse geschiedenissen in hoge mate tot de kinderen zal spreken. 

Het is algemeen bekend hoezeer de Zondagsscholen om dit wel bijzonder aantrekke-
lijke materiaal verlegen zijn, terwijl het bovendien bekend is, dat de kinderen deze 
plaatjes op hoge prijs stellen. 
Daar de belangstelling groot zal zijn, raden wij U aan spoedig te bestellen. Het is 
tevens belangrijk zo ruim mogelijk te bestellen, omdat wij, voor wij de belangstelling 
van andere zijde bevredigen, in de allereerste plaats de Zondagsscholen en Dag-
scholen in de gelegenheid willen stellen zich volledig van het nodige te voorzien. 

Tijdige bestelling is dus van groot belang! 
Be Bijbelse Beloningskaartjes worden afgeleverd in pakjes van 25 verschillende 
plaatjes. Prijs per pakje f0.80. 

Formaat 10 X 71/2  c.M. 
Reproductie in zwart van enkele der 25 in vele 
kleuren uitgevoerde kaartjes. 

Om verwarring te voorkomen met de reeds bestaande Beloningskaartjes, verzoeken 
wij U bij bestelling van deze serie op te geven Bijbelse Beloningskaartjes. 

37 



A Bede voor 't eten 
B Dankzegging na het eten 
C Hervormingslied 
D Avondzang 
E Achter Jezus 't kruis 'te 

dragen 
F Welke is uw eenige troost 
G De twaalf geloofsartikelen 
H De zeven kruiswoorden 
I Gebed des Heeren 
K De zaligsprekingen 

Bestaande uit de series A en B 
met in elke serie 12 kaartjes. Formaat 6 x 8 c.M. 

In serie A zijn verschenen: 
Heerlijk klonk het lied der eng'len — Roept uit aan alle stranden —
Als g'in nood gezeten — 0, hoe heerlijk — Ach, blijf met Uw genade —
Ik mag zoo gaarne hooren — Dat ons loflied vroolijk rijze — In den 
hemel is het schoon — Daar juicht een toon — 't Scheepken onder 
Jezus' hoede — De dierbre Heiland is nabij — Laat de kinderen tot Mij 
komen. 

In serie B zijn verschenen: 
Kom tot uw Heiland — Heer, ik hoor van rijken zegen — Waar liefde 
woont — Stille nacht — Welk een Vriend is onze Jezus — Laat ieder 
's Heeren goedheid loven — Van U zijn alle dingen — 'k Wil U, o God, 
mijn dank betalen — Zij zal ons niet berouwen — Wie maar den goeden 
God laat zorgen — Beveel !gerust uw wegen — Juich, aarde, juich alom 
den Heer! 
Bij bestelling op te geven Zondagsschoolkaartjes Serie A of Serie B. 

* Deze kaartjes zijn in drie 
kleuren gedrukt', 
op mooi stevig carton 

per env. van 12 kaartjes 121/2  cent; 
bij 25 enveloppen, p. env. 10 cent; 
bij 50 enveloppen, p. env. 9 cent; 
bij 100 enveloppen, p. env. 8 cent. 

Prijs 

Quaden xeggas 
Gedrukt in frisse kleuren op mooi carton. 
Zeer geschikt voor uitdeling. 
IJ kunt de kaarten desgewenst gesorteerd ont-
vangen. Bij bestelling is het voldoende op te 
geven: „Gulden regels", met vermelding van 
letter der gewenste soort. 
Formaat 12 x 161/2  c.M. 
PRIJZEN: 10 stuks à 8 cent; 25 stuks à 7 
cent; 50 stuks à 6 cent; 100 stuks à 5 cent; 
250 stuks á 4 cent. 

FRIESE GULDEN REGELS: Straks rilst de 
Moarn. By de krtis-peal. Triomf-sang. Joun-
tiid. 
Prijzen als voren. 
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De platen zijn niet genummerd, 
doch hebben tot onderschrift 
de volgende titels: 

Prijs slechts 
121/2  cent per exemplaar. 
Bij getallen, hetzij van één 
soort, hetzij gesorteerd naar 
keuze van de besteller, zijn de 
prijzen als volgt: 25 ex. á 
ƒ0.10; 50 ex. à ƒ0.09; 100 ex. 
á ƒ0.08; 250 ex. á ƒ0.07. 

Bij bestelling is het 
voldoende op te 
geven: 
„Platen Bijbelse Kunst", 
met vermelding 
van het nummer 

1. Komt tot Mij, allen die 
vermoeid en belast zijt. 

3. De intocht in Jeruzalem. 

4. Het laatste avondmaal. 

7. Gethsémané. 

8. Het berouw van Petrus. 

9. Jezus voor Pilatus. 

10. Zie, de mens! 

11. De vrouwen bij het graf. 

12. De Emmausgangers. 

13. De aankomst der herders. 

14. Simeon in de tempel. 

15. De lofzang van Simeon. 

16. De wijzen uit het Oosten. 

17. De vlucht naar Egypte. 

18. Laat de kinderen tot Mij 
komen. 

19. Het verloren schaap. 

20. Jezus weent over de stad. 

21. Jezus slapende in het 
schip tijdens de storm. 

28. De barmhartige Samari-
taan. 

29. De goede Herder. 
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DIPLOMA'S 
Het behoort tot de goede gewoonte, 
de leerlingen bij het verlaten der 
Dag- en Zondagsschool een diploma 
uit te reiken. Deze diploma's zijn 
momenteel in twee soorten verkrijg-
baar. 

 

Diploma A I 

  

voorstellende „De jonge Timothelis 
door zijn moeder onderwezen". Uit-
gevoerd in kleurendruk op mooi stevig 
papier. Formaat 301/2  X 221/2  cIVI. 
De prijzen zijn: 1-24 ex. à 18 cent; 
25-49 ex. á 17 cent; 50-99 ex. á 15 
cent; 100 of meer ex. á 121/2  cent. 

    

 

Modern uitgevoerd diploma 

  

    

In fraaie kleuren gedrukt, op mooi 
stevig papier. Formaat 25 x 39 c.M. 
Prijzen: 1-9 ex. á 25 cent; 10-24 ex. 
á 23 cent; 25-49 ex. á 21 cent; 50— 

/(// 99 ex. á 18 cent; 100 of meer ex. á 15 
cent. 
Desgewenst wordt tegen vergoeding 
door ons ieder gewenst inschrift in- 
gedrukt. 
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Opdracht-blaadje C Opdracht-blaadje A 

arnensdeZond  ,.‘celtoot 

Kerstmis 19...._, 

.1ludgfi" benztch 
ttrf abkadernoncl" 	_ 	 ___ _ .. 

iátd"fill"--Ar 

uNereiktaan: 

De waarde van het boekengeschenk 

wordt verhoogd door de namen van de 
Op het Kerstfeest uitgereikt aan: ontvangers als ook van de gevers voorin 

te schrijven. De ervaring heeft geleerd, dat 

het schrijven met inkt in een leesboek een 
Namens d.Zendagaachool ontsierend, vlekkerig schrift geeft. 

Maak daarom gebruik van de speciaal 

voor dit doel ontworpen Opdrachtblaadj es. 

Ze zijn op goed papier in kleur uitgevoerd 

en passen in ieder normaal boekformaat. 

Ze vereenvoudigen Uw werk. 

100 ex. fl.— 	250 ex. f2.25 Hierbij verkleinde reproductie van de drie 

500 ex. f4.— 	1000 ex. f7.50 in de handel gebrachte soorten! 

Wilt U bij bestelling s.v.p. duidelijk vermelden of U ontwerp A, B of C wenst te ont-
vangen? 

lk verk.69  

Opdracht-blaadje B 

De prijzen zijn zeer laag! 

ce tien geboden * 	Deze kaart werd fraai uitge- 
voerd op keurig carton. Bij 
uitstek geschikt voor uit-
deling onder de leerlingen. 

Prijs bij 10 ex. á 4 ct.; 25 ex. et 31/2  ct.; 50 ex. á 3 ct.; 100 ex. á 21/2  ct. 
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$gerstkeb.ere,1 

50 ex. /1.25; 100 ex. /2.25; 250 ex. /5.25. 
Om het instuderen te vereenvoudigen 
hebben we de liederen laten harmoniseren. 
De prijs van de muziek van elke serie is: 
1 ex. á 15 cent, 10 ex. à 121/2  cent, 25 of 
meer ex. á 10 cent. 

Serie I 

1. Hoe zal ik U ontvangen. 
2. Stille nacht, heil'ge nacht! 
3. Komt allen te zamen, komt verheugd 

van harte. 
4. 0 Kindeke klein, o Kindeke teer. 
5. De herdertjes lagen bij nachte. 
6. Laat het vrolijk loflied rijzen. 

Serie II 

1. De aarde was in nacht verzonken. 
2. Komt, verwondert u hier, menschen. 
3. 't Eng'lenheir kwam nederdalen. 
4. Herders, hebt gij niet vernomen. 
5. Sterre van 't oosten, wil nog eens ver-

rijzen. 
6. Dankt, dankt nu allen God. 

KAART VAN PALESTINA * 
BEWERKT DOOR J. VAN DE PUTTE 

DERDE VERBETERDE DRUK 

Prijs f 4.20 
Deze wandkaart heeft een grootte van 

148 X 116 c.M. Uitsluitend nog verkrijg-
baar in 2 losse vellen. 

BEWDENISPLATEN A en B 
ter herinnering aan de Openbare Belijdenis in de Nederlands Hervormde Kerk (bestel-
letter A) en in de Gereformeerde Kerk (bestelletter B), ontworpen door de sierkunstenaar 
Jac. Nuiver. 

Gedrukt in vier kleuren, op stevig houtvrij papier. Formaat 35 X 25 c.M. 

De prijs bedraagt: 1-9 ex. à 25 et.; 10-24 ex. à 23 ct.; 25-49 ex. á 21 et.; 50-99 ex. 
18 ct.; 100 of meer ex. á 15 ct. 

De royale uitvoering is er op berekend, dat deze plaat, voorzien van de namen van predi-
kant en ouderling, als document van blijvende waarde kan worden ingelijst. 
Bij bestelling gaarne duidelijk op te geven: Belijdenisplaat A of B. 
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Greeth Gilhuis-Smitskamp: 

Pit 
Meisjesboek 15-18 jaar. 2e druk. 

Omslagtekening en illustraties van H. en J. Bottema. 

Gebonden in heel linnen band. Prijs f3.75. 

De geschiedenis van Pit ten Berge is fris, prettig en vrolijk. 
Zij helpt thuis in het grote gezin, haar vader is leraar 
aan de Kweekschool. Van de andere kinderen is er een 
gymnasiast, een student en een onderwijzeres. De prettige 
sfeer in het gezin komt zonder dat het wordt gezegd, dui-
delijk uit en we volgen met intense belangstelling het wel 
en wee van het sympathieke leraarsgezin. Bijzonder ver-
makelijk is de beschrijving van de -„hit". Een boek dat er 
in gaat en dat ook in zijn tweede druk veel succes oogst. 

Ina J. Kornel: 

De sluier van Maya 
Roman voor meisjes van 17 jaar en ouder. 

Gevat in meerkleurig stofomslag. Gebonden in heel lin-
nen band f3.90. 

Dit boek behandelt de problemen van volwassen wordende 
meisjes. 

„Als er één ding is, waarom we dit verhaal over de stu-
dente Paula Keegstra willen aanbevelen, dan is het, omdat 
hier nergens een laffe smaak te proeven is. Paula en haar 
vrienden en vriendinnen zijn gezonde, jonge mensen, die 
de verantwoordelijkheid van hun daden niet van zich af-
schuiven. Overigens zouden daar verontschuldigingen voor 
te vinden zijn: de moeilijkheden stapelen zich op. Paula 
vindt tenslotte rust en kracht in het huwelijk met dominee 
Mees. 'n Goed boek". 	 Cantecleer. 



II 

Geschreven door de bekend geworden schrijfster 

MAX DE LANGE-PRAAMSMA III 

DRIE FRISSE, BLIJMAKENDE MEISJESBOEKEN 

• Goud-Elsje 	3e druk. Meisjesboek 14-16 jaar. Gebonden /3.50 

• Goud-Elsje verlooft zich 
2e druk. Meisjesboek 15-18 jaar. Gebonden /3.90 

• Goud-Elsje draagt een dubbele naam 
Meisjesboek 17 jaar en ouder. Gebonden /3.50 

Verzorging van banden, stofomslagen en illu- 
straties tussen de tekst door Rie Reinderhoff. 

Ouders, die hun dochter willen verrassen, meisjes, die hun vriendin een goed verjaars-
cadeau willen geven, en verder alle meisjes, die in de gelegenheid zijn zelf een boek te 
kopen, vinden hier wat hun hart begeert. 
Het zal de bezitsters van het eerste en tweede deel van de Goud-Elsje-serie, en dit zijn 
er vele duizenden, grote vreugde geven ook het thans verschenen derde deel te krijgen. 
Hoewel de delen op elkaar aansluiten, kunnen ze met evenveel pleizier afzonderlijk worden 
gelezen. 
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JEUGDBOEKEN 

Max de Lange-Praamsma: 

Mieke van de Rozenlaan 
Meisjesboek 12-14 jaar. 
Gebonden in heel linnen band. Gevat in meerkleurig stof-
omslag. Illustraties van Rie Reinderhoff. Prijs /3.50. 

Een werkelijk mooi meisjesboek, dat prachtig de sfeer 
weergeeft van een echt Christelijk gezin, waarin een ver-
standige vader en een lieve tactvolle moeder hun kinderen, 
hoewel ze thuisblijven, een ideale vacantie bezorgen. — Er 
wordt een logeetje gevraagd, een vriendinnetje van Mieke, 
dat door kinderverlamming niet lopen kan. En samen met 
het Indische buurmeisje hebben ze een genoeglijke tijd. 
Dit verhaal heeft een achtergrond van blijmoedig geloof; 
de kleinste gebeurtenissen krijgen daardoor diepte en be-
tekenis. 
Een vlot en fleurig meisjesboek, dat zeker niet onderdoet 
voor het zo populair geworden Goud-Elsje van deze 
schrijfster. 

K. Norel: 

Oranje boven uit de tijd van 
Jan de Witt 
Jongensboek 14-17 jaar. 
Stofomslag en illustraties van G. D. Hoogendoorn. Prijs, 
gebonden in heel linnen band, /4.90. 

Een Norel-boek! En wel een, dat door jong en oud met 
grote vreugde werd begroet. 
Wanneer men een jongen een waardevol geschenk wil 
geven, dan toch zeker dit avontuurlijk verhaal uit de tijd 
van Jan de Witt. De Oranjeklanten uit die tijd staan hun 
mannetje. 
Dit boek is als het ware een eresaluut aan de moedige 
Hollandse zeelieden van alle tijden. 

M. A. M. Renes-Boldingh: 

De zoon van den Witten Olifant 
Voor jongens en meisjes van 12 jaar en ouder. 
Gebonden in heel linnen band /3.90. 
Stofomslag en illustraties van Menno. 
De machtige Witte Olifant is Opperradja van Balige. Bij 
een messenstrijd komt hij om het leven. Zijn zoon, Si Ala 
Piso, heeft geen rooskleurig leven. Hij lijdt samen met zijn 
moeder de meeste tijd honger. Als hij wat ouder wordt, 
begint hij zelfs uit armoede te stelen bij de nieuwe Radja. 
De Radja, met zijn lot begaan, ontfermt zich over hem en 
voorziet hem van eten. Later wordt hij door zijn oom op-
gevoed tot goochelaar en duivelbezweerder. Het geluk 
breekt door als hij met zendelingen in contact komt en 
bekeerd wordt tot een voorvechter van de Grote Koning, 
over Wie de zendelingen hem vertelden. 
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JEUGDBOEKEN 

Dr J. Roelink: 

In dienst van de Erfprins 
Jongensboek 12-15 jaar. 
Illustraties en stofomslag van de schilder-tekenaar G. D. 
Hoogendoorn. Gebonden in heel linnen band. Prijs /4.90. 

Een zeer spannend jongensboek. Het verhaal speelt tijdens 
de Franse overheersing. De Hollanders uit die dagen wa-
ren niet minder vrijheidsgezind dan die uit onze tijd en 
de Oranje-vrienden werkten dan ook met alle middelen 
aan de bevrijding. 
Het is spannend en boeiend te lezen hoe de bezetters van 
die tijd vaak kostelijk op hun nummer werden gezet en 
hoe hieruit adembenemende avonturen ontstonden. 

Nel Verschoor-van der Vlis: 

Herrie-Let 
Meisjesboek 12-15 jaar. 4e druk. 
Gevat in stofomslag, gebonden in heel linnen band /3.90. 
„Een fris, aardig boek, waarin de verschillende karakters 
van de vier meisjes kostelijk worden beschreven. De vro-
lijke spontahe, in haar hart toch ernstige Let, de zachte 
Roeli, de trouwe Door en de keurige, nette indrukmakende 
Jo — het is alles zo „echt"." 	Rotterd. Kerkbode. 
Het verheugende in dit gezond-christelijke meisjesboek is 
vooral, dat het niet oppervlakkig is, doch ruggegraat 
heeft. 

Nel Verschoor-van der Vlis: 

Tegenwind 
Meisjesboek voor de leeftijd 15 jaar en ouder. 
Gebonden in heel linnen band, gevat in meerkleurig stof-
omslag. Prijs /3.90. 

„Tegenwind" vertelt op frisse en voor jonge mensen 
boeiende wijze van de moeilijkheden, die het gezin Van 
Raalte te doorworstelen krijgt. 
Juist voor het uitbreken van de oorlog krijgt de zwakke 
vader, die langzaam blind wordt, zijn ontslag _als boek-
houder. De beide dochters, de kordate Jop en de knappe, 
onstuimige, maar toch sympathieke Gerdientje, worden 
genoodzaakt een toevlucht te zoeken bij boer Keegstra. De 
zoon Bert moet onderduiken. 
Zuiver tekent de schrijfster de houding van de verschil-
lende personen tegenover al de zorgen. De jonge mensen 
in dit verhaal gedragen zich moedig, zijn bereid offers te 
brengen, verrichten dan ook diensten voor de verzetsbe-
weging. En dit alles zonder een zweem van opgeschroefde 
heldhaftigheid. Het belangrijkste is de weergave van de 
stoere verzetsgeest, die het beste deel van onze jeugd in 
de oorlog bezielde, 
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JEUGDBOEKEN 

Nel Verschoor-van der Vlis: 

Wind in de zeilen 
.ctoman voor oudere meisjes van 1'7-20 jaar. 
Gebonden in heel linnen band, gevat in stofomslag. 
Prijs /3.90. 

Na langdurige scheiding wordt het gezin Vos in Holland 
weer verenigd. Moeder Vos is in een Japans kamp over-
leden. Dat is een slag voor de jonge, knappe Lotje, die zo 
sterk naar moeders thuiskomst verlangde. De lange schei-
ding veroorzaakt ook moeilijkheden bij het aanpassen. 
De rustige, evenwichtige Anja, gerijpt door het kampleven, 
vindt haar weg naar het kinderhuis.... en verder. 
De vlinderachtige Lotje vindt uiteindelijk in de piano-
leraar, de bescheiden figuur op de achtergrond, de mens, 
die haar leert géven. 

A. Was-Osinga: 

De kinderen van het Ruige Veld 
Meisjesboek voor de leeftijd 10-14 jaar. 
Illustraties, stofomslag en bandontwerp van Jan Lutz. 
Gebonden in heel linnen band /3.50. 

Een zonnig, blijmoedig boek over een gezin, waarin on-
danks de moeilijkheden, de gemeenschapszin en het geluk 
de boventoon voeren. 
De liefdevolle verhouding in het gezin van de eenzaam 
wonende boer en visser Holt, doet weldadig aan. 
Alleen al omdat dit boek onze kinderen bewijst, dat het 
ook anders kan dan het in de tegenwoordige wereld in zo 
tal van gezinnen gaat, is het van onschatbare waarde. 
Maar er is meer waardoor het een zeer aparte plaats 
onder de jeugdboeken inneemt. De prettige manier waarop 
het geschreven werd. Zo, dat het practisch voldoet aan 
alle eisen, welke door de jonge lezeressen en door ouders 
maar aan een meisjesboek gesteld mogen worden. 



Cor Bruijn: 

Sil, de Strandjutter 
Prijs, gebonden ƒ5.90 
Stofomslag, bandontwerp en illustra-
ties van Anton Pieck. 

Deze roman over de Terschellinger strandjutter Sil van Peit, is van een zeldzaam 

pakkende en suggestieve kracht en van een vitale levensschoonheid bovendien. 

TRILOGIE UIT DE SPANNENDE BOURGONDISCHE TIJD 

Cor Bruijn: 

Vreemde Macht 
Vrijheid 
Ochtendschemering 
Letterkundigen van naam geven hun oordeel: 

„Ze zijn boeiend om te lezen en welverzorgd van taal en stijl. De beschreven figuren 

worden voor de lezers mensen van vlees en bloed." 
J. W. Ooms in Ned. Bibliografie. 

„Een kunstenaar, die de moed en kracht heeft zichzelf telkens te vernieuwen. Zijn 

grote historische werk in drie delen levert hiervoor het evenzeer overtuigende als 

verrassende bewijs." 	 Gabriël Smit in de Gooi- en Eemlander. 

„Er zijn in dit werk bladzijden van grote tederheid, die het al te felle temperen. Er 

treden vrouwenfiguren in op, die de innigheid en zuivere vroomheid hebben van 

Middeleeuwse schilderijen." 	 Jo Kalmijn-Spierenburg in „Vrouwenpost". 

Cor Bruijn: De drie portretten 
van Claire Marianne 

Gevat in stofomslag. 
Prijs, gebonden 	 f5.50 

„Deze roman geeft zoveel te genieten. — Het dorpje aan de rivier; het fascinerende 

decor van het smidsvuur, dat Joost Bernink in zijn fantastische bekoring gevangen 

blijft houden, ook als hij zich tot een talentvol schilder ontwikkelt; de heftig jonge 

liefde tussen Joost en Claire met al haar meeslepend pathos." 	„Vrouwenpost". 

Ruim geïllustreerd met vele kunstzin-
nige tekeningen van Ru van Rossem. 
Prijs, gebonden ƒ8.90 per deel. 
Deze drie historische romans sluiten 
op elkaar aan, doch kunnen evengoed 
afzonderlijk worden gelezen. 
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Cor Bruijn: 

Wendelmoet 

Illustraties, bandontwerp 
en stofomslag van Ru van 
Rossem. 
Prijs, gebonden f4.50. 

„Een der grote verdiensten van dit boek is, dat het, ge-
nomen uit het leven, óver dit leven heenwijst en dóór de 
wederwaardigheden der beschreven karakters heen de 
diepste gronden van het leven doet zien. 
„Wendelmoet" behoort tot het allerbeste dat Cor Bruijn 
ooit schreef en het behoort ook zonder twijfel tot de edel-
ste voortbrengselen onzer na-oorlogse roman-kunst." 

Gabriël Smit in de Gooi- en Eemlander. 

Cor Bruijn: 

Heert, mijn zoon, waar ben je? 
Verlucht met prachtige platen in kleur door George Schu-
lein. Prijs, gebonden ƒ4.90. 

De forse, gespierde taal, door Cor Bruijn in deze prachtige 
roman zo zeldzaam mooi gehanteerd, de fel levende ge-
beurtenissen en daar tussendoor de weldadige romantiek 
van vroeger tijden, maken het tot een onvergetelijk boek. 
In deze roman vinden we Cor Bruijn zoals we hem kennen 
uit „Sil, de Strandjutter" en „Arjen." 
Verschijnt medio December 1949. 

Prijs, gebonden f5.90. 
Stofomslag en bandont-
werp van Mohr. 

Dit boek speelt in de provincie Groningen., evenals de an-
dere zeer bekend geworden romans van Rein Brouwer. De 
hoofdfiguur is de stille, lichamelijk ietwat vergroeide, maar 
intelligente Anno Schoon. 
„Dit boek zit zo vol met fijne details, zo vol met open ogen 
geziene natuurbeschrijvingen en is met zoveel liefde tot de 
mensen geschreven, dat het een lust is om het te lezen." 

Tjalling in „Ontmoeting". 
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Rein Brouwer: 

De Zegen 



Stofomslag, illustraties tussen de tekst 
en bandontwerp van de bekende Ne-
derlandse schilder Doeve. Prijs, gebon-
den ƒ4.50. 

Illustraties, bandontwerp en stofom-
slag van Jan Lutz. 
Prijs, gebonden f4.90. 

Mia Bruyn-Ouwehand: 

Springvloed 

Mia Bruyn-Ouwehand: 

Dreigende branding 
Deze twee boeiende romans spelen in Katwijk aan Zee. Ze geven de geschiedenis 
van de redersfamilie Van der Duyn. Vrouw Maartje, de besluitvaardige reders-
vrouw, vertegenwoordigt 't stoere voorgeslacht. Haar kinderen, in wier leven vele 
spanningen voorkomen, gaan allen hun eigen weg. 
Naast de vele sterk sprekende familiegebeurtenissen zijn het de twee wereldoorlogen, 
die grote invloed hebben op de gang van zaken. De twee broeders Van der 
Duyn staan menigmaal fel tegenover elkaar. De een vindt zijn noodlot in een 
vrouw, die de zwakheid van zijn karakter gebruikt om zichzelf te bevoordelen; de 
andere broer schikt zich onder de hem opgelegde taak; beider bestaan wordt ver-
woest. — Deze boeken zijn afzonderlijk te lezen. 

M. C. Capelle: 
P. Oosterlee, opvoeder van het geweten 

Gebonden in linnen band. Prijs f3.90. 

Een boek, waarin het werk van een der bekendste Nederlandse paedagogen is ver-
zameld en toegelicht. 
Voor allen, die op een of andere wijze leiding hebben te geven aan de jeugd, een 
buitengewoon belangrijk boek. Voor onderwijsmensen onmisbaar. 

Muus Jacobse: 	 2e druk. Een bundel gedichten. 

Het bescheiden deel 	Prijs, gebonden ƒ1.90. 

„De afstand, die helaas bestaat tussen het volk en zijn kunstenaars, wordt door 
deze dichter overbrugd op een wijze, die onze dank verdient. En bovenal: dit is 
kunst, die het uitzicht biedt van het christelijk geloof; kunst die waarlijk blij 
maakt." 	 In de Waagschaal. 

Frithjof E. Bye: 

Wolven huilden rond het Bosmeer 
Prijs, gebonden f4.90. Geautoriseerde vertaling uit 
het Noors van Greta Baars-Jelgersma. Met vele sug-
gestieve tekeningen verlucht door Ans van Zeyst en 
Manna Saelman. 

Het zijn pracht-figuren, die deze roman bevolken. 
Een kluizenaar-boer, een schone jonge vrouw, een 
steedse jonge man en drieste zigeuners. Wolven en 
ijsbaarlijk strenge winters, een hut op een eenzaam 
eiland, vormen de romantische achtergrond van dit 
zo geheel van het gewone genre afwijkende boek. 
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C. Th. Jongejan-de Groot: 

Verdonkerd Goud 
2e druk. 	Prijs, gebonden f4.50 

Een opvallend goede christelijke roman, waarin het leven 
van een jonge Rotterdamse weduwe met haar twee kinde-
ren wordt uitgebeeld. 
De valse mystiek van haar ouders en de daarbij gehuldig-
de theorie over God als een toornig God, legt een schaduw 
over haar leven en dat van haar kinderen. 
Deze boeiende roman is mede -hierom zo rijk, omdat hij 
een reactie is op de onwaarachtige beleving van het Evan-
gelie. Dit boek leert, dat het geloof waarlijk gelukkig en 
blij kan maken. 

Jaap Kolkman: 

Walvis aan stuurboord 
Geïllustreerd met vele tekeningen en 
28 pagina's foto's van Hannes de Boer. 
Prijs, gebonden f5.90. 

Het wel ,en wee van de eerste Nederlandse Walvisvaart-expeditie. 
Een boeiend, gedocumenteerd, spontaan geschreven boek, dat men met stijgende 
belangstelling leest. Niet alleen de liefde voor de mens op zee spreekt er uit, maar 
bovenal de liefde voor het vissersbedrijf, dat in de walvisvaart zijn grootste bekro-
ning vindt. 

Herman de Man: 

Wonderlijke Ontmoetingen 	2e druk. 	Prijs, gebonden f6.90. 

De zo tragisch om het leven gekomen auteur van zo menige prachtige Nederlandse 
roman beschrijft hier het in vele opzichten spannende leven in ballingschap tijdens 
de laatste wereldoorlog. 
„Wij blijven dankbaar voor dit interessante, zo geheel pretentieloze en voorlopig 
unieke boek, dat op onverwachte wijze het wel zeer ongewone litteraire testament is 
geworden van deze veelgelezen herschepper van Hollands boerenleven." 

Nw. Rotterd. Courant. 

Fenand van den Oever: 
	 Omslag in kleur, bandontwerp en 39 

ill. tussen de tekst van Anton Pieck. 

Brood uit het water 	Prijs, gebonden f4.50. 

„De schrijver wil niet mooi doen, niet overdonderen, reikt nergens boven zijn macht 
en zet ons levende mensen voor. Overal, ter zee en te land, neemt hij ons met zich 
mede. En wanneer het tussen de fikse Arend-Michiel en het in enkele trekken raak 
getekende meisje Wil Struis tot een huwelijk zal komen, is dit blijde einde een 
logisch slot van een weldadig aandoend boek." F. Bordewijk in Utr. Nieuwsblad. 
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Fenand van den Oever: 
Laat mij maar zwerven 

Verzorging van omslag in kleur, bandontwerp en 
vele illustraties van Anton Pieck. Prijs, geb. f4.90. 
In dit vervolg op het met veel enthousiasme ont-
vangen „Brood uit het water" wordt het leven van 
de robuste Arend-Michiel van Roon verder beschre-
ven. Hij is te zelfstandig om onderdanig te zijn, hij 
is met te veel eerbied voor het gezag opgevoed om 
opstandig te worden. Hij zoekt zijn weg. De wind 
jaagt hem nu eens op, de buien slaan hem dan weer 
recht in 't gezicht. Hij zwerft, zoekt, boort nieuwe 
bronnen aan. 't Is geen engel. Een woeste zwerver. 
Hard als graniet. Hij vecht, hij zoekt, hij vindt veel. 
Niet alles. 

Mia van Oostveen: 
Dit is 't verhaal van Mensen.hart 

2e druk. Gebrocheerd f2.75. Rijmvers met vierkleu-
rendrukplaten van de schrijfster. 
Een voor ieder begrijpelijk rijmvers, waarin vele alle-
gorische personen hun boeiende rol spelen: Eer-
zucht, Berekening, Hoogmoed, Zelfgenoegzaam-
heid, Genot, Vleierij, IJdelheid, Liefde en vele 
andere eigenschappen, die hun invloed uitoefenen 
op het mensenhart. 
De in vier kleuren uitgevoerde platen, waarin ook 
de vele gebruikte symbolen prachtig tot hun recht 
komen, verduidelijken in hoge mate de tekst. 
Zeer sterk beeldend wordt hier weergegeven hoe in 
vrijwel ieder mensenleven de strijd tegen het kwade 
te voeren is; het kwade dat zich in de schitterendste 
vermomming aandient. — Eerzucht verschijnt in 
prinselijk sabelbont, Berekening draagt een gouden 
keten, Vleierij heeft een sluier om met veel fluwelen 
strikjes. Trots draagt een rovershoed met geleende 
veren enz. Uiteindelijk zijn het Geloof, Hoop en , 
Liefde, die Mensenhart een veilige thuiskomst be-
zorgen. 
De combinatie van platen en tekst vormt een bij-
zonder harmonieus geheel. 
Een origineel geschenk van blijvende waarde voor 
jong en oud. 

C. Postma (Arts): 
Stippellijnen 

in het sexuele leven, aangegeven voor, jongens van 13-18 jaar. Woord vdoraf van 
Ds F. M. Kooyman. 	 Prijs, gebonden 	 ƒ1.50 

Dit boekje is een steun voor ouders en opvoeders. Geef het Uw jongens, die met 
moeilijkheden worstelen, in handen of bespreek de inhoud met hen. Zij zullen er IJ 
dankbaar voor zijn. 

52 



M. A. M. Renes-Boldingh: 

De ongeschreven roman 
In meerkleurig stofomslag. Met illustraties van Rie 
Reinderhoff. Prijs, gebonden f4.90. 

Een levensecht boek. Het geeft de levensgeschiedenis van 
twee vrouwen, moeder en dochter, die hun innerlijke drang 
naar het goede in het huwelijk vaak moeten onderdruk-
ken. We vinden hier de realiteit van het leven: mislukte 
levens, mislukte huwelijken. Maar gelukkig ook de blijd-
schap en de doorbraak van het goede. Het boek werd met 
groot meesterschap geschreven. 

Peter Hansen Skovmoes: 

Eerst als het weefgetouw stilstaat 
Vertaald door John de Bas. 
Gebonden f4.90. 

Deze christelijke roman speelt in Denemarken. Het boek beschrijft de moeilijke 
eerste jaren van het huwelijk tussen een jonge boer en een goedmoedig meisje. Aan 
dit huwelijk gaat een diepe, innerlijke strijd vooraf, die de jonge boer voor zichzelf 
krijgt uit te vechten. 
Hij trouwt en moet daardoor de vrouw van zijn hart loslaten. De ware liefde over-
wint en het huwelijk wordt gered van een ramp, waarheen het scheen te leiden. 

TWEE BOEKEN, DIE NEDERLAND STORMENDERHAND VEROVERDEN 

Anne de Vries: 
Bartje zoekt het geluk 
Anne de Vries: 

Hilde 

In meerkleurig stofomslag. Prijs, ge-
bonden ƒ5.50. 

In meerkleurig stofomslag. Prijs, ge-
bonden f4.90. 

Deze algemeen gewaardeerde romans bereikten ieder een oplaag ver boven de 100.000 
exemplaren. Ze werden in vele talen vertaald over de gehele wereld verspreid. 
Iedere Nederlandge boekenliefhebber, die ze nog niet bezit, verzuime niet ze aan te 
schaffen. Ze behoren in iedere boekenkast thuis. 

Jacqueline E. van der Waals: 
Gebroken kleuren 

3e dr. Bloemlezing uit haar gedichten. 
Gebonden f 2.75. 

Deze bloemlezing bevat 64 van haar bekendste gedichten, samengelezen uit ver-
schillende bundels. 
Zeer terecht genieten deze gedichten in ruime kring belangstelling. Ze zijn rijk aan 
rhythme en klank, luchtig van toon, zelfs speels, of diep godsdienstig. 
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H.W.S.: 

Nieuw Bijbels Dagboekje 
14e druk. Omvang 380 bladzijden. Prijs, gebonden 
f3.50. 

Een in handig formaat uitgegeven dagboekje, waarvan nu 
al een lange reeks van jaren, jaarlijks duizenden exem-
plaren hun weg vinden. De practische opzet en de kern-
achtige stukjes maken het tot een onvervangbaar dag-
boek. 

Ds J. H. C. Kamsteeg: 

Als de wegen moeilijk zijn 
Gevat in stofomslag. Prijs, gebonden, f3.90. 

In 45 hoofdstukken geeft deze zeer bekende prediker zijn 
diepgevoelde woorden tot troost van vermoeide en gesla-
gen mensen. Dit prachtige boek heeft ten doel zieken en 
allen wier wegen moeilijk zijn te helpen. 

Dr A. A. van Ruler: 

Sta op tot de vreugde 
2e druk. 	 Prijs, gebonden f3.90. 

Een bundel overdenkingen. Een welkom geschenk voor 
mensen van allerlei „ligging", tot vreemdelingen in de 
Bij bel toe. 

Dr A. A. van Ruler: 

Verhuld Bestaan 
Prijs, gebonden f4.50. 

Een bundel korte overdenkingen. Deze stelt, evenals „Sta 
op tot de vreugde", in pittige stijl de blijdschap van 't 
Evangelie in 't licht, Ze zijn bestemd voor eenvoudigen en 
ontwikkelden, kerkelijken en buitenkerkelijken. 
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Altijd Zondag 
Handboek voor het Catechismus-onderricht, door Ds C. 
Aalders, Ds B. van Ginkel en Dr P. ten Have. 

In twee delen. Prijs, per deel ƒ7.50. 
„Telkens weer blijkt ons, dat jongeren van allerlei slag 
graag met de Catechismus bezig zijn, als deze hun spor- 
tief en smakelijk wordt toebereid." 	P. ten Have. 
Dit boek is bedoeld als handleiding voor de cateeheet, om 
zich voor te bereiden tot een doelmatige behandeling van 
de Catechismus. 
Het spreekt vanzelf, dat ook voor andere doeleinden dit 
werk grote diensten kan bewijzen. Voor behandeling van 
de Catechismus in het voortgezet onderwijs, in het jeugd-
werk, op de kansel, in discussiegroepen als ook voor zelf-
studie. 

Dr W. Aalders: 

Cultuur en Sacrament Prijs, geb. f3.90. 

Dr Aalders bespreekt in dit boek vele vragen, die na de 
tweede wereldoorlog op de Kerk zijn afgestormd, o.a. de 
richtingsstrijd, de theocratie, het Rooms-Katholicisme. 
Duidelijk komt hier uit, hoe al deze vragen hun grond 
en ontstaan vinden in de ene grote vraag van de verhou-
ding van Kerk en cultuur. 

Karl Barth: 

Hoofdsom der heilige leer 
Prijs, gebonden f4.50. Voordrachten over de Apos-
tolische Geloofsbelijdenis. Vertaald door Ds A. D. 
Bakker. 

„Een prachtige samenvatting van Barth's leer, die werke-
lijk voor ieder aandachtig lezer te begrijpen is. Wie het 
boek van Prof. Van Niftrik „Een Beroerder Israëls", dat 
wij indertijd zo dringend verzochten aan te schaffen, ge-
lezen heeft, wordt hier op de meest eenvoudige wijze in 
aanraking gebracht met de meester zelf." De Jonge Kerk. 

Dr S. F. H. j. Berkelbach van der Sprenkel: 

Huwelijkscatechisatie 	 Prijs, geb. f5.25. 

Dit boek behandelt een terrein, dat in 't onderwijs der kerk slechts zelden ter sprake 
komt. Het geeft een afdoend antwoord op de huwelijksvragen en -problemen van 
deze tijd, zowel op godsdienstig als sexueel terrein. Het is in de eerste plaats be-
doeld voor jonge, verloofde en gehuwde mensen. 
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Dr M. H. Bolkestein: 
Het Heilig Avondmaal Prijs, geb. /2.90. 

Een populair boekje over het Avondmaal aan de hand van 
't Avondmaalsformulier. 

H. J. Farner: 

Dienaar des Woords 
Vertaald uit het Engels. 	 Prijs, geb. /2.90. 
Een boek voor hen die preken, maar niet minder voor hen 
die luisteren. Achter deze hoofdstukken ligt de overtuiging, 
dat de taak der verkondiging niet alleen opgedragen is aan 
hen die preken maken en houden, maar veel meer aan de 
Kerk in haar geheel. 

Dr A. R. Hulst: 

Belijden en Loven 	Gebrocheerd /1.25. 

Rede gehouden bij de aanvaarding van het ambt van 
Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. 

Dr J. Koopmans: 

Kleine Postille 2e druk. Prijs, gebonden /3.75. 

Een herdruk van het veel gevraagde boek van wijlen Dr 
Koopmans. Het is een klein meesterwerk, dat naar oud-
reformatorische voorbeelden een jaarcyclus van predik-
teksten kort behandelt, voor predikanten, maar vooral ook 
voor vele anderen die geregeld ter kerke gaan. 

Dr J. Koopmans: 

Laatste Postille 2e druk. Prijs, gebonden /3.90. 

Prof. Dr K. H. Miskotte stelde deze laatste Postille samen 
uit een keur van nagelaten preekschetsen. 
Deze schetsen zijn bedoeld als hulpmiddel voor de predi-
kanten bij de voorbereiding van hun preek. Ze zijn boven-
dien voortreffelijk bruikbaar als handleiding voor bijbel-
studie in kringen en voor zelfstudie. 

Dr G. van der Leeuw: 

Sacramentstheologie 
Prijs, gebonden /8.50. 

„Dit boek van de geniale Groninger hoogleraar handelt 
over de sacramenten. Het heeft deze grote verdienste, dat 
het het probleem van de betekenis van het sacrament aan 
de orde stelt. Ook als we „neen" zeggen tegen de beteke-
nis die Prof. Van der Leeuw aan het sacrament geeft, zul-
len we bij dat „neen" niet kunnen blijven staan. Dit boek 
dwingt ons om antwoord te geven. Wat is dán het sacra- 
ment voor ons 9" 	Kerkblad voor A'dam en omg. 
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Dr G. van der Leeuw: 

Liturgiek 	2e druk. Prijs, gebonden ƒ5.90. 

Liturgiek is de leer van de Eredienst. 
Prof. Van der Leeuw heeft aan deze leer een uitvoerige verhandeling gewijd, die, zoals 
hij het in zijn voorwoord zegt, „helpen wil bij de bezinning op het wezen van de eredienst 
en de toepassing daarvan in de Hervormde Kerk, maar tevens een handleiding wil zijn 
bij de practijk. 
Wanneer wij God dienen in zijn huis, mag niets slordig of toevallig, nog minder zielloos 
zijn." 

Dr H. van der Linde: 

De Wereldraad van Kerken 
Gebrocheerd f2.—. Getalsprijs: 50-100 ex. à ƒ1.75; 100 en meer ex. á f1.50. 

Een overzicht van de geschiedenis, de ontwikkeling en de toekomst der Oecumenische Be-
weging. 

Dr K. H. Miskotte: 

In de gecroonde Allemansgading 
2e druk. Prijs, gebonden f7.50. 

„In de gecroonde Allemansgading" geeft een keuze .uit het verspreide werk van Prof. Mis-
kotte, bijeengebracht door Willie C. Snethlage en E. A. J. Plug. Zo rijk en zo veelzijdig, dat 
inderdaad alle man, die dit boek leest, er iets van zijn gading in vindt. 

Dr G. C. van Niftrik: 

Een Beroerder Israëls 
2e druk. Prijs, gebonden f6.90. 
Enkele hoofdgedachten in de 
theologie van Karl Barth. 

„Wij kunnen ons niet voorstellen, dat iemand, die op de 
hoogte van het geestelijk leven van zijn tijd wil blijven, 
dit boek ongelezen kan- laten. Voor wie niet alle theo-
logisch besef mist, een spannend en bij alle ernst zelfs een 
vrolijk boek." 	 Leeuwarder Courant. 
De pers is eenparig van oordeel, dat het hier gegeven boek 
er een is van groot belang voor ieder, die antwoord wil 
hebben op de vraag wie Karl Barth eigenlijk is en wat hij 
wil. Het heft alle misverstand over deze veelomstreden 
figuur en zijn theologie definitief op. 
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Dr G. C. van Niftrik: 

Kleine Dogmatiek 
3e druk. Prijs, gebonden f5.50. 

„Als ik zeg, dat dit boek in een behoefte voorziet, is dat 
géén gemeenplaats. Het ontwaken der belangstelling is een 
verblijdend teken van de herontwaking der kerk en van 
haar verantwoordelijkheidsbesef ook tegenover de buiten-
staanders, die voortdurend en met recht vragen: zeg mij 
toch eens duidelijk wat gij gelooft! 
Wij voelden behoefte aan een populair en toch grondig 
boek, dat de dingen positief stelt en tegelijk in pakkende 
vorm. Zulk een boek heeft Dr Van Niftrik ons nu ge- 
schonken." 	Dr H. Berkhof in de Zeister Courant. 

„Dit boek aankondigen is een vreugde, omdat het kan zijn 
een warme aanbeveling." 	 De Geref. Kerk. 
Dit boek leent zich bijzonder voor het gebruik op vereni-
gingen en cursussen. 

Dr H. van Oyen: 

Op weg naar een Christelijke wijsbegeerte? 
Gebrocheerd fl—. 

Hier wordt de actuele vraag aan de orde gesteld in hoeverre een Christelijke wijs-
begeerte gewettigd is. 

DE PREDIKING VAN 

HET NIEUWE TESTAMENT 
Een theologische commentaar onder redactie van 
Dr K. H. Miskotte en Dr H. van Oyen„ 

Thans zijn van deze serie te leveren: 

Dr E. L. Smelik: 

De weg van het woord 
Het Evangelie naar Johannes. 
Prijs, gebonden f8.90. Intekenprijs ƒ7.90. 

Dr G. J. Streeder: 

De gemeente van Christus Jezus 
De Brief aan de Philippenzen. 
Prijs, gebonden ƒ3.75. Intekenprijs f3.25. 
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Dr E. L. Smelik: 

De wegen der Kerk 
2e druk. 
De Brieven aan TimotheUs. De Brief aan Titus. De Brief aan Filémon. 
Prijs, gebonden f5.90. Intekenprijs f5.25. 

Deze serie is in de eerste plaats van belang voor predikanten en verder voor allen 
die op enigerlei wijze in enigerlei vorm tot Bijbelverklaring worden geroepen, o.a. 
kringleiders, verenigingsleiders en -leidsters. De ervaring leert hoe moeilijk het is 
een geschikte handleiding tot zulk werk te vinden. Hier is zij. 

Dr A. j. Rasker: 
Christelijke Politiek 

Prijs, gebonden f3.90. 
Dr Rasker geeft hier een bijzonder duidelijke weergave van de Christelijke Politiek, 
zoals die door Prof. Van Ruler wordt voorgestaan, waarbij hij critisch ingaat tegen 
zijn beschouwingen over de koloniale staat. 
Dit boek geeft een waardevolle uiteenzetting van de Indonesische kwestie. 

Dr A. A. van Ruler: 
De belijdende Kerk in de nieuwe kerkorde 

Gebrocheerd ƒ1.50. Getalsprijs: 50-100 ex. á f1.25; 100 en meer ex. á f1.—. 
In deze voor alle leden en aanstaande leden der Ned. Herv. Kerk belangrijke bro-
chure zijn alle gegevens uit het ontwerp-kerkorde verzameld en uitvoerig besproken. 

Dr A. A. van Ruler: 
Het Apostolaat der Kerk en het Ontwerp-Kerkorde 

Gebrocheerd f2.50. Getalsprijzen: 50-100 ex. á f2.25; 100 en meer ex. á f2.—. 
Bestemd voor leden en aanstaande leden der Ned. Herv. Kerk. De schrijver wijst 
hier aan hoe de apostolische visie op het wezen der kerk, onder invloed der wereld-
zending, is geboren. Ten tweede hoe zij aansluit bij de grondbegrippen der reformatie 
aangaande de prediking, het pastoraat, de presbyter en de praedestinatie. 

Dr. A. A. van Ruler: 
De vervulling van de wet 

Gebonden f 15.—. 
Een dogmatische studie over de verhouding van openbaring en existentie. Studen-
ten, vak-theologen en theologisch geschoolde leken vinden hier een belangrijk, zeer 
gedegen studiewerk. 

Dr. A. A. van Ruler: 
Religie en Politiek 

Prijs, gebonden f7.50. 
Deze uitgave behandelt het vraagstuk van de verhouding van Kerk en Staat. Sterk 
spreekt hier het verlangen naar het optreden van de christelijke partij door het 
publiek optreden van de Kerk. 
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Dr M. C. Slotemaker de Bruine: 

Het Joodse vraagstuk: 
Prijs, gebonden f3.90. 
Dit boek houdt zich bezig met de enorme problemen, waarvoor het Joodse volk in 
de oorlog werd en thans nog wordt geplaatst, terwijl het bovendien een historisch 
overzicht geeft van het Jodendom. 

Dr E. L. Smelik: 

Het gesprek in de Pastorale Theologie 
Gebrocheerd f 1.— 
Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van Hoogleraar en het Kerke-
lijk Hoogleraarsambt aan de Universiteit van Amsterdam op Maandag 21 Maart 1949. 

Dr W. A. Visser 't Hooft: 

Droefenis en grootheid der Kerk 
Prijs, gebonden f2.90. 
Vertaald door Mia Cramer. 
Ingeleid door N. Stufkens. 

Dit boek heeft de bedoeling ons kerkvolk nog eens, 
nu op een afstand, het kerkelijk gebeuren der oor-
logsjaren met al de frisheid van het juist doorleefde 
voor ogen te stellen en het opnieuw te doordringen 
van de grootsheid der inzichten in die tijd in diepe 
vreugde gewonnen en in alle aanvankelijkheid tot 
gestalte gebracht. 

Dr H. de Vos: 

Verdraagzaamheid 
Gebrocheerd f 1.— 

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon Hoogleraar aan de 
Rijksuniversiteit te Groningen op Zaterdag 29 Januari 1949. 

Dr H. de Vos: 

Het Christelijk Geloof 
Prijs, gebonden ƒ8.90. 

„Een boek als dit bezaten wij nog niet en wij hadden er dringend behoefte aan. Het 
is een dogmatiek voor iedereen geworden, die een belangrijke invloed zal kunnen 
krijgen onder het kerkvolk. Catecheten zullen er met vrucht gebruik van kunnen 
maken; mannenverenigingen en kringen zullen het kunnen behandelen; kerkeraads-
leden en gemeenteleden, die vaak klagen over het gemis aan een eenvoudige en 
leesbare weergave van de Christelijke leer, kunnen hier terecht. De bestudering van 
deze dogmatiek zal sterk gemeente-vormend kunnen werken. En dat is wat wij be- 
hoeven in deze tijd." 	 „In de Waagschaal". 
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A. A. Wildschut: 

Voorspelling en Profetie 
Prijs, gebonden f2.25. 

Inhoud: Inleiding. De behoefte aan voorspellingen. Voorspelling en de wil Gods. 
Wat wil God? Profetie. Besluit. 

Een serie TOELICHTINGEN 
OP DE 
HEIDELBERGSE 
CATECHISMUS 

die naar aard en opzet voor ieder toegankelijk is en door 
haar korte, bondige verklaring in zeer ruime kring met 
vreugde zal worden begroet. 

• Dr K. H. Miskotte: 

DE BLIJDE WETENSCHAP 

Prijs, gebonden ƒ3.90. Inteken-
prijs f3.50. 

De bewerking v. Zondag I—XII. 

• Dr G. Oorthuys: 
DE SACRAMENTEN 
Prijs, gebonden f3.90. Inteken-
prijs f3.50. 
De bewerking van Zondag 
XXIII—XXXI. 

• Dr 0. Noordmans: 
HET KONINKRIJK DER 
HEMELEN 
Prijs, gebonden f3.90. Inteken-
prijs ƒ3.50. 
De bewerking van Zondag VII—
XXII. 

• Dr S. F. H. I. Berkelbach 
van der Sprenkel: 
HET GEBED 

Prijs, gebonden ƒ3.50. Inteken-
prijs f3.10. 
De bewerking van Zondag XLV-
LII. 
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CATECHISMUS of Onderwijzing in de Christelijke leer, die in de Nederl. Gereform. 
Kerken en Scholen geleerd wordt. Met teksten .. 	 f0.21 
25 ex. f4.75; 100 ex. f16.80. 

A. HELLENBROEK: (Dusgenaamd Groot Rellenbroek) Voorbeeld der goddelijke 
waarheden. 	voor eenvoudigen .. 	 f0.371/2  
25 ex. 3'8.75; 100 ex. f30.25. 

Idem Idem, (Dusgenaamd Klein Rellenbroek) 	 f0.25 
25 ex. f5.80; 100 ex. f 18.40. 

KORT BEGRIP DER CHRISTELIJKE RELIGIE, met de voornaamste bewijzen der 
Heilige Schrift en een aanhangsel over de Wet des Heren .. 	f0.25 
25 ex. f3.50; 100 ex. f1025. 

Ds P. J. VAN MELLE: KORTE SCHETS DER CHRISTELIJKE GELOOFS- 
LEER, 4e druk 	.. 	 f1.30 

Ds P. A. VAN STEMPVOORT: NAAR HET HEILIG AVONDMAAL, 6e druk f0.50 

Dr H. BERKHOF en Dr N. M. H. VAN DER BURG: BEKNOPT LEERBOEK DER 
KERKGESCHIEDENIS VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS 
Deel I en II in één band. 	 Gebonden f4.50 
Deel I. Oudheid en Middeleeuwen. 
Deel II. Van de Reformatie tot heden. 	 Prijs gebonden f2.95 
Deel I is niet meer los verkrijgbaar. 
Dit leerboek is de bewerking van het in ons land allerwegen gewaardeerde 
boek van Dr H. Berkhof: Geschiedenis der Kerk. 

Dr A. SAMSOM en Dr G. J. DE VRIES: GRIEKSE GRAMMATICA, 2e druk. 
Gebonden f3.90. 

Dr A. SAMSOM en Dr G. J. DE VRIES: OEFENBOEK BIJ DE GRIEKSE GRAM- 
MATICA, 2e druk. 	 Gebonden f3.90 

Dr J. ROELINK: Een honderdtal brieven uit de correspondentie van Elbertus 
Leoninus. Dissertatie. Bespreking van de in het Latijn gestelde brieven van 
deze Nederlander. Belangrijk voor de studie in Geschiedenis. Ingen. f 10.— 

Dr D. VERVEEN: METING VAN RODE BLOEDLICHAAMPJES. Aan de hand van 
dit boek wordt het in de geneeskunde mogelijk om op bloedpreparaten het 
volume en de oppervlakte der rode bloedlichaampjes te berekenen. 

Gebonden in linnen band f6.90 

ZESTIG LEESSTUKKEN, ten dienste van het onderwijs in de Vaderlandse Ge-
schiedenis op Gymnasia, H.B.S. en Kweekscholen, bijeengebracht door Dr A. G. 
van Opstal en Dr J. Roelink. Gebonden in linnen band 	 f4.90 
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