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Een prachtig 
kijk- en leesboek 

voor kinderen 
van 5 tot 7 jaar 

 

Nel Verschoor-van der Vlis: 

Toen het 

avond werd 

Groot formaat. Vele geestige tekeningen in 
kleur. 	 Geb. f2.90 

Ouders zullen er hun jongste kinderen met 
genoegen uit voorlezen. 
Grootouders vinden het beslist een vreugde 
zo'n aardig boek voor hun kleinkinderen te 
kunnen kopen. 
Het zijn de belevenissen van Annètje, voor 
de kleuters wel heel aantrekkelijk verteld. 
Een alleraardigst boek! 

Het boek 
voor jongens en meisjes van 

10 jaar en ouder 
Drie boeiende Indianenverhalen in 

één band  
Anne de Vries: 

Panokko 

Geb. 0.90 
De drie reeds zeer populair geworden India-
nenverhalen vormen, nu ze ook in één band 
zijn samengebracht, een zeer begerenswaar-
dig boekwerk voor jong en oud. 
Het verhaal geeft de zeer boeiende lotgeval-
len weer van een Indianengezin in het oer-
woud. 
Panokko is de moedige zoon van een hoofd-
man en hij en zijn vrienden beleven op jacht 
en met handeldrijvende negers wel heel op-
windende avonturen. De tocht die zij in ge-
zelschap van een paar blanke mannen maken 
als ze op zoek gaan naar een neergestort 
vliegtuig, wordt voor allen onvergetelijk en 
niet het minst voor de Indianenjongens in 
wier leven een grote ommekeer wordt ge-
bracht. 

ECHT EEN HEEL DIK BOEK 

VOOR WEINIG GELD!! 



De jeugd en de toekomst 

Steeds meer wordt het van belang zoveel mogelijk kinderen door middel 
van verantwoorde boeken in contact te brengen met de hogere waarden 
van het leven. 
Ook U bent in de gelukkige omstandigheid te mogen werken in het belang 
van de hedendaagse jeugd. 
En wie voor de jeugd werkt, werkt aan de toekomst. 
Aan de geestelijke opbouw van de jeugd zelf, maar ook aan die van ons 
land en volk. 
Dat dit in deze tijd van vervlakking nodiger is dan ooit, kunt U welhaast 
beter dan wie ook beoordelen, omdat IT door Uw werk zo menigmaal met dit 
probleem wordt geconfronteerd. 
Gelukkig kunt U dit jaar beschikken over een waardevolle collectie boeken 
van een aantal geestdriftige auteurs, die het beste gaven ten dienste van 
de jeugd. 
Zij zullen U prachtig helpen bij Uw werk. 

Een belangrijke praktische verbetering in uitvoering! 

Alle nieuwe uitgaven en herdrukken verschijnen thans in een geverniste 
uitvoering, waardoor ze er opvallend fris en vrolijk uitzien. Niet alleen 
vormen de boeken hierdoor meer dan ooit een lust voor het oog, maar deze 
nieuwe bewerking heeft bovendien praktische voordelen. 
Door het aanbrengen van deze beschermende vernislaag krijgen de boeken een 
veel langere levensduur. De toepassing van deze nieuwe technische vinding 
maakt de kerstboeken nog belangrijk waardevoller! 

EEN OPVALLENDE VERBETERING IN UITVOERING, MAAR 

de prijzen blijven laag! 

Het zal U eveneens bijzonder interesseren dat er in de beroemde Serie 
„Voor Onze Kleinen" van W. G. van de Hulst onder de titel „Kleine zwerver" 
een nieuw deeltje verschijnt. 
Verder, dat alle thans in herdruk verschijnende Van de Hulst-boeken van 
nieuwe moderne illustraties en omslagtekeningen werden voorzien. 
Ook het uitdelingsmateriaal werd uitgebreid met een nieuwe serie plaatjes 
in kleur. 
Voor ieder kind vindt U in deze catalogus het geschiktste boek. 
Gaarne wensen we II veel genoegen bij het kiezen en delen. 

Najaar 1958. 
G. F. CALLENBACH N.V. - NIJKERK 
Tel. 03494-241 (2 lijnen) - Giro 823581 

verkrijgbaar in de boekhandel. 

1 	
i Een uitvoerige catalogus van theologische, bellettristische en andere uitgaven wordt U 

gaarne op Uw verzoek gratis toegezonden. 
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25 CENT 

1 	Greeth Gilhuis-Smitskamp: 
Een feestjurk voor Fietje 
Meisjesboek 6-8 jaar. 16 blz., 4 ill. 

Fietje bedacht een verrassing voor de ver-
jaardag van haar zieke moeder. Zij kocht 
een kuikentje, maar het tere diertje over-
leefde de dag niet. Het verdriet hierover is 
groot, maar Fietje kan het vergeten door 
een dubbele verrassing, want vader, die op 
zee vaart, komt thuis en moeder mag uit 
bed. 
Als heel bijzondere verrassing is er dan nog 
de prachtige jurk die vader voor haar heeft 
meegebracht. Een ware feestjurk! 

2 	 W. G. van de Hulst: 
Een held 
Jongensboek 7-10 jaar. 16 blz., 4 ill. 9e druk. 
Beperkte voorraad 

3 	C. Th. Jongejan-de Groot: 
Nieuwe vrienden 
Jongensboek 7-10 jaar. 16 blz., 4 ill. 

Jopie, een jongen uit een grote stad, krijgt 
van zijn makkers een verdwaald hondje, dat 
hij graag houden wil. Zijn zieke moeder 
speelt op en mokkend komt hij op straat. 
Hij wordt door een agent meegenomen, die 
een tehuis voor de hond vindt. 
Door een onvoorzichtige daad komt Jopie 
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nog eens met de politie in aanraking en 
daardoor wordt er in zijn leven veel ten goe-
de veranderd. 

4 	Co van der Steen-Pijpers: 

Robbie krijgt tèch een vriendje 
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. 

16 blz., 4 ill. 

Robbie gaat verhuizen en komt op een an-
dere school. Als men hem de eerste morgen 
de beste al belachelijk maakt, moet hij niets 
meer van de school en de jongens hebben. 
Als hij ruzie heeft met Wouter, weet hij 
zijn drift niet te beheersen en daaruit ko-
men nare dingen voort. Maar ten slotte kun-
nen ze met elkaar een gelukkig kerstfeest 
vieren, omdat de twee vijanden de beste 
vrienden zijn geworden. 

5 	 Maria V erpoorten: 

Van een blauw klompje en 
een rood schoentje 
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. 

16 blz., 3 

Dit gezellige verhaal vertelt over Rietje, die 
zo trots is op haar mooie blauwe klompjes, 
maar die toch jaloers wordt op Annelies, die 
heel mooie rode schoentjes draagt. Wanneer 
ze in de bosvijver gaan klompje varen, doet 
Annelies mee en haar klompje zinkt. Dan is 
Leiden in last, maar het wordt een grote 
verrassing wanneer de volgende dag haar 
verdriet in vreugde kan veranderen. 
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25 CENT 

6 	A. van Vliet-Ligthart Schenk: 

Pieterbaas 
Jongens- en Meisjesboek 6-9 jaar. 

16 blz., 4 ill. 

Elsje krijgt Pieterbaas, een leuke negerpop 
met gouden ringen in de oren, als verjaars-
geschenk van haar broer Karel. 
Wat er allemaal met deze pop gebeurt? Een 
heleboel gezellige en verrassende dingen. 
Het allermooiste is, dat het zieke meisje, bij 
wie de verloren Pieterbaas terechtkwam en 
die deze weer moest afstaan, hem toch weer 
terugkrijgt. 

35 CENT 

7 	Greeth Gilhuis-Smitskamp: 

Het karretje van Dirk Olie 
Jongensboek 7-9 jaar. 24 blz., 4 ill., 3e druk. 

Wanneer de jongens zich vervelen, komen ze 
soms tot dwaze streken. Bij Koen en Kors 
moet het karretje van Dirk Olie het ontgel-
den. Hun avontuur loopt helemaal niet goed 
af en alles komt uit. Dan moeten zij de moei-
lijke gang maken naar Dirk Olie om hem 
vergeving te vragen. Maar zij begrijpen, dat 
ze daarmee niet klaar zijn en ook de Here 
hun schuld moeten belijden. 

8 	 Jeanne Marie: 

Van twee poppen en een 
stout meisje 
Meisjesboek 6-8 jaar. 24 blz., 4 ill. 

Dit alleraardigste verhaal gaat over Ria, die 
jaloers is op de kinderen van school, die een 
broertje of zusje krijgen. Groot is haar vreug-
de wanneer ook zij een zusje krijgt. 
Later gebeuren er dingen, waardoor anderen 
van iets lelijks verdacht worden. Alleen Ria 
kan de waarheid vertellen, maar ze zwijgt. 
Eerst 's avonds als ze haar gebedje doet, be-
kent ze alles. 

9 	 K. Norel: 

Het bruidspaar 
Jongens- en Meisjesboek 7-9 jaar. 

24 blz., 4 ill. 

Een levendig verhaal, dat met spanning wordt 
verteld. Het gaat over Marjan en Dries, die 
buren worden. Dries komt voor het eerst in 
een kerk tijdens een trouwpartij. Bij Marjan 
thuis hoort hij voor het eerst de kerstgeschie-
denis. Deze maakt diepe indruk op hem en 
het spreekt vanzelf, dat hij zijn ouders laat 
delen in zijn nieuw verworven kennis. 

10 	 A. J. Pleysier: 

Japie en Bert 
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. 

24 blz., 4 ill. 

Dit frisse, kinderlijk vertelde verhaal geeft 
enkele belangrijke gebeurtenissen weer uit 't 
leven van een paar ondernemende knaapjes. 
Japie heeft een autoped en als de moeder van 
zijn vriendje Bert in het ziekenhuis ligt, be-
sluiten ze samen bloemen te gaan brengen 
aan de zieke. Maar dat loopt helemaal mis. 
Gelukkig ontfermt een vrachtrijder zich over 
hen. 



Ti. Veenstra: 35 CENT 
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Moeders grote dochter 
1 1 	 A. J. Pleysier: 

Zo'n Japie toch 
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. 

24 blz., 4 ill. 

Dit boekje geeft een aantal gezellige beleve-nissen weer van Japie, die, als zijn zusje voor het eerst naar school gaat, zich verveelt en 
dan maar besluit eveneens naar school te trekken. 
Hij stapt de klas binnen waar zijn zusje zit 
en moet daar tot twaalf uur blijven, omdat de juf hem niet alleen naar huis durft laten gaan. Dat moeder ongerust is en alles af-zoekt, is te begrijpen. 

12 	Go van der Steen-Pijpers: 

't Was maar een grapje 
Jongens- en Meisjesboek 6-9 jaar. 

24 blz., 4 ill. 

Joosje en Josje zijn een paar grappenmakers, want als ze verstoppertje spelen, sluiten ze hun vriendje op in een schuurtje en vergeten hem rustig. Pas 's avonds, als het donker is, denkt Joosje aan het opgesloten buurjonge-tje. Ze sluipt uit bed, maar komt huilend bij 
vader en moeder terecht als ze de deur niet kan openen. 
Gelukkig was Dickie al eerder verlost. 
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Meisjesboek 7-9 jaar. 24 blz., 5 ill. 

Wanneer moeder een dagje weg moet, zullen alle huisgenoten de handen uit de mouwen steken. 
Betteke heeft in dit opzicht geen goede naam. Als de dag aanbreekt, staat ze vroeg op en dan loopt alles verkeerd. Het zout komt in de suikerpot en zo gaan er een heleboel dingen 
verkeerd. In korte tijd is het een huishouden van Jan Steen. Haar gedrag voor de rest van de dag maakt gelukkig weer veel goed. 

14 	 Anne de Vries: 

Het kleine negermeisje 
Jongens- en Meisjesboek 6-10 jaar. 

24 blz., 4 ill., 2e druk. 

Pieng-pieng is een lief klein negermeisje met grote donkere ogen en zwarte krulletjes en een grappig dik buikje. Ze heeft een broer, Dagoe, die op school gaat en haar iedere dag vertelt wat hij daar hoorde. 
Pieng-pieng, dat aardige kleine meisje, over wie Anne de Vries zo prachtig vertelt, wil graag een papegaai hebben en ze gaat het grote bos in waar de slang woont en de tijger. En als de duisternis valt, is zij tot grote on-gerustheid van haar familie nog in het bos.  



5 

35 CENT 

15 	 Anne de Vries: 

Jopie wil het winnen 
Jongens- en Meisjesboek 8-10 jaar. 

24 blz., 4 ill. 

Jopie is gewend haar zin te krijgen. Ze is een 
verwend dwingerig meisje. Op zekere dag zet 
tante Truus haar tijdens een tochtje uit de 
auto. En als moeder en tante haar later met 
geweld in de auto moeten brengen, denken 
de mensen, dat zij Jopie ontvoeren. Op het 
politiebureau blijkt, dat ze geen kinderdieven 
zijn, maar dat Jopie de schuld is van alles. 

45 CENT 

16 	C. W. Bartlema-van Ginkel: 

Kila's wraak 
Jongensboek 9-11 jaar. 32 blz., 6 ill. 
Beperkte voorraad. 

17 	 Hetty Drost: 

Een Hongaar keert terug 
Jongens- en Meisjesboek 8-10 jaar. 

32 blz., 5 ill. 

Lassie, een Hongaars jongetje, komt na de 
eerste wereldoorlog bij pleegouders in Neder-
land. Hij keert terug naar zijn vaderland, 
wordt volwassen en krijgt kinderen. Dan komt 
de Hongaarse vrijheidsstrijd en na een lange,  

gevaarvolle vlucht komt hij met zijn gezin 
in Nederland aan. 
Het weerzien van zijn al oud geworden pleeg-
ouders in Laag-Soeren is ontroerend en Las-
sie en de zijnen vinden op het boerderijtje 
een goed onderkomen. 

18 	 Hetty Drost: 

Het Hongaarse vriendinnetje 
Jongens- en Meisjesboek 7-10 jaar. 

32 blz., 5 ill. 

In de kampeerhuisjes rond Eerbeek wonen 
vluchtelingen uit Hongarije. Rietje en Joop 
vinden op een keer vlak bij de beek een meis-
je. Het is Ibie, een ouderloos Hongaartje. Na 
onderzoek nemen Rietje en vader het zieke 
eenzame meisje mee naar huis. 
Groot is Rietjes vreugde als haar ouders het 
meisje willen aannemen. Nu hebben vader en 
moeder twee dochters en Rietje heeft een 
zusje. 

1 9 	 W. G. van de Hulst: 

Het gat in de heg 
Jongens- en Meisjesboek 8-11 jaar. 

32 blz., 6 ill., 10e druk. 
Beperkte voorraad. 

20 	 W. G. van de Hulst: 

Jantje van de Scholtenhoeve 
Jongensboek 6-10 jaar. 32 blz., 6 ill., 6e druk. 

Jantje, het zoontje van de rijke hoogmoedige 
Scholtenboer, begreep het verhaal van het 
kindje in de kribbe niet goed en is in de 
sneeuw erop uitgegaan om het te zoeken. Een 
oude vrouw ontfermt zich over het verdwaal-
de jongetje en verzorgt hem. Als de ongeruste 
ouders hun kind eindelijk vinden, ontdekt de 
boer dat de vrouw, die hij van zijn erf joeg, 
zijn kind redde. 
In de kerstnacht komen de boer en zijn vrouw 
tot inkeer. 



45 CENT 

21 	 W. G. van de Hulst: 

Van een klein meisje en 
een grote klok 

Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. 
32 blz., 7 ill., lle druk. 

Een juweeltje van vertelkunst. 
Ria en Jaap zijn prettige kinderen. Hun be-
levenissen in de kosterswoning bij de kerk 
zijn spannend en aantrekkelijk verteld. 
Prachtig vooral wordt beschreven hoe tijdens 
de ziekte van Jaapje de kleine Ria voor zijn 
genezing bidt. Alles leeft als een stuk lieve 
poëzie. 

22 
	

Jeanne Marie: 

Geen vreemd kind 
Meisjesboek 9-11 jaar. 32 blz., 5 ill. 

Annelies raakt Rietje als vriendinnetje 
kwijt. Zij gaat met haar ouders naar Nieuw-
Zeeland emigreren. Enkele dagen zit ze al-
leen in haar bank. Gelukkig zal er gauw een 
nieuw meisje op school komen. Groot is haar 
teleurstelling wanneer dit een negermeisje 
blijkt te zijn met wie ze eerst aarzelend 
vriendschap sluit. Het blijkt dat niet de 
huidskleur maar het hart beslissend is. 
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Later als Annelies kleuteronderwijzeres is, 
gaat beetje, haar zwarte vriendin, als zen-
dingsverpleegster naar Nieuw-Guinea. 

23 	C. Th. Jongejan-de Groot: 

Manke Harmke 
Jongensboek 9-12 jaar. 

32 blz., 5 ill., derde, geheel herz. druk. 

De onderwijzer op school merkte eens op, 
dat wij altijd wel iets voor a4deren kunnen 
doen. 
Dat maakte diepe indruk op manke Harmke 
en wanneer hij onder moeilijke omstandig-
heden, ondanks zijn grote angst, iemand 
helpt, heeft dit voor hem ten slotte nare 
gevolgen, want hij wordt ziek. De wijze 
waarop dit gegeven werd uitgewerkt, is zo 
suggestief, dat het voor menig kind als een 
prachtig voorbeeld zal dienen. 

24 	C. Th. Jongejan-de Groot: 

0, foei Liesje 
Meisjesboek 6-8 jaar. 32 blz., 5 ili. 2e druk. 

Liesje kan heel slecht eten en als ze bij 
grootmoeder logeert om wat aan te sterken, 
doet zij heel verkeerde dingen. Grootmoeder 
gaat op een morgen weg en dan geeft Liesje 
een groot gedeelte van haar eten aan de 
poes en de hond. Dat dit bedrog uitkomt, is 
een spannende geschiedenis op zich zelf. 



45 CENT 

25 	 K. Norel: 

Linekes tocht naar de 
zingende klokken 
Meisjesboek 6-9 jaar. 32 blz., 5 ill. 

Lineke en Jan mogen met Kerstmis weer bij 
hun grootouders logeren. Lineke klimt al-
leen de trap op, de toren in en bereikt de 
klokken, maar hun geluid is heel anders dan 
toen ze met grootvader ging luisteren. Zij 
dacht dat de engelen zongen en wil hun 
vragen een boodschap bij God te brengen. 
Ze valt in slaap en dan is de hulp van een 
heleboel mensen en zelfs van vier politie-
agenten nodig om haar terug te vinden. 

26 	 N. M. Schouten: 

Dorus Trommelgraag 
Jongens- en Meisjesboek 7-9 jaar. 

32 blz., 5 ill. 

Men noemt Doortje zo in de omgang meestal 
Dorus en misschien is dat wel heel juist, want 
zij heeft nogal eens jongensmanieren. Zo 
houdt zij ook veel van trommelen. Deze trom-
melzucht brengt haar vaak in moeilijkheden. 
Vergeetachtigheid en gebrek aan plichtsbe-
trachting zijn er het gevolg van. Als ze op 
kleine Joop moet passen, komen er zelfs een 
heleboel onverwachte moeilijkheden achter 
elkaar. 
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27 	 Anne de Vries: 

Mientje ons moedertje 
Jongens- en Meisjesboek 8-10 jaar. 

32 blz., 8 ill., 5e druk. 

Van dit door duizenden reeds met grote waar-
dering ontvangen kinderboek verscheen reeds 
de vijfde druk! 
Het vertelt een gebeurtenis uit het leven van 
Mientje en Hans, die 's morgens dapper mee-
helpen op het korenveld. 's Middags mogen 
ze bramen zoeken en dan gaat ook kleine 
Hanneke mee. Ze worden overvallen door een 
zwaar onweer. Doordat Mientje haar angst 
overwint en haar vertrouwen op de Here ves-
tigt, is het haar mogelijk flink te zijn en de 
anderen te helpen. 

55 CENT 

28 C. M. van den Berg-Akkerman: 

Het blijde telegram 
Jongens- en Meisjesboek 7-9 jaar. 

40 blz., 5 ill. 

Corrie en Koosje zijn eraan gewend dat hun 
vader op zee is. Groot is de teleurstelling 
van moeder en kinderen, wanneer vaders 
schip vertraging heeft en hij met Kerstmis 
niet thuis kan zijn. Moeder gaat naar Ant-
werpen waar vader vertoeft en Corrie en 
Koosje moeten de kerstdagen bij oma door-
brengen. Uitbundig is echter hun vreugde als 
er een telegram wordt bezorgd, waarin de 
komst van vader en moeder wordt gemeld. 



29 
	

Coby Bos: 

Sterretje 

Meisjesboek 7-10 jaar. 40 blz., 5 ill. 

31 	 J. A. Droppers: 

Wat dokter Slamet vertelt 

teleurstelling als ook moeder een boom heeft 
gekocht die nu in de kamer prijkt. 
Moeders plan, zijn boom bij z'n vriend Bas 
en diens grootmoeder te brengen, voert hij 
uit en zo blijft zijn boom een grote verras-
sing. 

55 CENT 

Juultje gaat naar een nieuwe school. Ze komt 
naast Loesje te zitten, die haar plaagt met 
haar lievelingsnaampje dat vader haar ge-
geven heeft. Als Loesje haar weer plaagt, 
verliest Juultje haar geduld en geeft haar een 
klap in haar gezicht. Loesje heeft slechte 
ogen en als ze de volgende dag van school 
wegblijft, vertelt men, dat zij blind is. Heftig 
verontrust denkt Juultje, dat zij hieraan 
schuld heeft. Gelukkig eindigt alles met een 
prettige vriendschap. 

Jongens- en Meisjesboek 9-12 jaar. 
40 blz., 6 ill. 

De verhalen van de Javaanse dokter Slamet, 
die bij de familie Vermeer logeert, maken zo'n 
diepe indruk op Jan, dat in hem 't verlangen 
ontwaakt om zich later ook aan de zending 
te wijden. Zoals blijkt uit hetgeen de dokter 
vertelt, horen de mensen daar meestal voor 
't eerst over de Grote Heelmeester, als ze in 
het ziekenhuis worden opgenomen. 

32 	 M. Heijenk: 

30 
	

Coby Bos: Toen dreef het bootje weg . . . 
Tims verrassing 	 Meisjesboek 6-8 jaar. 40 blz., 5 ill. 

Jongensboek 7-9 jaar. 40 blz., 5 ill. 

De grote verrassing die Tim voor de kerst-
dagen bedenkt, loopt heel anders af dan hij 
zich had voorgesteld. 
Door vader en oma's ziekte schenkt moeder 
geen aandacht aan zijn vraag over een kerst-
boom. 
Hij koopt er een van zijn zakgeld en verbergt 
die zolang bij zijn buurvrouw. Groot is zijn 
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Op een keer drijft het bootje weg waarmee 
Hermientje speelt. 
Als ze langs het huisje van de wat eigen-
aardige juffrouw Droog komt, ziet ze haar 
bootje op een rek liggen. 
Zou dat akelige mens.... denkt ze. 
Bij alles wat er daarna gebeurt, laat Her-
mientje zich niet van haar mooiste kant zien. 
Hoe het zover komt dat Hermientje juffrouw 
Droog in 't vervolg tante Gerda noemt, is een 
boeiende geschiedenis op zich zelf. 
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55 CENT 

33 	 A. van Hulzen: 

Het huisje op wielen 
Jongensboek 8-10 jaar. 40 blz., 5 ill. 

Op een avond voor Kerstmis ziet Jan een 
woonwagen voorbijtrekken. De vrouw en haar 
zoontje, die aan de deur iets komen vragen, 
jaagt hij weg. Maar als vader 's avonds de 
kerstgeschiedenis heeft verteld, laat zijn daad 
hem niet met rust. Zozeer spreekt zijn ge-
weten, dat hij stilletjes uit bed gaat om het 
goed te maken. 

34 
	 Jeanne Marie: 

Jopie's kerstfeest 
Jongens- en Meisjesboek 8-10 jaar. 

40 blz., 5 ill. 

Een prettig verteld verhaal met een uitste-
kende strekking. 
Nadat moeder en Jolanda inkopen hebben 
gedaan voor Kerstmis, missen zij een rol en 
een pakje. Dat Jopie ze heeft weggenomen, 
weten ze niet, maar daar komen ze de vol-
gende dag achter, als Jopie bij hen thuis 
kerstfeest viert. Gelukkig komt de gelegen-
heid voor Jopie, die in moeilijkheden ver-
keert, om zijn leven te beteren. 

35 	 Marga: 

Annie en Noortje 
Meisjesboek 9-12 jaar. 40 blz., 5 ill., 2e druk. 

Moeder gaat om gezondheidsredenen met 
haar dochtertje in Friesland wonen. Het  

meisje wordt als „nieuwelinge" op school 
nogal geplaagd en daardoor te meer mist zij 
haar Amsterdamse vriendinnetje. Men blijft 
haar plagen. Eerst wanneer haar moeder 
overlijdt, vertedert dat de harten en wordt 
zij pas volledig in de kring van vriendinnen 
opgenomen. 

36 	 J. L. Schoolland: 

De gulden, die in het 
laantje lag 
Meisjesboek 7-9 jaar. 40 blz., 5 ill. 

Waar woonde vroeger de gulden, die opa in 
het laantje vindt? Hij kan er niet achter 
komen en daarom geeft hij zijn vondst bij de 
politie aan. 
Beppie zou het kunnen vertellen, maar zij 
zwijgt. Ze wilde hem verstoppen en toen ver-
loor ze hem. Pas veel later komt alles uit en 
tot besluit krijgt de gulden, die zoveel narig-
heid bezorgde, een prachtige bestemming voor 
de zendingscollecte. 

37 	 Anne de Vries: 

Met z'n vieren 
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. 

40 blz., 12 ill., 3e druk. 

In dit boek zijn vier prachtige verhalen van 
Anne de Vries gebundeld: „Moeders knecht-
je", „Twee jongens en een bal", „Drie 
broertjes in een kar" en „IJs". 
Het is niet nodig van deze uitstekende ver-
tellingen een beschrijving van de inhoud te 
geven. Stuk voor stuk zullen ze met grote 
vreugde door de kinderen worden gelezen. 



Illustratie uit: „Toen Jezus geboren werd 
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38 

Overal veilig 

Jongensboek 8-12 jaar. 40 blz., 8 ill., 2e druk. 

Dit boeiende boek bevat een aantal verha-
len waaruit de kinderen leren dat ons leven 
niet overal veilig kan zijn in deze tijd van 
snelverkeer, maar wel, evenals in vroeger 
tijden, ons eeuwig geluk. — Wanneer wij 
Jezus gevonden hebben, kunnen wij ons vei-
lig voelen. 

39 	 P. Zijderveld: 

nell een goede middag 

Jongensboek 7-9 jaar. 40 blz., 5 ill. 

Dit uitstekend geschreven verhaal vertelt de 
spannende geschiedenis die Jaap, Kees en 
Jan beleven. Ze proberen druiven te stelen 
en dat loopt helemaal mis. Ten slotte krij-
gen de jongens een onvergetelijke les. 

10 

Anne de Vries: 

Toen Jezus geboren werd 
Jongens- en Meisjesboek 6-9 jaar. 

32 blz., 18 ill., 5e druk. 

Er is geen betere evangelisatielectuur dan 
het evangelie zelf. De stijl van de bijbel is 
voor een peuter van zeven jaar te zwaar, de 
woordkeus te moeilijk. Maar wel kan men de 
bijbelse verhalen voor hem navertellen in 
zijn eenvoudige kleutertaal en het is ver-
wonderlijk te merken, hoe juist deze verha-
len zich daarvoor lenen. 

41 	 Anne de Vries: 

Als Jezus wederkomt 
Jongens- en Meisjesboek 6-9 jaar. 

32 blz., 16 ill., 4e druk. 
In dit mooie boekje wordt het wonder van 
de wederkomst van Christus op begrijpelijke 
kinderlijke wijze uiteengezet. 
De vele prachtige illustraties maken dit ver-
haal neig duidelijker. 
Enkele zinnen uit de vele waarderende be-
oordelingen: 
„Anne de Vries schrijft eieik voor kinderen 
zo, dat zij woord voor woord in zich kunnen 
en zullen opnemen. Moeder kan eruit voor-
lezen en de kleinen zullen luisteren en er 
zelf naar grijpen." 

Anne de Vries: 
40 
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42 	 W. G. van de Hulst Jr.: 

Het geheim 
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. 

48 blz., 18 ill., 4e druk. 

Moeder is ernstig ziek geweest en nu willen 
de kinderen haar verrassen met een groot 
krentenbrood, maar als ze dit naar huis wil-
len brengen, beleven ze zoveel spannends, dat 
ze ten slotte zonder brood thuiskomen. Dank 
zij de dominee en Kees kan gelukkig alles 
nog in orde komen. 

43 	 W. G. van de Hulst Jr.: 

Het verdwaalde schaap 
Jongensboek 7-9 jaar. 48 blz., 10 ill. 

44 	 W. G. van de Hulst Jr.: 

Ko-tje en het kerstfeest 
Jongens- en Meisjesboek 7-9 jaar. 

48 blz., 11 ill., 3e druk. 

45 
	

W. G. van de Hulst Jr.: 

Tippeltje 
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. 

48 blz., 20 ill., 5e druk. 

Dit boeiende boek geeft de geschiedenis 
van twee schipperskinderen die hun geliefd 
hondje in moeders wastobbe hebben gestopt 
en toen uit rijden zijn gegaan. Al gauw dob-
bert de tobbe op de rivier en als deze aan-
spoelt, neemt Tippeltje de benen, springt in 
het roeibootje van een proviandschipper en 
komt zo weer thuis. 

46 	W. G. van de Hulst Jr.: 

Wilhelmus 
Jongensboek 6-8 jaar. 48 blz., 16 ill., 3e druk. 

De nieuwsgierigheid van twee domme jon-
gens heeft grote gevolgen, want door hun toe-
doen brengt het konijn Wilhelmus grote op-
schudding in het doktershuis en het beleeft 
nog allerlei andere avonturen. 
Wanneer de jongens het diertje eindelijk aan 
het zieke meisje kunnen brengen voor wie het 
was bestemd, hebben ze spannende ogenblik-
ken achter de rug. 

47 	Greeth Gilhuis-Smitskamp: 

Toen het Grote Huis 
er nog stond 
Jongens- en Meisjesboek 8-10 jaar. 

54 blz., 7 ill., 2e druk. 

Dit is een aantrekkelijk, sfeervol en boeiend 
verteld verhaal, met moreel en godsdienstig 
prachtige, duidelijk sprekende accenten. 
Het is de geschiedenis, die grootvader aan 
Jan vertelt, als deze hem helpt bij het kos-
terswerk in de kerk. Het is een boeiend ver-
haal uit zijn jeugd, uit de tijd, toen het Grote 
Huis nog buiten het dorp stond. 

48 	 Jeanne Marie: 

Rudi en de rode rozen 
Jongensboek 7-9 jaar. 48 blz., 7 ill. 

De verjaardag van de juffrouw op school 
wordt met spanning tegemoet gezien. Rudi 
wil haar een bos rode rozen geven, maar die 
kosten drie gulden en zijn bezit reikt niet 
verder dan twee kwartjes. 
Hij geeft een paar repen chocolade, maar 
's middags brengt hij toch rozen mee. 
De juffrouw weet niet dat ze van diefstal af-
komstig zijn. De volgende morgen wordt het 
Rudi te machtig en bekent hij zijn verkeerde 
daad. 



GEBONDEN BOEKEN 

80 CENT 

49 	C. Th. Jongejan-de Groot: 

Met Kerstmis thuis 
Jongensboek 8-11 jaar. 48 blz., 7 ill. 

Oom en tante uit Canada komen bij de 
ouders van Harm van Beek logeren. Zij 
hebben geen kinderen. Oom en tante hebben 
gevraagd of Harm mee mag naar Canada. 
Zijn ouders hebben daarover verdriet. Harm 
moet zelf beslissen. Hij wil graag, maar ge-
lukkig bemerkt hij nog voor zijn vertrek, dat 
hij toch maar liever bij vader en moeder 
blijft. Hij betrekt weer zijn zolderkamertje 
waar hij gelukkig is. — Kinderen horen bij 
hun ouders. 

50 	 K. Norel: 

Die kwajongens! 
Jongens- en Meisjesboek 9-11 jaar. 

48 blz., 6 ill., 2e druk. 

Leentje woont tijdelijk voor haar gezondheid 
bij grootvader, die als een echte brombeer 
bekendstaat. De wrede jongens uit de buurt 
plagen de oude man verschrikkelijk. Ze stelen 
zelfs zijn geit. De oude Jochem bromt. Leentje 
bidt en dan gebeuren er dingen in dit span-
nende verhaal, waardoor het goed wordt tus-
sen Jochem en de jongens, maar wat belang-
rijker is: opa leert door toedoen van Leentje 
ook weer luisteren naar God. 

12 

SERIE: 
VOOR ONZE KLEINEN 
door 
W. G. VAN DE HULST 

Het nieuwe deeltje in deze serie en de nieuwe 
drukken in luxe uitvoering vindt U aange-
kondigd op blz. 14 en 15 van deze catalogus. 
Gebonden in frisse kleurige sierbanden. 
Ieder deeltje van deze serie is bestemd voor 
jongens en meisjes van 6-8 jaar. 
Omvang per titel 48 bladzijden. Zeer ruim 
geïllustreerd. 
Miljoenen exemplaren van deze beroemd ge-
worden serie vonden hun weg naar de jeugd. 
De kinderen grijpen ernaar en zijn er ge-
lukkig mee! 

51 	 W. G. van de Hulst: 

De hengels in het bos 
Carla en Rie logeren bij hun grootouders. 
Voor het huis, buiten de heg, begint het 
kromme laantje, waar ze nooit door mogen. 
Nooit! Maar ze gaan toch. Hoe ze brand 
stichten en hoe grootvader nog juist een ramp 
kan voorkomen, is wel heel spannend verteld. 

5 2 	 W. G. van de Hulst: 

De wilde jagers 
8e druk. 
Drie ondernemende kleuters gaan in het bos 
vreselijke dieren bevechten, maar als ze een 
katje vinden, verzorgen ze dat liefderijk. In 
plaats van voor dierenvrienden worden ze 
door een vergissing aangezien voor dieren-
beulen. Gelukkig komt men erachter hoe de 
zaak zich werkelijk heeft toegedragen, waar-
door hun verdere vernedering wordt be-
spaard. 
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53 	 W. G. van de Hulst: 

Het huisje in de sneeuw 
14e druk. 
De sneeuw heeft alles met een dikke vacht 
toegedekt. Een paar jongetjes spelen 's mor-
gens in bed, dat ze verdwaald zijn, maar als 
ze hun vader een kannetje koffie moeten 
brengen, verdwalen ze echt en dan beleven 
ze spannende ogenblikken. Hun kinderlijk ge-
bed wordt verhoord. Gelukkig vinden ze op-
nieuw de weg in de wijde witte wereld. 

54 	 W. G. van de Hulst: 

Het klompje dat op 't 
water dreef 
5e druk. 
De molenaar vindt een klompje op het wa-
ter drijven, de burgemeester vindt er een in 
de ruif van zijn paard en ze maken zich heel 
erg ongerust. Ook de veldwachter kan deze 
grote raadsels niet oplossen. Wim weet er 
wèl alles van. Tijdens het feest van de 
burgemeester gebeurden er wel heel won-
derlijke dingen. 

55 	 W. G. van de Hulst: 

Het plekje dat niemand wist 
8e druk. 
Dit boekje geeft de vermakelijke geschiede-
nis van twee rakkers en hun schoon geheim, 
dat diep in het struikgewas is verborgen. Ze 
spelen, zondigen en boeten. En het plekje 
dat niemand weet, blijft een geheim, maar 
natuurlijk niet voor degenen, die dit boeien-
de verhaal lezen! 

56 	 W. G. van de Hulst: 

Het wegje in het koren 
12e druk. 

Een boze boer en een veldwachter pakken 
een der twee meisjes, die met hun hondje 
het verboden wegje zijn ingegaan om klap-
rozen te plukken. Ze brengen de deugniet 
thuis. Zij wisten eigenlijk niets van de ver-
kleedpartij. Eerst als de eigenlijke schuldige 
alles eerlijk aan grootmoeder opbiecht, kan 
het weer goed komen. 

57 	 W. G. van de Hulst: 

Het zwarte poesje 
5e druk. 

Santje wil een poesje redden. Ze loopt daar-
bij een natte voet op, verliest haar klomp en 
moet toezien, dat het diertje door het ijs 
zakt. De dokter verdenkt Santje van iets 
heel lelijks, maar als hij bij haar bed komt 
en begrijpt hoe alles is gegaan, worden ze 
de beste vrienden. Als ze het poesje cadeau 
krijgt, betekent dat een heel grote verras-
sing. 

58 	 W. G. van de Hulst: 

Kareltje 
7e druk. 

Drie kinderen beloven grootmoeder, niet in 
de mand te kijken voor ze thuis zijn en ook 
beloven ze, niet door het bos te zullen gaan. 
Maar ze gaan wèl door het bos en ze kijken 
wèl in de mand en dan loopt alles tegen. 
Groot is hun verbazing als er thuis twéé uit 
de mand komen, terwijl ze er maar één 
meekregen! 
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59 	 W. G. van de Hulst: 

Van Bob en Bep en Brammetje 
13e druk. 

Door de vele spannende avonturen, die drie 
kinderen op hun weg naar grootmoeder be-
leven, loopt alles mis. Ze gaan pootjebaden 
en raken hun klompen kwijt. Ze plagen een 
oud vrouwtje, vangen een vinkje en worden 
door onweer overvallen. Ze schuilen bij het 
geplaagde oudje, dat voor hen bidt, gaan 
naar huis terug en vinden een verrassing. 

Ook de volgende titels zijn momenteel nog 
in beperkte voorraad aanwezig. 

60 
Anneke en de sik 
8e druk. 

61 
Het kerstfeest van 
twee domme kindertjes 
6e druk. 

62 
Voetstapjes in de sneeuw 
3e druk. 
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SERIE: 
VOOR ONZE KLEINEN 

door 
W. G. VAN DE HULST 

Nieuwe luxe uitvoering. 
Deze serie werd dit jaar uitgebreid met een 
prachtig nieuw deeltje in moderne uitvoe-
ring. Met niet minder dan 31 illustraties en 
geverniste band. 
Ook de andere op pagina 15 voorkomende 
deeltjes van deze serie zijn voorzien van 
nieuwe illustraties en bandtekening. 
Door de nieuwe bewerking zijn het prachtige 
lees- en kijkboekjes geworden. 

NIEUW! 	NIEUW! 	NIEUW! 

63 	 W. G. van de Hulst: 

Kleine zwerver 
48 blz., 31 suggestieve tekeningen. In gever-
niste band. 

En dit is het prachtige nieuwe deeltje in de 
serie „Voor onze kleinen". Een fris vrolijk 
boekje dat opvalt door zijn vele royale illus-
traties, waardoor het een aantrekkelijk kijk-
en leesboek werd. Dat bovendien opvalt door 
zijn luxe uitvoering! 
In dit kostelijk verhaal speelt een pienter 
hondje, een zwervertje, de boeiende hoofdrol 
en ook Beppie en haar vader en moeder zijn 
belangrijke hoofdfiguren. 



64 	 W. G. van de Hulst: 

66 
	

W. G. van de Hulst: 

Van de boze koster! 

15 

GEBONDEN BOEKEN 

90 CENT 

na vele avonturen kan grote Bertus de vol-
gende morgen zijn vriendinnetje met haar 
kostbaar eigendom gaan verrassen. 

Fik 
48 blz., 15e druk. In moderne nieuwe bewer-
king met vele illustraties. Gebonden in ge-
verniste band. 

De boeiende geschiedenis van een kleine 
jongen en zijn trouwe hond. De schrijver 
laat het hondje zelf vertellen en Fik is een 
scherp opmerker. De mensen komen er bij 
hem niet altijd goed af. En daarvoor heeft 
Fik zijn reden. Maar voor Jan, zijn kleine 
baas, gaat hij als het moet door het vuur.  

48 blz., 14e druk. Nieuwe illustraties. In ge-
verniste band. 

De koster is zijn bril kwijtgeraakt en is 
daarom heel boos op Wim, Henk, Miep en 
Janneman, die allerlei kattekwaad hebben 
uitgehaald. 
Wanneer Janneman de bril terugvindt, wijkt 
zijn boosheid en dan gaan de kinderen in 
vrolijke optocht mee naar huis om getrak-
teerd te worden. 

67 	 W. G. van de Hulst: 

65 	 W. G. van de Hulst: „Zo'n griezelig beest!" 

Grote Bertus en kleine Bertus 

48 blz., 8e druk. Opnieuw voorzien van een 
aantal sprekende tekeningen. Geverniste 
band. 

Grote Bertus is het levenslustige zoontje van 
een landbouwer en kleine Bertus het onge-
hoorzame eendje van Elly van de dokter. 
Het eendje heeft voor de zoveelste maal de 
benen genomen. Ze zoeken overal, maar eerst  

48 blz., 9e druk. Voorzien van een dertigtal 
nieuwe illustraties. Gebonden in geverniste 
band. 

Dit avonturenrijke verhaal vertelt over jon-
gens die een kikker vangen omdat ze den-
ken hierdoor iets voor hun zieke moeder te 
kunnen doen. De belevenissen van de broer-
tjes zijn heel vrolijk, ook al blijkt dat niet 
iedereen en zeker niet de juffrouw op school 
op dezelfde vriendschappelijke voet met kik-
kers leeft. 



 
GEBONDEN BOEKEN De Barendje - seri 

 

90 CENT I 

 

DE BARENDJE-SERIE 
De boeken uit de Barendje-serie zijn alle af-
zonderlijk te lezen, maar jongens en meisjes 
die reeds één of meer deeltjes in hun bezit 
hebben, zullen wel in 't bijzonder verrast 
worden wanneer zij ook de andere deeltjes 
cadeau krijgen. 
Frisse, opgewekte verhalen. 

68 	Co van der Steen-Pijpers: 

Barendje en Annemieke 
Jongens- en Meisjesboek 7-9 jaar. 

56 blz., 8 ill., 3e druk. 

Barendje krijgt nieuwe buren. Zal er een 
vriendje komen? Nee, maar wel een meisje 
met wie hij heel goed bevriend raakt. Ze be-
leven heel wat avonturen samen, maar door 
allerlei oorzaken wordt het voor Barendje 
wel erg moeilijk de vriendschap vol te hou-
den. 

 

69 	Co van der Steen-Pijpers: 

Barendje maakt een 
schoolreisje 
Jongensboek 7-9 jaar. 56 blz., 6 ill., 3e druk. 

Groot is de teleurstelling wanneer blijkt, dat 
op de morgen van het schoolreisje Barendjes 
kleren zoek zijn. Ten laatste moet hij in een 
te nauwe broek op stap. Hoewel hij boos op 
reis gaat, slaat de stemming al spoedig om, 
want het wordt toch een heerlijk feest. 

70 	Co van der Steen-Pijpers: 

Barendje en de groene 
spechten 
Jongensboek 8-12 jaar. 56 blz., 7 ill., 2e druk. 

In dit spannende deel maken we kennis met 
de club van natuurliefhebbers, waarvan Ba-
rendje lid is. Het vertelt over de leerzame 
tochten in de natuur, maar ook over twee 
leden van „De Groene Spechten", die elkaar 
steeds dwars zitten, maar gelukkig tot elkaar 
worden gebracht. 
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Illustratie uit „Barendje en het Hangaartje" 



DOOR CO VAN DER STEEN-PIJPERS 

Illustratie uit „Barendje's Kerstfeest" 

71 	Co van der Steen-Pijpers: 

Barendje gaat kamperen 
Jongensboek 9-14 jaar. 56 blz., 9 ill., 2e druk. 

In dit zeer vlotte deeltje ontmoeten we Ba-
rendje als hij zich tot het uiterste inspant 
om twaalf gulden te verdienen, die nodig 
zijn voor het kamp. Het is vaak humoristisch 
wat er allemaal voorvalt, maar ten slotte ge-
lukt het hem toch bezitter te worden van 
het geld en daardoor beleeft hij een week die 
hij nimmer zal vergeten. 

72 	Co van der Steen-Pijpers: 

Barendje's kerstfeest 
Jongensboek 7-9 jaar. 56 blz., 7 ill., 2e druk. 

In dit deel beleven we weer vele avonturen. 
Het is voor Barendje een grote tegenvaller 
wanneer hij ziek wordt, waardoor hij het 
kerstfeest niet op school kan meevieren. De 
onderwijzer en de kinderen vergeten Barend-
je echter niet. 

73 	Co van der Steen-Pijpers: 

Barendje en het Hongaartje 
Jongensboek 7-9 jaar. 56 blz., 16 ill., 2e druk. 

Barendje begrijpt niet, dat zijn ouders er nog 
over moeten denken of ze een Hongaars kind 
in huis zullen nemen. Als Sigmund komt, 
doet Barendje zijn best het de jongen naar 
de zin te maken, maar dat lukt niet altijd. 
Ten slotte kunnen de van gezondheid stra-
lende Hongaartjes na een gelukkige tijd af-
scheid nemen van het dorp. 

74 	Co van der Steen-Pijpers: 

Barendje zit in angst 
Jongensboek 7-9 jaar. 56 blz., 7 ill. 

De club van Barendje gaat postzegels, zilver-
papier en capsules inzamelen voor de zen-
ding. In plaats van een paar oude waardeloze 
schoenen geeft hij vaders zondagse schoenen 
met de voddenman mee. Hij geraakt van de 
ene moeilijkheid in de andere, maar gelukkig 
wordt toch de juiste oplossing gevonden. 

17 
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75 	Greeth Gilhuis-Smitskamp: 

Lummechien 
Meisjesboek 7-11 jaar. 56 blz., 6 ill., 2e druk. 

Van dit bijzonder gewaardeerde meisjesboek 
verschijnt thans een tweede druk. Het be-
schrijft de ervaringen van een Drentse fami-
lie die vanuit Rolde naar Amsterdam ver-
huist. Vooral Lummechien ondervindt vele 
moeilijkheden, ook op school. Als de nood op 
het hoogst is, is de redding nabij. Dat blijkt 
prachtig uit dit uitstekende verhaal. Ze krij-
gen een ander huis. Vader krijgt prettiger 
werk en Lummechien vindt een goede vrien-
din. 

76 	 G. Meijnen: 

Hermans heerlijke vakantie 
Jongens- en Meisjesboek 7-11 jaar. 

56 blz., 7 ill. 
De vader van Jan, Herman, Keesje en Lily 
zal een maand naar Zwitserland gaan om 
zieken te bezoeken. Hij wil moeder een poos-
je meenemen, maar Herman kan niet op z'n 
logeeradres terecht. 
Alles komt toch nog in orde. Herman mag 
onverwachts in een klein dorpje gaan loge-
ren, waar hij heel wat avonturen beleeft. 
Als moeder hem heeft opgehaald, wacht hem 
thuis een hondje, een verjaarsgeschenk 
waarmee een van zijn hartewensen in ver-
vulling gaat. 
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Van Fieneke en Marjolijn 
(Deel II: Herfst). 

Meisjesboek 7-9 jaar. 56 blz., 7 ill. 

Evenals in het eerste deel, dat verscheen met 
de ondertitel „Zomer", vinden we hier in een 
vlotte pittige toon de verdere avonturen van 
de meisjes weergegeven. Dit boek vertelt over 
Pluisje, het aardige poesje, over het kastan-
jes zoeken, over hun avonturen op een 
boerderij en over Teun, die zich zorgen 
maakt. Het vertelt over het mooie schilderij, 
waarop zij beiden staan afgebeeld en over 
vele andere aardige gebeurtenissen. 

78 	 J. L. Schoolland: 

Van Fieneke en Marjolijn 
(Deel III: Winter). 

Meisjesboek 7-9 jaar. 56 blz., 7 ill. 

Dit mooie verhaal sluit aan op de boekjes 
„Zomer" en „Herfst", maar het laat zich 
uitstekend afzonderlijk lezen. 
De meisjes en jongens uit dit prettige verhaal 
beleven vele avonturen. — Fieneke redt een 
spreeuw van bevriezing. Ze maken met el-
kaar een sneeuwpop, verdwalen in bos en 
hei en worden thuisgebracht op een brom-
fiets. 
Het kerstfeest wordt een hoogtepunt en wei 
in het bijzonder voor grootvader en Teun in 
het huisje op de hei. 
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7 9 	 Rie Stoové-Bauer: 

De Stokkertjes gaan tèch uit 
Meisjesboek 8-10 jaar. 56 blz., 7 ill. 

Door omstandigheden komt het huisje aan 
zee niet vrij. Nu maakt moeder het plan, per 
brief hun eigen huis als zomerverblijf aan te 
bieden en de kinderen spelen dit spelletje 
vlot mee. Zo begint een mooie afwisselende 
vakantie en de vreugde stijgt ten top, wan-
neer ze de laatste drie dagen toch naar zee 
gaan. Het worden onvergetelijke dagen. 

80 	 Anne de Vries: 

De stroper 
Jongensboek 8-12 jaar. 

54 blz., 25 ill., 8e druk. 

De held van dit spannende verhaal trekt er 
van tijd tot tijd met een door de wol geverfde 
stroper op uit. Hij zou graag studeren, maar 
het geld voor de boeken ontbreekt hem. Als 
het zover komt, dat een volwassen hert in 
een strik loopt, bevrijdt hij het gemartelde 
dier, waarmede hij tevens zich zelf van zijn 
afdwalingen en van de stroper bevrijdt. 

1100 CENT! 

81 	 Marga Bartels: 

Tootje en Mieneke 
Meisjesboek 7-9 jaar. 64 blz., 8 ill. 

Nog één dagje en dan begint de grote vakan- 

tie voor Tootje en Mieneke. Wanneer ze een 
goed rapport mee naar huis brengen, wacht 
hun een extra verrassing, weten ze. Als be-
loning mogen ze bij een vriend van hun over-
leden vader logeren. Dan beleven ze op het 
mooie dorp heel wat avonturen, maar voor 
Tootje is de ontmoeting met een kunstschil-
der heel belangrijk. Hij vindt dat ze tekenles 
moet nemen. De moeilijkheid van het lesgeld 
wordt ook opgelost. 

82 	 Joke Hoytink: 

Jan-Peters geschenk 
Jongens- en Meisjesboek 7-9 jaar. 

64 blz., 8 111. 

Jan-Peter wil het mooiste wat hij heeft, 
weggeven aan Gertje, die ziek is. Dat hij 
hiervoor midden in de nacht een tocht door 
het besneeuwde bos maakt, is dom van hem, 
want dat loopt helemaal niet goed af en hij 
bezorgt hierdoor zijn ouders de schrik van 
hun leven. Maar aan het eind van het ver-
haal vieren ze toch een blij kerstfeest. 

83 	 W. G. van de Hulst: 

Wout de scheepsjongen 

Jongensboek 10-15 jaar. 64 blz., 12 ill., 8e dr. 

Wout krijgt eindelijk zijn zin. Hij mag naar 
zee, maar dat valt erg tegen, want hij is on-
handig en helemaal niet geschikt voor het 
ruwe werk. Hij maakt een storm en een 
schipbreuk mee, valt uit een ra en heeft nog 
allerlei andere ongelukken. Eh toch.... 
brengt deze reis een verandering ten goede 
in zijn karakter. 
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100 CENT! 
84 
	

Jeanne Marie: 
Van Robbie en Ineke 
Jongens- en Meisjesboek 7-10 jaar. 

64 blz., 8 ill. 
Er heerst grote blijdschap in het gezin als er 
een broertje geboren wordt. De vreugde van 
Ineke kent haast geen grenzen. Robbie groeit 
op en hij amuseert de familie met zijn gui-
tenstreken. Grote spanning heerst er als 
Robbie ernstig ziek wordt. Als hij beter is, 
keert ook de vreugde terug en deze wordt 
nog groter, wanneer het gezin door de hulp 
van een al ouder echtpaar een ruimer huis 
kan betrekken. 

85 	 K. Norel: 

Houen, jongens! 
Jongens- en Meisjesboek 9-15 jaar. 

64 blz., 7 ill., 3e druk. 
Een ontroerend verhaal, dat de jeugd van 
Nederland een onuitwisbaar beeld geeft van 
de gebeurtenissen in de rampnacht van de 
februaristorm. Er komen staaltjes van moed 
in voor en de samenwerking bij het houden 
van de dijk is voorbeeldig. — Een boek dat 
men nooit vergeet! 

86 	 K. Norel: 
In en uit Siberië 
Jongensboek 10-14 jaar. 64 blz., 7 ill., 2e dr. 
Vol gloed en kleur wordt in dit spannende boek 
beschreven hoe Karel, een jonge Hollander, 
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in gezelschap van twee reisgenoten de vlucht 
uit Siberië onderneemt. Karel werd in de 
oorlogsdagen door de Duitsers opgepakt en 
kwam in Rusland terecht. Op hun tocht ver-
keren ze menigmaal in groot gevaar. 

87 	 Bas den Oudsten: 

De schat van de eendenkooi 
Jongensboek 10-13 jaar. 64 blz., 8 ill. 

Dit boeiende verhaal vertelt de geschiedenis 
van de bewoners van Minnema-State. 
Reinder is een verwaande opschepper, die bij 
zijn klasgenoten niet getapt is. 
De verborgen schat bij de eendenkooi speelt 
een grote rol. 
Als de grote boerenplaats tot de grond is af-
gebrand en de ouders van Reinder met het 
Evangelie in aanraking zijn gekomen, wordt 
ook Reinder van zijn opschepperij genezen. 

88 	M. A. M. Renes-Boldingh: 
Alles om Runnie 
Jongens- en Meisjesboek 8-12 jaar. 

64 blz., 8 ill. 
Bert en zijn hondje zijn de grootste vrienden. 
Eens redde de jongen het leven van zijn 
hondje. Geen wonder dat ze bijzonder aan 
elkaar gehecht zijn. Als hij met vader en 
moeder naar Canada gaat emigreren, moet 
hij afscheid nemen van zijn Runnie die bij 
een ruwe oom in huis zal komen. Op de dag 
dat de familie vertrekt, gaat hij met Runnie 
op stap naar zijn grootouders. Op de boot 
blijkt, dat Gert ontbreekt. De onrust is be-
grijpelijk. Zij moeten ten slotte zonder hem 
vertrekken. 
Welke avonturen Bert beleeft en hoe alles 
uitkomt en ,terechtkomt, wordt in dit span-
nende boek prachtig verteld. 
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89 	M. A. M. Renes-Boldingh: 

Ineke's geheim 
Meisjesboek 7-9 jaar. 64 blz., 8 ill. 

Beperkte voorraad. 

90 	M. A. M. Renes-Boldingh: 

Van een witte zuster en een 
klein zwart kindje 
Meisjesboek 10-13 jaar. 

64 blz., 10 ill., 2e druk. 

Dit zeer gewaardeerde verhaal geeft de be-
wogen geschiedenis van een klein neger-
kindje uit het Surinaamse oerwoud. De door 
allen in de steek gelaten baby wordt voor-
lopig door de zuster gered. Zal het kindje 
sterven? Of zal het gebed van de zuster, dat 
ze opzond naar de Almachtige in wiens 
dienst zij is, worden verhoord? Dit boek ver-
telt het. 

91 	 Rie van Rossum: 

Alleen maar een zwart poesje 
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. 

64 blz., 19 ill., 3e druk. 

Stientje wordt door eigen onvoorzichtigheid 
door een auto aangereden. Het ziet er naar 
uit, dat ze haar verjaardag in het zieken-
huis moet vieren. Haar verlanglijstje ver-
meldt maar één wens: een zwart poesje. 
Dat Jan op het laatste nippertje zo'n beestje  

weet te vinden is een spannende geschiede-
nis op zich zelf. De bekende schrijfster wist 
dit eenvoudige gegeven op zeer boeiende 
wijze uit te werken. 

92 	 J. L. Schoolland: 

Petertje 
Jongensboek 7-9 jaar. 64 blz., 8 ill. 

Petertje gaat boodschappen doen. Op de 
terugweg ontmoet hij Woutertje, laat zijn 
step en zijn boodschappen in de steek en 
gaat naar diens aquarium kijken. 
Groot is zijn schrik als hij in plaats van de 
boodschappen een poesje in zijn tas vindt. 
Alles komt in orde en Petertje mag het poes-
je houden. Op dierendag loopt het door Pe-
tertjes schuld verkeerd af. Het diertje wordt 
aangereden en door een dierenvriend mee-
genomen. Petertje weet dit niet en hij maakt 
zich ongerust. Gelukkig komt alles nog goed. 
Petertje kreeg op deze dierendag een onver-
getelijke les. 

93 	Nel Verschoor-van der Vlis: 

Een dag vol spanning 
Jongensboek 8-12 jaar. 64 blz., 8 ill., 3e druk. 

94 	Nel Verschoor-van der Vlis: 

Kerstfeest in het witte huis 
Meisjesboek 9-12 jaar. 64 blz., 7 ill., 3e druk. 

Juultje helpt tijdens de kerstdrukte bakker 
De Jonge. In het witte huis komt ze met de 
bakkersdoos languit in de gang te liggen. 
Ze wordt binnen genodigd en krijgt na het-
geen ze vertelde een uitnodiging voor 't 
kerstfeest. 
Na het sprookje dat mevrouw vertelde, krijgt 
ze de gelegenheid de ware, blijde geschiede-
nis van het kerstgebeuren te vertellen. 
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95 	 W. Broos: 

Goeie reis, V.V.V.'ers! 
Jongens- en Meisjesboek 10-13 jaar. 

80 blz., 9 111, 

De klas van meester Mulder maakt een af-
wisselende vakantietocht per fiets door Ne-
derland. 
Jeugdherbergen zijn de pleisterplaatsen. De 
tocht leidt door Gelderland, Limburg en Bra-
bant via Gorcum naar de provincie Utrecht. 
Deze tocht is niet alleen prettig en leerzaam, 
maar levert ook vele spannende belevenis-
sen op. 
Als ze gezond en wel weer in hun woonplaats 
aankomen, zijn de V.V.V.'ers vele onvergete-
lijke ervaringen rijker. 

96 	 W. G. van de Hulst: 

Ergens in de wijde wereld 
Jongensboek 10-14 jaar. 

80 blz., 10 ill., 7e druk. 

Ergens in de wijde wereld is een klein zolder-
raampje. De maan schijnt naar binnen. Er 
zit een kleine jongen op de zolder. Door het 
schuine raam kan hij alleen maar naar 
,,boven" kijken, naar de verre stille lucht, die 
van zilver tintelt. En uit de hoge heilige 
hemel, over de verre wijde wereld heen, weet 
God ook wat er leeft in het hart van deze 
kleine jongen op die donkere zolder. 
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97 	 K. Norel: 

Aaltje zoekt de herders 
Jongens- en Meisjesboek 9-11 jaar. 

80 blz., 10 111., 2e druk. 

Aaltje en Wim varen met hun ouders van 
Delfzijl naar de Middellandse Zee. Als de 
„Albatros" voor anker ligt in de buurt van 
een Arabische stad, waaromheen herders hun 
schapen hoeden, gaat Aaltje op zoek naar de 
herders en verdwaalt. Eerst als ze in de hut 
van een hunner wordt teruggevonden, keert 
de rust weer in het schippersgezin. 

98 	 K. Norel: 

Hans en Grietje op de Rijn 
Jongens- en Meisjesboek 8-12 jaar. 

80 blz., 8 ill. 

Een erg boeiend verhaal over Hans en Griet-
je, de twee kinderen van schipper Kroeze. Zij 
varen van Rotterdam uit de Rijn op. En wat 
zij allemaal beleven op deze tocht is niet 
alleen boeiend, maar ook leerzaam. De vele 
sprookjes van de Lorelei, waarover de parle-
vinker Berend hun allerlei griezelverhalen 
deed, zijn op originele wijze door de beleve-
nissen van dit gezin heengevlochten. 

99 	 K. Norel: 

Schipbreuk op Malta 
Jongens- en Meisjesboek 9-11 jaar. 

80 blz., 8 ill. 
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100 	 K. Norel: 

Vakantie in Palestina 
Jongens- en Meisjesboek 10-14 jaar. 

80 blz., 9 ill. 
Vader is in dienst van de K.L.M. en daardoor 
wordt het Henk en Lien Voornveld mogelijk 
per vliegtuig naar Beiroet te reizen. In het 
Heilige Land bezoeken ze o.a. de Libanon, 
het meer van Galilea, Kana, Nazareth, Tyrus 
en Bidon en andere bekende plaatsen. Geen 
wonder dat ze deze mooie reis nimmer ver-
geten. 

101 	 J. L. Schoolland: 

In het land van de bleke ossen 
Meisjesboek 7-11 jaar. 80 blz., 8 ill. 
Flora, haar broer en ouders wonen in de om-
geving van Florence. Oorspronkelijk komen 
ze uit Zwitserland. Moeder vertelt graag over 
de tijden van vroeger. Wanneer Flora ver-
dwaalt, komen daaruit voor haar nare ge-
beurtenissen voort. 

102 	 P. Terpstra: 

Polderkinderen in de zomer 
Jongens- en Meisjesboek 9-12 jaar. 

80 blz., 10 ill., 2e druk. 

Een vlot, spannend, goed christelijk boek, 
waarin jongens en meisjes uit de Brekken-
polder bij Lemmer een grote rol spelen, maar  

ook Jan en Lize, de kinderen van de Am-
sterdamse onderwijzer Zevenboom. Er komen 
een paar fikse knapen in dit verhaal voor, 
die door ongehoorzaamheid lelijk in de knoei 
komen, maar die na veel spanning gered 
kunnen worden en daarna gelegenheid krij-
gen hun leven te beteren. 

103 	 P. Terpstra: 

Polderkinderen in de herfst 
Jongens- en Meisjesboek 9-12 jaar. 

80 blz., 8 ill., 2e druk. 

Dit vlot geschreven boek is te beschouwen 
als het vervolg op „Polderkinderen in de zo-
mer", maar de opzet is zo, dat het zich uit-
stekend afzonderlijk laat lezen. 
Een uit Californië teruggekeerde jongen 
plaatst zich door zijn opschepperij buiten de 
vriendenkring en eerst tijdens een storm, 
waardoor ze gezamenlijk de dijk voor door-
breken behoeden, wordt de verhouding zoals 
deze behoort te zijn. 

104 	 P. Terpstra: 

Polderkinderen in de winter 
Jongens- en Meisjesboek 9-12 jaar. 

80 blz., 8 ill. 

Evenals in „Polderkinderen in de zomer" 
en „Polderkinderen in de herfst" worden 
hier weer vele avonturen uit de Brekkenpol-
der beschreven. Ook dit verhaal laat zich 
heel goed afzonderlijk lezen. 
De inhoud is spannend en aantrekkelijk. 
Welk een belangrijke plaats de Friese 
schaatsfeesten in het leven van de jeugd in-
nemen, blijkt hier prachtig. De kolendiefstal 
die de gemoederen bezighoudt, vormt een 
boeiend onderdeel van dit mooie boek. 
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1 05 	Nel Verschoor-van der Vlis: 

Met Brombeer naar de bergen 
Jongens- en Meisjesboek 10-14 jaar. 

80 blz., 8 ill. 
Beperkte voorraad. 

1 06 	 Anne de Vries: 
Dagoe de kleine bosneger 
Jongens- en Meisjesboek 9-12 jaar. 

80 blz., 10 111., 2e druk. 
Lezers en beoordelaars noemen dit boekje 
met recht een juweel van vertelkunst. Het 
gaat over een moedige bosnegerjongen, die 
het aandurft om de angst en het bijgeloof 
van zijn dorp te trotseren, door een hulpe-
loos Indianenkind van een wisse dood te red-
den. Het dorp stoot hem uit, maar hij vindt 
bij zijn onderwijzer een liefderijk onderko-
men. 

120 CENT 

1 07 	W. G. van de Hulst: 
Thijs en Thor 
Jongens- en Meisjesboek 8-12 jaar. 

96 blz., 11 ill., 8e druk. 
Dit prachtige verhaal doet uitkomen, dat het 
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niet alleen onze plicht is de naaste, maar 
ook de dieren liefde te bewijzen. 
De vrolijkheid en het geluk in het leven van 
de oude goedaardige Thijs en zijn trekhond 
Thor veranderen in verdriet, als Thijs door 
ziekte niet meer met de kar mee kan. Een 
leven van weinig eten en veel slaag wordt 
het lot van Thor. Als de kleine Geert er niet 
was geweest, zou het er heel slecht voor de 
trouwe hond hebben uitgezien. 

108 	C. Th. Jongejan-de Groot: 

Beppe knapt het op 
Jongens- en Meisjesboek 9-12 jaar. 

96 blz., 9 ill. 
Een Friese familie trekt na lang wikken en 
wegen naar de grote stad, waar vader en de 
volwassen kinderen meer kunnen verdienen. 
Beppe blijft eenzaam in het dorp achter. 
Als er door moeders ziekte allerlei moeilijk-
heden ontstaan, grijpt Beppe in en redt hen 
uit de narigheid. Door het contact met het 
Evangelie krijgt hun leven ook meer inhoud. 

109 	C. Th. Jongejan-de Groot: 

Het geheim van de woonark 
Jongensboek 10-12 jaar. 96 blz., 8 ill. 
Jaap ten Cate en Evert Groeneveldt spelen 
samen met de oude zeerob Maarten een be-
langrijke rol bij de viering van het 600-jarig 
bestaan van hun stadje. Als Maarten weer 
naar zee gaat, komt zijn hond Bertha bij 
Evert in huis. 
Alles loopt verkeerd. De hond valt in han-
den van de stroper Arie. Welke rol het zieke 
zoontje van de stroper speelt bij de terug-
keer van de hond wordt prachtig beschreven. 
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1 10 	Max de Lange-Praamsma: 

Roosje toch! 
Meisjesboek 9-12 jaar. 96 blz., 9 ill. 

Roosje vraagt mevrouw Ruys, die nooit in de 
kerk komt, of ze ook aanwezig wil zijn op 
de kerstzangavond. Ter wille van Roosje be-
looft ze dit en op de bewuste avond ergert 
Roosje zich, doordat de hoogmoedige rijke 
mevrouw Schiers mevrouw Ruys dwingt haar 
plaats af te staan, terwijl de plaatsen vrij 
zijn. Roosje steekt haar tong uit. De domi-
nee wordt erin betrokken en Roosje moet 
haar excuus vragen, maar moeder is toch 
een beetje trots op Roosjes onbezonnen daad. 

1 11 	 K. Norel: 

Kees Moddergeus 
Jongensboek 10-14 jaar. 

96 blz., 10 ill., 2e druk. 

Een vlot leerzaam boek. Kees Dral begint als 
kokkie op een baggermolen, eerst in Neder-
land, daarna in Engeland. In een storm leert 
hij begrijpen, dat hij het leven niet door kan 
zonder God en Zijn dienst. 

„Aanbevolen", „Hartelijk aanbevolen", oor-
deelden de besprekingen bij verschijning van 
de eerste druk. 

1 12 	 K. Norel: 

Van diredomdeine 
Jongensboek 9-12 jaar. 96 blz., 9 ill. 

De schrijver van dit spannende boek is bij de 
jeugd geen onbekende. Hier vertelt hij op 
boeiende wijze wat er tijdens de tachtigjarige  

oorlog gebeurde voor de stad Enkhuizen kon 
worden bevrijd. 
Dat de jongens van die tijd daarbij een niet 
onbelangrijke rol speelden, laat zich ver-
staan. En het waren beslist geen bangbroe-
ken! De lezers zullen tenminste met rode 
konen van hun moedige daden kennis ne-
men. 

1 13 	 Dr. J. Roelink: 

Vlissinger Michiel 
Jongens- en Meisjesboek 9-14 jaar. 

96 blz., 9 ill., 2e druk. 

Dit boeiende historische verhaal verscheen 
ter gelegenheid van het De Ruyter-jaar. Het 
is een boek met een spannende inhoud, die 
werkelijk door alle kinderen gewaardeerd zal 
worden. 
De Ruyter wordt hier geschetst als nationale 
figuur. Een volkomen verantwoorde levens-
schets, die fris en boeiend is. De naam van 
de auteur geeft trouwens in dit opzicht vol-
doende waarborg. 

1 14 	 Go Verburg: 

Ibubesi, het kaffertje 
Jongens- en Meisjesboek 8-12 jaar. 

96 blz., 9 ill. 

Ibubesi is de jongste uit een groot kaf ferge-
zin. Hij is slim en weet zijn broers en zusters 
op een morgen te misleiden door een slaap-
deken voor de ingang van de hutten te han-
gen, waardoor ze blijven slapen. Hij kan be-
slag leggen op de mieliepap en verdwijnt met 
de geiten en koeien naar de prairie. Ibubesi 
heeft zijn kleine zusje meegenomen. Samen 
met haar vlucht hij voor zijn broers. Ze ver-
dwalen en een ieder gaat op zoek. Eerst de 
volgende dag komen de wanhopige kinderen 
in aanraking met de blanke man. Voor hen 
komt er een verrassend slot, want vader 
geeft hun toestemming de zendingsschool te 
bezoeken. 



GEBONDEN BOEKEN 

1120 CENT 

1 15 	Nel Verschoor-van der Vlis: 

De man met de ene arm 
Jongens- en Meisjesboek 9-12 jaar. 

96 blz., 9 ill. 

Joost en zijn zusje Guuk ontmoeten een man 
met één arm die kerstbomen verkoopt. Ze 
helpen hem en moeder laat koffie en soep 
brengen. 
's Avonds gaat de oude man naar hun huis 
om te bedanken. Ze horen zijn bewogen 
levensgeschiedenis, maar ze horen ook uit 
zijn mond het hun onbekende kerstevan-
gelie. 
Dat de vaardige schrijfster dit gegeven in 
een boeiend verhaal verwerkte, begrijpt ieder 
die haar goede kwaliteiten in dit opzicht 
reeds kent. 

135 CENT 
1 16 	 W. G. van de Hulst: 

Zo'n vreemde jongen 
Jongens- en Meisjesboek 10-14 jaar. 

112 blz., 12 ill., 10e druk. 

De jongelui zullen dit verhaal met een blos 
op de wangen tot het einde lezen, zo span- 
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nend en zo levensecht is het. Het gaat over 
Hans, de molenaarszoon, die op de middag 
voor Kerstmis met zijn roeiboot op een don-
kere plas verdwaalt.... Hij roeit en roeit, 
totdat hij niet meer kan. Maar dan blijkt 
weer eens hoe de redding nabij is, als de 
nood het hoogst is. 

11 7 	 A. G. Lameris-Bolt: 

Marientjes mooie zomer 
Jongens- en Meisjesboek 9-11 jaar. 

112 blz., 8 ill. 

Marientje beleeft een heerlijke zomervakan-
tie op het mooie Vlieland. Er zijn op het 
eiland een heleboel jongens en meisjes uit 
verschillende plaatsen van het land en met 
hen maakt Marientje vele spannende avon-
turen mee. 

118 	Max de Lange-Praamsma: 

Map doet ook mee 
Meisjesboek 12-15 jaar. 112 blz., 7 ill. 

De meisjes van de huishoudschool blijven 
niet achter, wanneer er een beroep wordt ge-
daan op het Nederlandse volk om hulp voor 
Hongarije. Ze besluiten gedurende drie mid-
dagen te gaan werken in verschillende ge-
zinnen. Map treft het heel slecht en kan 
maar weinig geld afdragen. Ze begrijpt ge-
lukkig, dat haar moeilijkheden, in verhou-
ding tot die welke de Hongaren moesten 
doormaken, slechts onbeduidend zijn. 
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119 	Max de Lange-Praamsma: 

Peter in Zuid-Limburg 

Jongens- en Meisjesboek 9-12 jaar. 
112 blz., 9 ill. 
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lijke mensen, bij wie ze zich al gauw thuis-
voelt. Maar toch zijn er momenten, waarop 
ze heimwee heeft. Grote schrik heerst er, 
wanneer de schippersvrouw met een gebro-
ken been naar het ziekenhuis moet. Geluk-
kig hoeft het Hongaarse meisje niet lang 
naar een vreemd gezin, want dat vond zij 
verschrikkelijk. 

De Friese familie Goedemoed betrekt tijdens 
de zomervakantie in Zuid-Limburg de flat van 
tante Djoe. Het wordt een logeerpartij vol 
verrassende belevenissen. Dat er zo af en toe 
wat regen valt, heeft nauwelijks invloed op 
de goede stemming van dit prettige gezin. 
Maar als Petertje op eigen houtje een ver-
kenningstocht onderneemt, leven allen in 
spanning. Als hij eindelijk komt opdagen, 
blijkt, dat hij zich kostelijk heeft geamu-
seerd. 

120 	Nel Verschoor-van der Vlis: 

Kinderen van één Vader 

Meisjesboek 8-12 jaar. 110 blz., 2e druk. 

Een Hongaars meisje wordt in een schippers-
gezin opgenomen. Het zijn degelijke, harte- 

145 CENT 

Dit is reeds de zestiende druk van een ver-
haal dat zijn weerga niet kent en dat de 
jongens, maar niet minder de meisjes, tot 
de laatste bladzijde boeit. 

De geschiedenis van een eenzelvige oude 
man, die zich hoe langer hoe meer terug-
trekt in de eenzaamheid, maar door de bal-
dadige jeugd niet met rust wordt gelaten. 

121 
	 W. G. van de Hulst: 

Ouwe Bram 

Jongensboek 9-15 jaar. 
112 blz., 12 ill., 16e druk. 



BOEKEN VOL ZONNESCHIJN EN VREUGDE! 

U kunt meisjes en ook jongens 
van 8-12 jaar welhaast geen groter 

plezier bereiden dan hun de vijf 
boeken te geven van de 

GEBONDEN BOEKEN 

1155 CENT 

OZEMARIJNTJE-SERIE 
door W. G. van de Hulst 

Alle deeltjes zijn gebonden in fleurige sierbanden en zeer ruim geïllus-
treerd. 

122 Rozemarijntje, 12e druk 

123 Rozemarijntje naar school, 14e druk 

124 Rozemarijntje en Rooie Pier, 8e druk 

125 Rozemarijntje en de zwarte jongen, 5e druk 

126 Rozemarijntje en de oude juffrouw, 3e druk 

De hoofdfiguur uit deze vijf kostelijke boe-
ken is toegerust met een aanstekelijk wer-
kende levenslust en een zonnige onbevangen 
blijheid, die ze steeds op haar omgeving weet 
over te dragen. 
Dat is het geval bij de stijf-deftige tante 
zonder kinderen en tijdens het eerste school-
jaar, wanneer ze de geplaagde Ries onder 
haar bescherming neemt. Haar zonnige har-
telijkheid, haar gevoel voor recht en haar 
liefde tot de naaste maken haar tot de beste 
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vriendin van Rooie Pier en ook wanneer ze 
opkomt voor de zwarte jongen, weet ze veler 
harten te veroveren. Ten slotte vinden we 
haar terug in 't ziekenhuis, waar ze een ver-
blijdende rol speelt in het leven van de zie-
ken, maar in 't bijzonder in dat van een een-
zame, verdrietige juffrouw. 

Aantrekkelijker, opgewekter boeken zijn er 
welhaast niet te vinden! 
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GEBONDEN BOEKEN 

1155 CENT 
127 	 Riet Chardon: 

Toen Trix veertien was 
Meisjesboek 14-17 jaar. 

128 blz., 16 ill., 2e druk. 

De avonturen van Trix op school, haar mee-
leven in de zorgen van het gezin, haar 
prachtige opofferingsgezindheid en alle joli-
ge gebeurtenissen van haar vijftiende levens-
jaar met de angsten en de glorie van haar 
examen vormen de inhoud van dit kostelijke 
meisj esboek. 

128 	 K. Norel: 

De grote skitocht 
Jongens- en Meisjesboek 9-12 jaar. 

128 blz., 10 ill. 

Bas komt door de regelmatige tochten van 
hun schip in de gelegenheid Noorwegen be-
ter te leren kennen. Alf, een Noorse jongen, 
wordt zijn vriend. Bas leert skiën, maar tij-
dens een van zijn tochten krijgt hij een on-
geluk. Hij viert in het gezin waar hij wordt 
verpleegd het kerstfeest. Een prachtig, maar 
voor hem toch ook een wonderlijk kerstfeest 
omdat vader en moeder weer verder moeten. 

129 	 Gré van Tiel: 

Vader! . . . Kom toch! 
Jongens- en Meisjesboek 9-11 jaar. 

128 blz., 9 ill. 

Wim Velders en zijn zusje Josje verlangen 
erg naar de terugkomst van hun vader. Hij  

werkt in Indonesië en zij wonen bij een oom 
en tante. Later verhuizen ze naar een ande-
re oom en tante, maar door verkeerd begrij-
pen en allerlei misverstanden is de verhou-
ding slecht. Gelukkig krijgt hun leven al voor 
vader thuiskomt een blijde wending. 

130 	 Go Verburg: 

Joppie en Rap, de vredes-
duiven 
Jongensboek 9-12 jaar. 128 blz., 8 ill. 

Een bijzonder vlot verteld verhaal met een 
aantrekkelijk gegeven. Drie kinderen krijgen 
na veel moeite de zo fel begeerde postduiven. 
De diertjes veroorzaken echter allerlei moei-
lijkheden, waardoor ze vrijwel steeds in span-
ning leven of ze ze wel mogen behouden. 
Vlak voor Kerstmis komt er een verzoening 
tot stand, waarbij de duiven een beslissende 
rol spelen. Met recht worden zij dan ook vre-
desduiven genoemd. 
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Anne de Vries: 

Vader en Jaap 
Jongensboek 8-12 jaar. 

128 blz., 10 ill., 2e druk. 

De nood en de omstandigheden brengen va-
der en Jaap tot oneerlijke daden, waardoor 
ze elkaar niet meer in de ogen durven zien. 
Eenmaal loopt het helemaal verkeerd met 
hen af, maar gelukkig vinden ze de goede 
weg terug en ervaren, dat zij in hun moeilijk-
heden niet alleen gelaten worden. 



GEBONDEN BOEKEN 	134 	 W. G. van de Hulst: 

1155 CENT 
132 	1. de Vries-van der Lichte: 

Joke en Hans naar Canada 
Jongens- en Meisjesboek 9-12 jaar. 

128 blz., 10 ill. 

Als vader en moeder ertoe besluiten naar 
Canada te emigreren, is Hans zo dol van 
blijdschap, dat hieruit op school een vecht-
partij ontstaat. Groot is de teleurstelling 
wanneer de reis moet worden uitgesteld, 
maar eindelijk komt toch de dag van ver-
trek en dan maken ze een mooie reis en be-
ginnen ze een nieuw leven in een vreemd 
land. 

185 CENT 
133 	 W. G. van de Hulst: 

Peerke en z'n kameraden 
Jongensboek 12-14 jaar. 

144 blz., 21 ill., lle druk. 
De schrijver doet ons in dit boek, dat hij zelf 
zijn beste acht, het verhaal van een door 
oorlogsramp getroffen jongetje, dat met 
verbrijzelde benen op de vlucht uit België 
wordt meegenomen naar Holland. Zijn enige 
vriend op de wereld is zijn oude grootvader, 
een vioolbouwer. 
Dit aandoenlijke verhaal wordt niet alleen 
door jongens, maar met evenveel graagte 
door meisjes gelezen. 
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Willem Wijcherts 
Jongensboek 10-16 jaar. 

144 blz., 20 ill., lle druk. 

135 	C. Th. Jongejan-de Groot: 

Eenzaam Hanneke 
Meisjesboek 9-11 jaar. 144 blz., 10 ill. 

Et ontstaan allerlei moeilijkheden als Han-
neke en Nolda zijn gekozen als bruidsmeisjes 
bij het huwelijk van tante Nieta. 
Deze komen op een nare manier tot oplos-
sing, omdat Hanneke wordt aangereden. 
Ze kan hierdoor ook niet mee naar Zwitser-
land, maar mag wel de hele vakantie bij tan-
te Nieta in een badplaats logeren. Zij is niet 
de enige logee, want tante vroeg ook een 
vluchtelinge uit Oost-Duitsland als gast. De 
belevenissen van deze zo verschillend ge-
aarde meisjes zijn spannend en rijk aan af-
wisseling. 

136 	 P. Stouthamer: 

De molens bij de plassen 
Jongensboek 12-16 jaar. 

144 blz., 28 ill., 3e druk. 

Jaap, die bij zijn oude grootmoeder op een 
der watermolens woont, heeft een groot aan-
deel in de vele spannende avonturen met 
stropers en dieren, welke hier worden be-
schreven. Grootmoeder en hij worden het 
slachtoffer van laaghartige bedriegerij. Eerst 
als Jaap zijn grootste vijand het leven redt, 
wordt het onrecht hersteld. 



GEBONDEN BOEKEN 	 DE SPANNENDSTE JEUGDBOEKEN DIE WIJ 
OOIT VAN DEZE AUTEUR LAZEN! 

185 CENT Een serie bijzonder boeiende Indianenverhalen 
door ANNE DE VRIES 

KINDEREN VAN HET OERWOUD 

Bestemd voor jongens en meisjes van 10 jaar, en 
verder voor iedere leeftijd, want ook ouderen zul-
len ze met veel genoegen lezen. 

Deel I: 

137 PANOKKO EN ZIJN VRIENDEN 
Ruim geïllustreerd. In fleurige sierband, 3e druk. 

Dit eerste deel beschrijft de boeiende lotgevallen 
van een Indianengezin in het oerwoud. Panokko en 
zijn vrienden beleven niet alleen op jacht, maar 
ook met handeldrijvende negers opwindende avon-
turen, die naar de werkelijkheid zijn verteld. 
Het leven van de Indianen wordt beïnvloed door 
veel bijgeloof. Maar in dit deel begint reeds 't licht 
van het EVangelie zijn schijnsel te verspreiden. 

Deel II: 

138 PANOKKO EN DE WILDERNIS 
Ruim geïllustreerd. In fleurige sierband, 2e druk. 

Er streek een grote vreemde vogel over de wilder-
nis en ze wisten niet, dat dit een vliegtuig van de 
blanken was. Daar komen ze achter, als ze kennis 
maken met de twee blanke mannen, die op zoek 
zijn naar het vliegtuig, dat in de wildernis is neer-
gestort. Het wordt een lange avonturenrijke tocht 
die zij met elkaar ondernemen om het vliegtuig te 
vinden. De blanken vertellen hun dingen waarover 
ze nimmer hoorden, maar hun Boodschap is er 
een om nimmer te vergeten. 

Deel III: 

139 PANOKKO EN DE WITTE 
MENSEN 

Ruim geïllustreerd. In fleurige sierband. 

In dit derde deel doet Anne de Vries, die het leven 
van de thans nog in het oerwoud van Suriname 
wonende Indianen van heel dichtbij kent, een ge-
slaagde poging om de lezers te laten zien, hoe het 
zaad van Gods Woord nooit tevergeefs • wordt ge-
zaaid. De gesprekken met de blanken hebben bij 
enkele Indianen het verlangen gewekt om meer te 
weten van Hem, die zij „Hoofdman Jezus" noemen, 
de Zoon van de grote Geest, die alles geschapen 
heeft. Daarom reizen Panokko en zijn vrienden mee 
naar het land, waar de witte mensen wonen. 
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1210 CENT 

140 	 W. Broos: 

Het Verbond der Edelen 
Jongensboek 10-14 jaar. 

160 blz., 14 ill., 2e druk. 

„Het Verbond der Edelen" noemen de krani-
ge jongens hun club van zes. Er worden in 
deze club heel wat spannende avonturen be-
leefd. De leden maken kennis met stropers, 
voorkomen een brand en helpen een oude 
vrouw voorgoed van haar lastige belagers af. 
Het is een prachtboek met vele afwisselende 
spannende momenten en met bovendien een 
uitstekende strekking. 

141 	C. Th. Jongejan-de Groot: 

Greetje Margriet 
Meisjesboek 10-14 jaar. 

160 blz., 5 ill., 3e druk. 

142 	 A. Was-Osinga: 

De kinderen van het 
Ruige Veld 
Jongens- en Meisjesboek 10-14 jaar. 

160 blz., 9 ill., 3e druk. 

Een kinderboek, dat zo algemeen wordt ge-
waardeerd, dat we het niet mogen missen. 

Het is een zonnig blijmoedig boek over een 
gezin, waarin ondanks bepaalde moeilijkhe-
den de gemeenschapszin en het geluk de bo-
ventoon voeren. 

143 	 H. Westerink: 

Tussen vriend en vijand 
Jongensboek 10-13 jaar. 160 blz., 10 ill. 

Er komen spionnen en verdachte individuen 
in dit spannende boek voor en we ontmoeten 
ook de onverschillige muiter Lange Luyt. Het 
is een wonder dat Lodewijck, die in dit boek 
een belangrijke rol speelt, nog op het nipper-
tje aan zijn vijanden weet te ontkomen. Tij-
dens het lezen van dit boek vergeet men de 
wereld rondom. 

225 CENT 

144 	Max de Lange-Praamsma: 

Mieke van de Rozenlaan 
Meisjesboek 12-14 jaar. 

164 blz., 9 ill., 3e druk. 

In het Radio-Jeugdjournaal werd o.m. over 
dit mooie verhaal gezegd: „Nu zou ik wel 
willen, dat we tijd hadden om jullie wat voor 
te lezen uit het boek, dat ik heb gelezen. Dit 
is nu eens een voorbeeld van een uitstekend 
meisjesboek. Zo bijzonder aardig geschreven, 
dat het een plezier is om het te lezen." 



REIS DOOR 

DE NACHT 
♦ 

DOOR 

ANNE DE VRIES 

GEBONDEN BOEKEN 

225 CENT! 

Zojuist verscheen in deze serie het op veler ver-
zoek geschreven vierde deel, waardoor de serie nog 
waardevoller wordt! Alle bezitters van de eerste drie 
delen zullen met grote vreugde dit vierde deel aan 
hun bezit toevoegen. 
Deze vier zeer spannende boeken verdienen een 
ereplaats in ieder Nederlands gezin. Ze zijn tegen 
uiterst billijke prijzen voor U beschikbaar. 

145 DE DUISTERNIS IN, 5e druk 

146 DE STORM STEEKT OP, 4e druk 

147 OCHTENDGLOREN, 4e druk 

148 DE NIEUWE DAG 

Royaal geïllustreerd door Tjeerd Bottema. 

Op onnavolgbaar boeiende wijze vertelt de bekende 
auteur het Nederlandse volk en in het bijzonder 
Neerlands jeugd over de mensen, de doodgewone en 
toch zo grote en heldhaftige mannen en vrouwen, 
die in de duistere jaren der bezetting daden heb-
ben verricht, waarbij de glorie der vaderlandse hel-
den van vroeger eeuwen verbleekt. 
In het zojuist gereedgekomen nieuwe deel leven 
we intens mee met het einde van de oorlog, waar-
door de mensen na een lange tijd worden bezield 
met moed voor de toekomst. 

250 CENT! 

149 	 W. G. van de Hulst: 

Gerdientje 
Jongens- en Meisjesboek 11-15 jaar. 

184 blz., 26 ill., lie druk. 

Wij leren door middel van dit mooie boek 
een meisje kennen, dat door haar eigen-
schappen aller sympathie krijgt. Mede door 
haar toedoen wordt een ernstig misdrijf 
voorkomen, want de wanhopige vrachtrijder 
wil ten einde raad de dijk doorsteken. Het 
gaat in het leven van Gerdientje en van de 
anderen die een rol spelen in dit boek, 
letterlijk en figuurlijk stormachtig toe. 

275 CENT! 

150 	 W. G. van de Hulst: 

Jaap Holm en z'n vrinden 
Jongensboek 10-16 jaar. 

205 blz., 20 ill., 18e druk. 

Echte jongensavonturen! Vele humoristische 
trekjes, waardoor het leven van echte jon-
gens wordt gekarakteriseerd, geven dit ver-
haal een bijzondere aantrekkelijkheid. 
Iedere jongen zal het met gloeiende wangen 
lezen en het is niet minder aantrekkelijk voor 
meisjes. Want ook zij zullen dit boek, dat al 
vele jaren een ereplaats inneemt onder de 
jeugdboeken, zeer waarderen. 
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materiaal 
• 

SPECIALE AANBIEDING 

• 

MAAK GEBRUIK VAN 

DEZE BIJZONDER 

VOORDELIGE AANBIEDING 

Thans zijn voor U beschikbaar de bekende, zowel 
in Nederland als in andere landen zeer gewaar-
deerde grote Bijbelplaten van de schilder Pander. 
De . platen werden gedrukt naar fotolitho's van 
aquarellen, in zeven kleuren offset. 
Een kostbare uitvoering! 
Nu de prijzen drastisch zijn verlaagd, krijgt U de 
unieke gelegenheid voor weinig geld beslag te 
leggen op een aantal zeer waardevolle wandver-
sieringen! 
Voor scholen, zondagsscholen, evangelisatie- en 
catechisatielokalen, verenigingsgebouwen en ook als 
gang- en kamerversiering zijn deze aquarellen met 
hun levendige frisse kleuren van zeer grote beteke-
nis. 
Ten dienste van het onderwijzend personeel werd 
een handleiding samengesteld, die de compositie 
belicht aan de hand van het Bijbelverhaal en de 
historische bezienswaardigheden verklaart. 
Deze handleiding wordt bij alle stellen gratis bij-
geleverd. 
Verrijk de omgeving, waarin U de jeugd ontvangt, 
met enige van deze warm gekleurde Bijbelse 
Wandplaten. 
Nog maar al te veelvuldig komt het voor, dat de 
muren van verschillende lokaliteiten kaal en onge-
zellig zijn. U zult verrast zijn over het effect! 
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GROTE 

BIJBELSE 

WANDPLATEN 

van de schilder Pander 

Formaat 60 X 80 cm. 

Zes verschillende Bijbelse 
Wandplaten. 
Per serie van zes slechts f12.50 

Op stevig krimpvrij karton. 
Per serie van zes slechts /35.— 

Op linnen geplakt. 
Per serie van zes slechts /35.— 

In lijst, gevernist, zonder 
glas. 
Formaat 62 x 90 cm 	 
Per stuk  	/22.50 



Een onovertroffen serie, die is gecompleteerd met 
een kaartje van Palestina, dat gratis wordt bij-
gezonden. 
Prijs per mapje van 24 stuks slechts 	 11.50 
Gedrukt in zeven kleuren offset. 
Formaat 14 x 181/2  cm. 

mapjes met 24 panderplaten 

Behandelde onderwerpen uit het Oude- en Nieuwe 
Testament: 

Het mooiste 

uitdelingsmateriaal 

dat ooit verkrijgbaar was 

Geeft u het de kinderen 

zo veel en zo vaak 

mogelijk in handen! 

Noach bouwt de ark; Rebecca bij de bron; Jozef 
wordt door zijn broers verkocht; Mozes slaat water 
uit de rotssteen; Jozua wordt tot aanvoerder der 
Israëlieten gesteld; Mozes ziet Kana0n vóór hij 
sterft; Samuël zalft Saul tot Koning; David speelt 
voor Saul; David danst voor de ark; Intocht van 
de Koningin van Scheba te Jeruzalem; Dood van 
Saul en zijn beide zonen; Herbouw van Jeruzalem 
onder Nehemia; De krijgsoverste van Sanherib, de 
Koning van Assur, voor de poort van Jeruzalem 
ten tijde van Hizkia; Daniël in de leeuwekuil; 
Jona predikt te Ninevé; De Wijzen uit het Oosten; 
De wonderbare visvangst; Jezus stilt de storm; 
Terugkeer van de verloren zoon; Een engel ver-
schijnt Jezus in Gethsémane; De kruisiging; Pau-
lus voor Agrippa; Paulus als gevangene te Rome; 
De strijd van Michaël met de draak; Kaart van 
Palestina. 

Eveneens zijn thans verkrijgbaar: 
6 PANDERPLAATJES in lijst met glas. Formaat 
22 x 27 cm. Prijs per serie van zes stuks /30.— 

DE BEKENDE 

SERIE GEKLEURDE VAN DE HULST-PRENTEN 

De bekende schrijver van kinderboeken voorzag de platen van uitnemende ver-
tellingen uit de bijbelse geschiedenis, die aan de achterzijde werden gedrukt. 
De bedoeling van deze uitgave is om na het vertellen der in beeld gebrachte ver-
halen deze aan de kinderen mee te geven en tevens om de onderwijzer of onder-
wijzeres een duidelijke voorstelling te geven van het te vertellen verhaal. 

Gedrukt op zwaar papier. Formaat 16 x 121/2  cm. 

Het mooist denkbare uitdelingsmateriaal: 96 gekleurde platen, behandelende 24 
bijbelse geschiedenissen. 

Uitsluitend per compleet stel verkrijgbaar. 	
PRIJS PER STEL je  2.75 
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Kinderen uit alle werelddelen 

Een serie veelkleurige plaatjes waarop kin-
deren uit verschillende werelddelen staan 
afgebeeld. 

Op ieder plaatje wordt aan de achterzijde 
een beschrijving in vertelvorm gegeven. 

Uitgevoerd in vierkleurendruk op stevig 
papier van prima kwaliteit. Een vel bevat 30 
kaartjes in zes verschillende onderwerpen. 

De prijs per geperforeerd vel van 30 kaartjes 
bedraagt f1.—; bij 10 vellen gelijk ƒ0.90 per 
vel; bij 25 of meer vellen gelijk ƒ0.80 per vel. 

REPRODUKTIE IN ZWART 

VAN DEZE IN VIER 

KLEUREN UITGEVOERDE 

PLAATJES 

NIEUW 

NIEUW 

NIEUW 

Een warme aanbeveling 
„Als men de stapels fleurige zondagsschoolboeken ziet, die klaar liggen om straks 
op kerstfeest als kerstgeschenk in de handen der kinderen te worden gelegd, moet 
men waardering hebben voor hen, die aan deze uitgaven hun beste zorgen hebben 
besteed. 
De inhoud der kerstboeken is volkomen verantwoord. 
Het uiterlijk is verzorgd. En de prijzen brengen de uitgaven binnen het bereik van 
kleine beurzen." 

Trouw 

	J 
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Het mooist denkbare 
uitdelingsmateriaal. Voor 

dagscholen, zondags-
scholen, kinderkerken, 
jeugdbijeenkomsten en 
voor evangelisatiedoel-
einden de mooiste, de 

ruimste keus! 

Een serie karakteristieke 

uitbeeldingen van 
bekende bijbelse onder- 
werpen, in sprekende 

bijbel en jeugd kleurendruk, voorzien van 
onderschriften. 
36 plaatjes met voor-
stellingen uit het Oude 
en Nieuwe Testament. 

Formaat 10 x 71 /2  cm. 

bloemen 

plaatjes 

 

Bijzonder laag in prijs 

 

 

 

, ijot,teg... 	ijk, 
van trw.a. spr. 

 

In frisse kleuren uitgevoerd! Fijne be- 
schaafde beloningsplaatjes. 
SERIE I: 49 in meer kleuren gedrukte 
bloemenplaatjes met teksten. 
Formaat 51/2  X 4 cm. Geperforeerde vellen. 

Prijs per vel fl.— 
SERIE II: 49 in meer kleuren gedrukte 
bloemenplaatjes met teksten. 
Formaat 51/2  X 4 cm. Geperforeerde vellen. 

Prijs per vel ƒ1.— 
Prachtig uitdelingsmateriaal! 
S.v.p. bij bestellen opgeven welke serie U 
wenst. 

  

  

IE 	 NI ■ 
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Tegen de uitzonderlijk 
lage prijs van 
fl-- per stel 



,Namens de Zondayschool; 114 

op het kenstfeest uiteeaeikt 
aan 

kerstmis 19 

namens Oe zonbagsschool 

On hrt.Wersfeest uitgereikt aan.. 

.Namens deZondagssrhoot 

Xersbni:s-  1g 	 

, 	zip Go d in, de ho ger 

OPDRACHT 

blaadjes 

Op het Jp-siteest 7,1iff-edct aan, 

7,tw [of bereidt Oe uit de kindermond" 

. ii 4/!7 kit~affl - _t(~.2.40k 

Opdracht-blaadje A 

Op het Kerstfeest uitgereikt aan: 

Namens do Zondagsschool 

Opdracht-blaadje B 
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DE PRIJZEN ZIJN ZEER LAAG: 

100 	ex. f 1 — 

250 	ex. 	  f 2 25 

500 	  1'4.-- 

1000 ex. 	.. 	.. . 	1'750 

Wilt U bij bestelling s.v.p. duidelijk 
vermelden of U ontwerp A, B, C 
of D wenst te ontvangen? 

Opdracht-blaadje C 

Opdracht-blaadje D 

z;et. ik veukonbie u 
GROW ehibschap 



Verkleinde reproduktie in zwart 

Ware grootte 12% X 17% cm 

Uitgevoerd in meer kleuren 

Prijs per pakje van 24 stuks 

f 1.25 
In meer kleuren uitgevoerd, met 

onderschrift. 

Formaat 121/2  X 171/2  cm 

De afbeeldingen en 

onderschriften behandelen alle 

bekende bijbelse onderwerpen. 

gekleurde Jones platen 

Reproduktie in zwart 
Uitgevoerd in meer kleuren 

Formaat 8 X 9% cm 

NIEUWE 

Bijbelse prentjes 
IN KLEUR 

Door deze serie gekleurde bijbelse prent-
jes krijgt U de beschikking over prachtig 
uitdelingsmateriaal. 
De afbeeldingen zijn door hun frisse 
kleuren een lust voor 't oog en U zult er 
vele, zeer vele kinderen heel erg blij 
mee kunnen maken. 
20 gekleurde bijbelse prentjes met onder-
schrift. 

PRIJS PER PAKJE VAN 20 STUKS 

f 0.80 
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PLATEN 

Bijbelse Kunst 

PRIJS SLECHTS 

15 CENT PER 

EXEMPLAAR 

Bij getallen, hetzij van één 
soort, hetzij gesorteerd 

naar keuze van de besteller, 
zijn de prijzen als volgt: 

25 ex. à /0.10; 50 ex. à /0.09 
100 ex. à /0.08; 250 ex. á /0.07 

Formaat 32 X 25 cm. 

Bij bestelling is het voldoende op te geven: 
„Platen Bijbelse Kunst", met vermelding van 
de hier gegeven nummers. 

Zijn in ieder gewenst aantal te bestellen. 

De platen hebben de volgende onderschrif-
ten: 

1. Komt tot Mij allen die vermoeid en belast 
zijt; 2. De intocht in Jeruzalem; 3. Het laat-
ste avondmaal; 4. Gethsemané; 5. Het berouw 
van Petrus; 6. Jezus voor Pilatus; 7. Zie, de 
mens!; 8. De vrouwen bij het graf; 9. De 
Emmasgangers; 10. De aankomst der her-
ders; 11. Simeon in de tempel; 12. De lofzang 
van Simeon; 13. De Wijzen uit het Oosten; 14. 
De vlucht naar Egypte; 15. Laat de kinderen 
tot Mij komen; 16. Het verloren schaap; 17. 
Jezus weent over de stad; 18. Jezus slapende 
in het schip tijdens de storm; 19. De barm-
hartige Samaritaan; 20. De goede Herder. 

ONZE SERIE 

zondagsschoolkaurtjes 

PRIJS: 

per env. van 12 kaartjes 17 1/2  et. 

bij 25 enveloppen per env. 15 ct. 

bij 50 enveloppen per env. 14 ct. 

bij 100 enveloppen per env. 13 ct. 

Formaat 6 X 8 cm 

In drie kleuren uitgevoerd. 

titie niches,  
heil i 

avids ooft, 
lang verwacht, 

e rnillioenen eens 
zaligen zal, 

Wordt geboren in 
ethlehern5 
echepaelen Heer. 

DE 10 GEBODEN 
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PRIJS BIJ 

10 ex. à5 et. 
25 ex. á 4 et. 
50 ex. à 3//2 ct. 
100 ex. 3 et. 

DEZE KAART WERD FRAAI UITGEVOERD OP 
KEURIG KARTON 

BIJ UITSTEK GESCHIKT VOOR UITDELING 
ONDER DE LEERLINGEN 
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A Bede voor het eten 
B Dankzegging na het eten 

C Hervormingslied 

D Avondzang 
E Achter Jezus 't kruis te dragen 

F Welke is uw enige troost 

G De twaalf geloofsartikelen 

H De zeven kruiswoorden 

I Gebed des Heren 
K De zaligsprekingen 

GULDEN REGELS 
Gedrukt in frisse kleuren op mooi karton. Zeer geschikt voor uitdeling. 
U kunt de kaarten desgewenst gesorteerd ontvangen. Bij bestelling 
is het voldoende op te geven: „Gulden regels", met vermelding van 
letter der gewenste soort. 
Formaat 12 x 16k cm. 
FRIESE GULDEN REGELS: Straks rilst de moarn. By de kris-peal. 
Triomfsang. Jountiid. 

PRIJZEN: 	10 stuks á 8 cent; 25 stuks à 7 cent; 50 stuks á 6 cent; 100 stuks á 5 
cent; 250 stuks á 4 cent. 
Deze prijzen gelden ook voor gesorteerde bestellingen, dus niet uit-
sluitend wanneer U deze aantallen van één letter opgeeft. 

beloningskaartjes 
Gewaardeerd door 

leermeester en leerling 

De prijs per geperforeerd vel van 

32 kaartjes bedraagt /0.50; 

bij 10 vellen gelijk /0.45 per vel; 

bij 25 of meer vellen gelijk 10.40 

per vel. 

Uitgevoerd in 4 kleuren. 

De sierkunstenaar Jac. Nuiver ontwierp ze in 12 verschillende motieven. 

Uitgevoerd in vierkleurendruk op stevig papier van prima kwaliteit. 

32 verschillende teksten op geperforeerde vellen. 

Een vel bevat 32 kaartjes in 12 verschillende motieven. 

41 



DIPLOMA A 
voorstellende „De Jonge Timo-
thes door zijn moeder onder-
wezen". Uitgevoerd in kleuren-
druk op mooi stevig papier. 
Formaat 301/2  x 221/2  cm. 
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. 

DIPLOMA'S 
Het behoort tot de goede gewoonte, de leerlingen bij 
het verlaten der dag- en zondagsscholen een diploma 
uit te reiken. Deze diploma's zijn in twee soorten ver-
krijgbaar. 

Modern uitgevoerd 

diploma 

In fraaie kleuren 
gedrukt op mooi 
stevig papier. 
Formaat 25 x 39 
cm. 

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 ge-
wenst inschrift in-
gedrukt. 

doopkaart 

NAAR EEN ONTWERP 

VAN JAC. NUIVER 

Een blijvende herinnering aan 

een der hoogtepunten in het leven 

Een doopkaart, die smaakvol is uitgevoerd op 4 pagina's 
crème karton in driekleurendruk. 
Deze kaart biedt gelegenheid de naam, de geboortedatum, de 
doopdag en de plaats in te vullen. 
Bovendien is er ruimte gereserveerd voor de naam van 
vader en moeder, de handtekening van de predikant en de 
dooptekst. 

Prijs per ex. /0.15 

bij 50 ex. 10.10 per ex. 

bij 100 ex. /0.09 per ex. 

bij 250 ex. /0.08 per ex. 
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Paaskaart: 
Geloofd zij de God en Vader. 

Prijs per pakje 
van 10 stuks 

10 kaarten 

NAAR ONTWERPEN VAN 

JAC. NUIVER 

Uitvoering en model als van 
gewone prentbriefkaarten. 

De kaarten zijn prachtig ge-
schikt voor uitdeling op zon-
dagsscholen en dagscholen. 
Verenigingen, die zich op het 
gebied van evangelisatie be-
wegen, maken er een dankbaar 
gebruik van, terwijl ook kerke-
lijke gemeenten ze bezigen voor 
toezending aan hun zieke leden. 
Bovendien vormen ze een 
prachtig middel om met de 
velen, die zich van de Kerk af-
zijdig houden, op hoogtijdagen 
contact te onderhouden. 
Vanzelfsprekend zijn ze door 
een ieder als prentbriefkaart te 
bezigen. 

EEN PAKJE VAN 10 STUKS BEVAT DE VOLGENDE KAARTEN: 

Kerstkaarten: 
Daar is uit 's werelds duist're wolken — Ere zij God — Zie, ik ver- 
kondig u grote blijdschap — Te Bethlehem geboren. 

Algemeen: 
En als Ik van de aarde verhoogd ben — Dit is een getrouw woord —
Strijd de goede strijd des geloofs — Want allen die door de Geest Gods 
geleid worden — Maar Gode zij dank. 

KERSTLIEDEREN 
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 loflied vrolijk rijzen 

SERIE II: 
1. De aarde was in nacht verzonken 
2. Komt, verwondert u hier, mensen 
3. 't Eng'lenheir kwam nederdalen 
4, Herders, hebt gij niet vernomen 
5. Sterre van 't oosten, wil nog eens verrijzen 
6. Dankt, dankt nu allen God 

PRIJS: 

50 ex. /2.-
100 ex. /3.75 
250 ex. /8.— 

Om het instuderen te vereenvoudigen, hebben we de liederen laten harmo-
niseren. 

De prijs van de muziek van elke serie is: 1 ex. á 20 cent; 10 ex. 
á 171/2  cent; 25 of meer ex. à 15 cent. 

Bij bestelling graag duidelijk opgeven welke serie U wenst. 

KAART VAN PALESTINA 

Prijs ƒ4.20 
BEWERKT DOOR J. VAN DE PUTTE 
Deze wandkaart heeft een grootte 'van 148 X 116 cm. Uitsluitend nog ver- 

krijgbaar in 2 losse vellen. 

BELIJDENISPLATEN A EN B 
ter herinnering aan de Openbare Belijdenis in de Nederlandse 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 cm. 

DE PRIJS BEDRAAGT: 1-9 ex. à 25 cent; 10-24 ex. à 23 cent; 25-49 ex. à 21 cent; 

50-99 ex. á 18 cent; 100 of meer ex. à 15 cent. 
De royale uitvoering is erop 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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VERTEL- EN VOORLEESBOEKEN 
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W. G. van de Hulst Jr.: 

Ere zij God 
Gebr. 11.90 

Bij afname van 25 ex. gelijk á ƒ1.75. 

Het geeft in plaat en tekst een beeld 
van het Evangelie met als middelpunt 
het kerstverhaal. Het is weer eens een 
nieuwe vorm. 

W. G. van de Hulst: 

Het vertellen 
4e druk. 
Instructie voor de verteller. 
„Nu de vierde druk is verschenen, bevelen we 
het nog eens hartelijk aan aan allen, die op 
scholen, zondagsscholen, kinderkerken heb- 
ben te vertellen." 	Herv. Amsterdam. 

W. G. van de Hulst: 

Om het kind 
3e druk. 	 f4.50 
„Een boek als dit moet altijd te krijgen zijn. 
Telkens zullen er weer nieuwe handen zijn 
die ernaar grijpen en telkens worden er weer 
nieuwe harten door ontroerd." 

Kerkbl. Amsterdam-W. 

W. G. van de Hulst: 

Stille dingen 
5e druk. 	 f4.50 
„ „Stille dingen" is een bundel schetsen, die 
zeer geschikt zijn om voor te lezen. Zo vaak 
wordt om goede verhalen gevraagd. Welnu, 
deze bundel biedt langere en kortere en zal 
zeker zijn weg vinden bij de velen, die de 
werken van Van de Hulst reeds kennen." 

De Christenvrouw. 

W. G. van de Hulst: 

Zeven kerstvertellingen 
3e druk. 	 ,f5.90 
„Deze zeven kerstvertellingen zijn alle even 
boeiend. Het valt niet mee goede kerstver-
halen te vinden, maar hier zijn ze. Dat een 
derde druk nodig was, spreekt overigens voor 
zichzelf." 	 Ons Platteland. 

Menno de Munck: 

De Geboorte 
f5.90 

Drie boeiend geschreven kerstverhalen. 
„Een fris en beweeglijk boek, waar- 
mede de auteur zonder het oude ver- 
haal te verlaten, een traditie weet te 
vernieuwen." 	Haagse Post. 
„Een suggestief geschreven boek, dat 
heel geen traditionele kerstvertellin-
gen bevat, maar de lezer boeit door de 
ongewone conceptie." 	Kerknieuws. 

M. A. M. Renes-Boldingh: 

De weg van het Licht 
Bijbel voor de jeugd van 10 jaar en ouder. 
Zeer ruim geïllustreerd door Gunhild Kris-
tensen. 
4e opnieuw bewerkte, uitgebreide druk. f7.90 
Bij afname van 25 en meer ex. f7.25 per ex. 
Voor leden N.Z.V. f6.90. Bij 25 ex. á f6.25. 
„Van deze jeugdbijbel valt zeer veel goeds te 
zeggen. — Het is een boek van groot, stevig 
formaat, keurig gebonden, met uitstekende 
pentekeningen voorzien en — wat het belang-
rijkste is — ook goed geschreven." 

Synodale Commissie De Herv. Jeugdraad. 



Rie van Rossum: 

Klein Gloria 
(Kerstvertellingen) 	 /1.90 

Een bundel kerstvertellingen ten dienste van 
allen die in de kersttijd moeten vertellen of 
voorlezen. 
„U kent de vlotte, frisse stijl. Welnu, dan be-
grijpt U dat dit boek een waardevol bezit be- 
tekent." 	 De Christen. 

Zie verder bijgevoegde kaart. 

Karl Schenkel: 

De getekende Bijbel 
Gebr. /5.50 

De bedoeling van dit in kleuren uit-
gevoerde boekje is door middel van een 
groot aantal tekeningen en korte ver-
klarende omschrijvingen belangstelling 
te wekken voor heel de bijbel. Het is 
een bijzonder boek dat zeer goede dien-
sten kan bewijzen bij het catechetisch 
onderwijs. Zondagsscholen en vereni-
gingen voor evangelisatie in de ruimste 
zin zullen het met vreugde uitreiken. 

„Een zeer praktische en bruikbare aan- 
winst voor de bijbelstudie." 

Nieuw Leven. 

„Hartelijk aanbevolen vooral voor 
jongere mensen en voor Bijbelstudie- 
kringen." 	 Strijdkreet. 

Lothar Schultze: 

Een reis door het land van de 
Bijbel 
Vertaald door Anne de Vries. 	Gebr. /1.25 

38 afbeeldingen en omschrijvende tekst. 

„Het was ons een vreugde, kennis te nemen 
van dit kleine, reusachtig aardig verzorgde 
boekje, dat op zeer aanschouwelijke wijze door 
tekst en tekening het leven in het Heilige 
Land beschrijft. Bestemd om in handen van 
kinderen gegeven te worden, maar ook oude-
ren zullen hier nog veel kunnen opsteken." 

De Christen. 

Nel Verschoor-van der Vlis: 

Toen het avond werd 
Groot formaat. Vele illustraties in kleur. 

/2.90 

Een gezellig in kleuren uitgevoerd kijk- en 
leesboek voor kinderen van vijf tot zeven jaar. 
Ouders zullen er hun jongste kinderen met 
genoegen uit voorlezen. De belevenissen van 
Annètje zijn voor de kleuters wel heel aan-
trekkelijk verteld. Het kindje heeft de eigen-
schappen van alle kindertjes en als er 
's avonds visite komt, wil ze graag opblijven. 
Ze moet naar bed, maar gelukkig zijn er een 
heleboel leuke dingen, waardoor ze dit geen 
straf vindt. Een ervan is de warme kruik. 
Ze solt ermee en trekt aan een ringe-
tje. Dan gebeurt het: de kruik springt open 
en het water stroomt over Annètje heen en 
haar bed wordt drijfnat. Annètje komt be-
neden, ziet toch de visite en ze wordt nog 
verwend ook. 

Nel Verschoor-van der Vlis: 

Wie leest er eens voor?! 
/5.90 

Voorleesboek voor kleuters van 4-7 jaar. Met 
vele illustraties in kleur. Groot formaat. 

„Moeders, wilt 1.7 in de heerlijke schemer-
uurtjes met Uw kleintjes genieten, koop dan 
dit keurig uitgevoerde boek." 

De Geref. vrouw. 
„Dit boek lijkt me een uitkomst voor vele 
moeders. Geef het uzelf en uw kinderen eens 
cadeau." 	 Herv. Utrecht. 
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Jo Kalmijn-Spierenburg: 

De kinderen van de Steinalp 
Jengdboeken 

K. van der Geest: 

De schrik der Wadden 
Jongensboek 12-16 jaar. 

Jongens- en meisjesboek 12-15 jaar. f4.90 

Wie er was, weet het: Zwitserland is een 
prachtland. Wie het nog niet zag, zal er door 
dit boek naar gaan verlangen. Een boeiend 

/4.50 jeugdboek, dat we hartelijk aanbevelen." 
„De auteur voert jongens van 12 jaar en 
ouder de ruige wereld in van stropers en 
smokkelaars. Hij doet dat zó suggestief, dat 
geen knaap van deze leeftijd aan zijn invloed 
ontkomt." 	 Nederl. Bibliografie. 

C. Th. Jongejan-de Groot: 

De tweeling van „Helmzicht" 
Jongensboek 10-14 jaar. 2e druk. Met illus- 
traties. 	 /3.90 

„Ongetwijfeld een boek, waarvan iedere jon-
gen, die van lezen en van avonturen houdt, 
verrukt zal zijn." 	Het boek van nu. 

C. Th. Jongejan-de Groot: 

Spoorjongens 
Jongensboek 12-15 jaar. 	 /4.90 

„Weer ligt een spannend jongensboek voor 
me. Een boek om in één ruk uit te lezen en 
het daarna nog verschillende malen ter hand 
te nemen." 	 Werkende jeugd. 

Leidersblad. 

Max de Lange-Praamsma: 

Wij reizen met elkander 
/5.90 

„Een boek voor oudere meisjes. Spannend en 
leerzaam." 	 Ons Platteland. 

„Het boek is goed uitgevoerd, prachtig ge-
schreven en bovenal het wijst de goede weg." 

Geref. gezinsblad. 

P. Terpstra: 

Storm op het IJselmeer 
Jongensboek 9-15 jaar. 	 /4.90 

„Hier hebben we een fijn jongensboek vol 
avonturen. Het grote avontuur is de storm 
op het IJselmeer en de tocht die de jongens 
mogen meemaken met de reddingsboot." 

Kerkbl. v. Den Haag. 

Nel Verschoor-van der Vlis: 

Het boek van Inge Brands 

/4.50 

Roman voor meisjes van 17 jaar en ouder. 

Een knap boek, dat diepe indrukken geeft. 



AVONTUUR TECHNIEK EN ONTSPANNING 

DE 

ATO-REEKS 

door 

Klaas van der Geest 

Deze verhalen zullen tot de meest geliefde van de 
jeugd gaan behoren. Stijl en karakterbeschrijving 
zijn van uitstekend gehalte. — Ze zijn in de goede 
zin van het woord modern van opzet. De met grote 
vaardigheid weergegeven bijzonderheden op tech-
nisch gebied zijn met de werkelijkheid in overeen-
stemming en in vele opzichten leerzaam. 
De benijdenswaardige fantasie waarover de schrij-
ver beschikt, overschrijdt niet de grenzen van het 
mogelijke. 
Jongens die eenmaal één of meer delen van deze 
serie hebben gelezen, zullen reikhalzend uitzien naar 
de vervolgboeken! 

Het eerste deel: 
Klaas van der Geest: 

BLOKPOST 16 
Gebonden. Gevat in suggestief omslag. 	/3.90 

De ondernemende Nederlandse jongen in dit buiten-
gewoon spannende boek gaat in dienst bij een grote 
Amerikaanse oliemaatschappij, waardoor hij al 
spoedig terechtkomt in Saoedi-Arabië. De adembe-
nemende belevenissen in blokpost zestien, die is uit-
gerust met de modernste communicatiemiddelen, 
zoals radar, telefoon enz., houden de lezers tot de 
laatste bladzijde in spanning! 

Deel twee: 
Klaas van der Geest: 
EXPEDITIE 0-75 

Gebonden. Gevat in suggestief omslag. 	/3.90 

De tocht die Joop Vermaat en zijn grote vriend 
Niels door de binnenlanden van Australië maken, 
zullen ze hun leven lang niet vergeten. En de lezers, 
die deze uitermate boeiende belevenissen volgen, 
al evenmin. 
Zolang alle expeditie-leden bijeen zijn, gaat alles 
goed. Joop helpt als truck-chauffeur Joey Lasseter 
zoeken naar de goudvelden die op een vorige tocht 
door hem werden ontdekt en deze onderneming 
wordt het begin van een adembenemend gevecht 
op leven en dood. Een gestoord zend- en ontvangst-
apparaat en een afwijkend kompas zijn de oorzaak 
van vele spannende, elkaar snel opvolgende gebeur-
tenissen, die de grenspolitie, de ambulancediensten 
van Centraal- en West-Australië, vliegtuigen en 
helikopters in beweging doen komen. 

EEN NIEUWE REEKS 

JONGENSBOEKEN VAN 

BIJZONDER GEHALTE! 
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pony 

serie 

Meisjesboeken 

voor de leeftijd 11 tot 14 jaar 

Annemarie Fromme-Bechem: 

PONY OP REIS 
Meisjesboek 11-14 jaar. In meerkleurig omslag. 

Geb. /2.90. 

Wanneer we in dit eerste van de vier deeltjes over 
Pony kennis maken met dit allerhartelijkste meisje, 
logeert ze bij één van haar vriendinnen in Zuid-
Frankrij k. 
Ze heet eigenlijk Annette, maar degenen die dit 
vrolijke meisje goed kennen, noemen haar bij haar 
bijnaampje: Pony. 
Het leven in het zonnige Franse kustplaatsje is vol 
verrassingen en avonturen, waarbij de vissersjongen 
Remi en niet te vergeten Tom en de konijnen van 
een professor een grote rol spelen. 
Pony weet door haar prettige karakter veler harten 
te ontsluiten. Zij maakte onder de zeer velen die 
reeds over haar lazen, een ontelbaar aantal vrien-
dinnen. 

Annemarie Fromme-Bechem: 

PONY EN HET GEHEIMZINNIGE 
TAPIJT 

Meisjesboek 11-14 jaar. In fleurig omslag. 
Geb. /2.90. 

De boeiende reis van dit harten veroverende meisje 
gaat van Zuid-Frankrijk naar Algiers, waar ze bij 
haar vriendin Rena Volkmar gaat logeren. Ook dit 
aan afwisseling zo rijke verhaal vernieuwt de blik 
van de lezeressen. Zij maken kennis met de oude 
Arabierenwijk, het leven van de Franse kolonisten 
en dat van toeristen. De Amerikaanse mijnheer 
Brown, die op zoek gaat naar een Arabisch tapijt 
met een geheim, en ook de andere gasten spelen in 
de vele verwikkelingen en avonturen een rol, waar-
bij Annette als een gewaardeerde bemiddelaarster 
optreedt. 

De grote aantrekkelijkheid van de hier aangekon-

digde serie meisjesboeken is wel, dat ze een sfeer 

van vreugde en blijdschap ademen. En aan boeken 

met een dergelijke opgewekte, levenslustige inhoud 

bestaat in ons land nog steeds grote behoefte. 

Ouders en kinderen zullen er bijzonder veel genoe-

gen van beleven. 

Deze serie zal in totaal uit vier delen bestaan. 
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elke-serie 
door Emma Giin del 

Elke (deel 1), 3e druk f 3.50 

Elke op de Zonnehof (deel 2), 3e druk „3.50 

Elke aan zee (deel 3), 2e druk „3.50 

Elke in de bergen (deel 4), 2e druk „ 3.50 

Elke en haar tuin (deel 5) „3.50 

Een gelukkige tijd voor Elke (deel 6) „ 3.50 

Elkes nieuwe leven (deel 7) „3.50 

K9the (deel 8) „3.50 

Lotte (deel 9) „ 3.50 

In het zonnige dal (deel 10) „ 3.50 

Een serie kostelijke boeken over 
een ondernemend, levenslustig 
kind, dat spontaan de harten 
van haar lezeressen verovert! 
Mooiere, gezelliger meisjesboe-
ken zijn niet denkbaar. 

• 

Reeds meer dan anderhalf mil-
joen exemplaren vonden hun 

weg in de wereld! 

♦ 

Bestemd voor meisjes van 10 
jaar en ouder. 

Gebonden en voorzien van fleu-
rig omslag in meer kleuren. 

Intekenen op de 

STER-REEKS 
brengt U grote voordelen 

Ook de reeds eerder verschenen 
delen van de Ster-Reeks 

zijn voor U nog tegen 
abonnementsprijs verkrijgbaar! 

Mits per serie besteld 
ƒ3.90 per deel. 

Losse delen ƒ4.90. 

Degenen die zich opgeven als abonnee, kun-
nen iedere drie maanden één van deze pittige 
boeken tegemoet zien. 

In de reeks 1958-1959 verschijnen: 

1. Jeanette Schoolland: 
Een jaar gaat gauw voorbij 

2. M. Kapitein: 

3. Jo van Wentveldt: 

4. Nel Verschoor-van der Vlis: 
Springplank 

Deze boeken zijn een lust voor het oog. In 
moderne fleurige uitvoering. Omslagen in 
kleur. Gebonden. 
Speciale intekenprijs 
Bij intekening op de Ster-Reeks bedraagt de 
prijs per deel slechts ƒ3.90. Losse delen f4.90 
per titel. Voor intekenaars dus een voordeel 
van vier gulden. 

Floortje 

Spikkeltje 

UITGEBREID PROSPECTUS OP AANVRAAG VERKRIJGBAAR 
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Goud-Elsje, lle druk geb. f 3.90 
Goud-Elsje verlooft zich, 9e druk „ „ 4.90 
Goud-Elsje draagt een dubbele naam, 

8e druk „ 4.90 
Nog is het lente voor Goud-Elsje, 6e druk „4.90 
Goud-Elsje na de grote storm, 6e druk „ 4.90 
Riet Berkhout, 3e druk „ „ 4.90 
Lotty is Lot geworden, 2e druk „ „ 4.90 

Illustraties, banden en stofomslagen werden ver-
zorgd door Rie Reinderhoff. 

EEN NIEUW DEEL 

IN DE  GOUD-ELSJE 
SERIE 

MAX DE LANGE-PRAAMSMA: 

Lente rooi- Lot 
Geb. /4.90 

De andere delen van de Goud-Elsje-serie: 

Opnieuw een verhaal vol levens-
vreugde: gezellig, pittig en stralend 
van blijdschap. 
Door „Lotty is Lot geworden" zijn 
de duizenden Goud-Elsje-lezeressen 
op de hoogte gekomen van de niet 
altijd eenvoudige levensproblemen 
waarmee Lot van de Griend heeft 
te kampen. 
Deze sympathieke, hard werkende 
tekenares speelt ook in dit nieuwe 
Goud-Elsje-boek een dominerende 
rol. 
Als we haar weer ontmoeten, is ze 
juist jarig en onder de gasten be-
vindt zich ook Goud-Elsje, van wie 
we horen hoe het haar zelf en haar 
huisgenoten vergaat. 
Naast Goud-Elsje en niet te ver-
geten het gezellige, wat rumoerige 
gezin van Derk en Diete Norde 
spelen ook diverse mannen een rol 
in Lots bestaan. 
Om er enkele te noemen: Marcel 
van Twist, de kandidaat-notaris, Dr. 
Bosman, een accountant uit Gro-
ningen en de weduwnaar Remco 
Vegter, de vader van Annètje. 
Zal Lot met een van hen een hu-
welijk aandurven? Of gaat ze zich 
geheel aan haar werk wijden? 
Dit boeiende, prettig-optimistische 
boek laat de lezeressen in dit op-
zicht niet in het ongewisse! 
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Uit één van de zeer vele goede 
beoordelingen: 
„Als men juist een of andere 
vertaling opzij gelegd heeft en men 
leest dan hoe Goud-Elsje het 
maakt in het leven, zegt men 
dankbaar: 
dit is eigen werk, fris en blij als de 
lente, kerngezond als de 
Noordenwind, verkwikkend als de 
zomerzon." 

Friesche Kerkbode 



ANNE DE VRIES 

PANOKKO 
Drie boeiende Indianenver-
halen, ruim geïllustreerd. Be-
stemd voor jongens en meis-
jes. Ook ouderen zullen er-
van genieten. 

Bijzonder dik boek tegen 

buitengewoon lage prijs. 

360 blz. 

Drie delen in één band /4.90 

In deze reeks in prijs verlaagde herdrukken van de meest be- 
kende Nederlandse romans. Handig formaat. 
plasticeerde uitgaven. 

In moderne ge- 

Cor Bruijn: Wendelmoet Melisdoehter geb. f 3.50 
Marie van Dessel-Poot: Toen de herten riepen „ 	„ 3.50 
Aage Falk Hansen: De krantenman „ 	„ 3.50 
K. Norel: Janmaats en Sinjeuren „ 	„3.90 
Fenand van den Oever: Brood uit het water „ 	„ 3.50 
Anne de Vries: Bartje „ 	„ 3.50 
Anne de Vries: Bartje zoekt het geluk „ 	„ 3.50 
Anne de Vries: Hilde „ 	„ 3.50 

• 

keur 
reeks 
• 
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Romans en diversen 

♦ 

nobel 
reeks 

• 

1. Dignate Robbertz: De stenen zonde 

2. Cor Bruijn: Het witte rendier 

3. Peter Nisser: De rode marter 

4. Mien van 't Sant: De vrouwe van de Oldehoeve 

5. Hans van Assumburg: Mensen op drift 

6. Lloyd B. Sandhill: Een haai zwom verder 

De zes hierboven genoemde boekwerken verschijnen in de jaar-
gang 1958-1959, te beginnen september 1958. 
De prijs van losse delen bedraagt f5.80 per deel. 
Ieder die zich abonneert op de Nobel-Reeks, betaalt slechts ƒ2.90 
per deel! Een abonnement Nobel-Reeks geeft dus een enorme 
besparing! 

Hans van Assumburg: Tournee 

Grace M. Boynton: De Rivier- 
tuin 	  

geb. f 	5.40 

5.40 

Frithjof E. Bye: Sterke machten 

Friedrich 	Deich: 	Winddokter 
en Sinaasappeldominee 	 

geb. f 

„ 

5.40 

9.90 

Marie v. Dessel-Poot : Het eiland 
J. D. Brown: Dominee in Dixie 5.40 in de verte 	  „ 5.40 

Cor Bruijn: Arjen 	  6.50 Marie v. Dessel-Poot: Het einde 
wordt het begin 	  „ „ 5.40 

Cor Bruijn: Muziekmeester Jo van Dorp-Ypma: Geliefde 
Adriaan, 3e druk 	  If 5.90 won 	  „ „ 5.40 

Cor Bruijn: Simon en Johannes 5.40 Jan H. Eekhout: De ondergang 
van de Waerdijcke 	  „ „ 5.40 

Cor Bruijn: Strijd om den Een- 
hoorn, 4e druk 	  8.90 Jan H. Eekhout: De zonder- 

linge 	avonturen 	van meneer 
Cor Bruijn: Vlucht naar het Pcacock 	  „ „ 5.80 
eiland 	  7.90 K. v. d. Geest: Janneke 	 „ 5.40 

Mia Bruyn-Ouwehand: Liefde P. A. de Groot: Dokter in het 
en lot 	  If 5.40 oerwoud 	  „ 8.90 
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Dr. F. Bloemhof: Wat maakt 
gij van uw huwelijk? 	 geb. f 4.90 

5.80 Hedwig Hopf-Lscher: Als kin- 
deren vragen 	  gebr. „ 1.75 

5.80 Ernst Michel: Het huwelijk 	 geb. „ 8.90 
C. Postma: Stippellijnen (voor 

4.90 	jongens), 3e druk  	PP „ 2.75 
Jhr. H. de Ranitz: Stippel- 

" „ 4.50 	lijnen (voor meisjes), 2e druk „ „ 2.75 
Lydia Spittel: Jeugdliefde 	 gebr. „ 1.75 
Ds. H. A. Visser: Nieuwe „Trou- 
ringh", 3e druk 	  geb. „ 5.90 

Pf 

	

Pf 	'P 

	

.3 	f 

4.90 

39 
	5.40 

5.40 

4.90 J. E. van der Waals: Gebro- 
ken kleuren, 7e druk 	 geb. „ 3.90 

5.90 	J. E. van der Waals: Iris, 5e dr. gebr. „ 3.25 
J. E. van der Waals: Nieuwe 

gebr. „ 3.25 verzen, 8e druk  	„ „ 3.75 

PP 

Gera Kraan-van den Burg: Ik 
voor jou 	  geb. 
Maria de Lannoy: Clara Maria 
Maria de Lannoy: Goud . . 	Pf Pf 

Menno de Munck: Olie in het 
veen 	  „ „ 5.40 

K. Norel: De Vrouw Alberdien 	„ 5.40 
K. Norel: Mannen van Slie- 
drecht 	  

K. Norel: Vervult de aarde . 	 

Fenand v. d. Oever: De zee is 
ons land 	  

Fenand v. d. Oever: Laat mij 
maar zwerven 	  

Fenand v. d. Oever: „Lest 
Best", 2e druk 	 
Fenand v. d. Oever: Moeder, 
leer me nog eens lopen! . . 
J. W. Ooms: Lidia en de 
zigeuners 	  
H. Postma: Met één voet in het 
Paradijs  	„ „ 4.50 
M. A. M. Renes-Boldingh: En 
nog zingt de leeuwerik  

	
5.80 

Wouter van Riesen: „Dokterom" 	23 5.40 
Dignate Robbertz: Govert . . 	PP 5.40 
Dignate Robbertz: Man te roer 	IP 5.40 
Rie van Rossum: De gestolen 
roos  

	
5.40 

Rie van Rossum: De jongen 
met de toverfluit  	Pf 

Rie van Rossum: Kleine pop- 
penkast 	  f PP 

P. Stouthamer : Het Land achter 
de landen 	  
L. H. Stronkhorst: Kinderen 
der mensen 	  
J. J. Uilenberg: Uit 't oude 
kabinet 	  
Go Verburg: Boontje, het apen- 
meisje 	  geb. „ 5.40 
Go Verburg: Dominee aan de 
ketting 	  „ „ 6.90 
Go Verburg: Groeten uit Zuid- 
Af rika  	

91 	Pf 5.80 
Mr. G. Th. Verharen: Deining 
om Dorus  	

PP 	Pf 5.40 
Dr. P. C. Visser: Zó zag ik 
Voor-Indië 	  

Pf Pf 7.50 
Anne de Vries: En nergens op 
de wereld, 2e druk  

	
2.25 

Anne de Vries: Wij leven maar 
eens  	

f f 

Anne de Vries: Hilde (toneel- 
bewerking) 	  ing. „ 

Levensvragen en 
seksuele 

voorlichting 

Gedichten 
Martien Beversluis: De Krans 
der uren 	  geb. f 7.90 
Elisabeth Cheixaou: Het Maan- 
schip 	  gebr. „ 2.50 
Elisabeth Cheixaou: Wáár zeg- 

„ 4.50 

f f 
	

93 
	4.50 

f f 
	

f f 
	3.90 

Theologische 
en andere 
uitgaven 

Ds. C. Aalders e.a.: Altijd Zon- 
dag, Deel I 	  geb. „ 7.50 
Ds. C. Aalders e.a.: Altijd Zon- 
dag, Deel II 	  „ „ 7.50 
Karl Barth: De Zondag 	 „ „ 2.25 

5.90 
5.40 
5.40 

5.40 

2.50 

gen 

1.50 Jan H. Eekhout: Het godde- 
lijk paard 	  

5.80 Mia van Oostveen: Dit is 't 
verhaal van Mensenhart, 3e dr. 
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Karl Barth: Hoofdsom der 
Heilige Leer 	  geb. f 4.50 

Dr. J. W. Beerekamp : De Jeugd- 
dienst  	„ „ 6.50 

Dr. E. J. Beker: Libertas 	gebr. „ 17.50 

Jean-Daniël Benoit: Calvijn als 
zielzorger 	  geb. „ 12.50 

Dr. J. H. van den Berg: 
Dubieuze liefde in de omgang 
met het kind 	  gebr. „ 3.90 
Dr. J. H. van den Berg: Meta- 
bletica of Leer der veranderin- 
gen, 7e druk 	  geb. „ 14.90 
Dr. J. H. van den Berg: Over 
neurotiserende factoren, 4e dr. gebr. „ 1.50 

Dr. J. H. van den Berg: Psy- 
chologie en geloof 	 PP 	 325 
Dr. J. H. van den Berg: Psy- 
chologie van het ziekbed, 6e dr. „ „ 1.90 
Dr. S. F. H. J. Berkelbach van 
der Sprenkel: Cathechetiek . . geb. „ 15.00 
Dr. H. Berkhof: Christus de zin 
der geschiedenis, 2e druk 	 „ „ 11.90 
Dr. H. Berkhof: Christus en 
de machten 	  „ „ 2.90 
Dr. H. Berkhof: Geschiedenis 
der Kerk, 6e druk 	 „ „ 9.90 
Dr. H. Berkhof: Gods éne kerk 
en onze vele kerken 	 gebr. „ 1.75 

Dr. M. H. Bolkestein: Het Hei- 
lig Avondmaal 	  geb. „ 1.10 
H. J. Bolkestein-van Binsber- 
gen: Wederkerige onderworpen- 
heid (bij 25 ex. á ƒ1.60) 	 gebr. „ 1.90 
A. Braakman: Met de Christen- 
heid van alle eeuwen 	 geb. „ 2.25 
Dr. J. de Bruijn: Thomas Chal- 
mers en zijn kerkelijk streven „ „ 7.50 
Joh. Calvijn: De Artikelen . . gebr. „ 2.25 
Henry Sloane Coffin: Het 
Avondmaalsgeheim der Predi- 
king 	  geb. „ 5.25 
0. Cullmann: Onsterfelijkheid 
der ziel of wederopstanding der 
doden? 	  gebr. „ 2.90 
Dr. W. F. Dankbaar: Calvijn, 
zijn weg en werk 	 geb. „ 14.50 
Dr. W. F. Dankbaar: De tegen- 
woordigheid van Christus in 
het Avondmaal 	 9/ „ 1.90 
H. C. Dodd: De apostolische 
prediking en haar ontwikke- 
lingsgang 	  
Dr. M. J. Elzinga (arts): Heil 
en genezing 	  
W. Faber: Wijsgeren in Neder- 
land 	  

Serie Bijbel en Archaeologie 

(De prijs bij intekening is ten minste 
10 % lager dan bij losse afname). 

9 delen plus inleidend deel. 
André Parrot: Op zoek 
naar een verzonken we- 
reld. Inleidend deel. 2e 
druk. 
Buiten serieverband 	geb. f 7.50 
Bij intekening  	„ 6.75 
André Parrot: De zond- 
vloed en de ark van 
Noach. Deel I. 2e druk. 
Buiten serieverband 	„ „ 3.90 
Bij intekening  	99 	 3.50 
André Parrot: De toren 
van Babel. Deel 2. 2e dr. 
Buiten serieverband 	„ 3.99 
Bij intekening  	27 	 3.50 

André Parrot: Ninevé en 
het Oude Testament. 
Deel 3. 2e druk. 
Buiten serieverband 	„ „ 4.75 
Bij intekening 	 „ „ 4.25 
André Parrot: De tempel 
van Jeruzalem. Deel 4. 
Buiten serieverband 	P, „ 5.00 
Bij intekening  	„ 4.50 
André Parrot: Golgotha 
en het Heilige Graf. 
Deel 5. 
Buiten serieverband 	. 	5.25 
Bij intekening  	4.75 

André Parrot: Samaria. 
Deel 6. 
Buiten serieverband 	 5.90 
Bij intekening  	„ 5.25 
André Parrot: Babylon 
en het Oude Testament. 
Deel 7. 
Buiten serieverband 	 7.25 
Bij intekening  	, 6.50 

André Parrot: De schat- 
ten van het Louvre en 
de Bijbel. Deel 8 
Buiten serieverband 	99 „ 7.90 
Bij intekening  	99 	 7.25 

5.90 Dr. Armand Fiolet 0.F.M.: Een 
kerk in onrust om haar be- 

Pt 3.50 	lijdenis, 2e druk 	 geb. f 7.50 

Dr. W. F. Golterman: Eén 

	

9! „ 6.90 Heer, één Kerk  	„ 7.90 
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Dr. Joh. de Groot (t) en Dr. 
A. R. Hulst: Macht en Wil 	geb. 
Dr. Th. L. Haitjema: Neder- 
lands Hervormd Kerkrecht 	 
Dr. Th. L. Haitjema: Schrift 
en. Kerk 	  
Dra. M. E. Heijboer-Barbas: 
Een nieuwe visie op de jeugd 
uit vroeger eeuwen  	„ 5.50 
H.W.S.: Nieuw bijbels dag- 
boekje, 17e druk 	 
Dr. J. Koopmans: Nieuwe 
Postille, 2e druk 	 
Dr. H. Kraemer: Godsdienst, 
Godsdiensten en het Christelijk 
geloof  	9, 17.50 
Dr. J. M. van der Linde: Uni-
tas Fratrum en Caribisch gebied gebr. „ 1.50 
Dr. S. v. d. Linde: Het Gerefor- 
meerd Protestantisme 	 ,, 1.50 
Dr. K. H. Miskotte: Grensge- 
bied 	  geb. „ 7.90 
Dr. C. W. Mënnich en Dr. 
G. C. van Niftrik: Hervormd- 
Luthers gesprek over het 
Avondmaal  	„ 11.90 
Dr. G. C. van Niftrik: Kleine 
Dogmatiek, 4e druk  	„ 9.90 
Dr. G. C. van Niftrik: Zie, de 
mens! 	 ,, 9.90 
Dr. 0. Noordmans: Het Ko- 
ninkrijk der Hemelen  	,y 3.90 
M. E. Ouwehand: Het groeiende 
Kruis 	  >9 ,9 5.90 
M. E. Ouwehand: Ontmoetin- 
gen met Christus, 2e druk 	 gebr. „ 1.90 
Prof. H. Ch. Puech en Prof. Dr. 
G. Quispel: Op zoek naar het 
Evangelie der waarheid (de 
Codex Jung) 	  geb. 
Jhr. H. de Ranitz: De moed 
om ongelukkig te zijn, 2e druk 
Dr. A. J. Rasker: Christelijke 
Politiek 	  
Dr. A. J. Rasker: Gezondheid, 
gebed, genezing 	  ff 

Dr. M. van Rhijn: Gedachten 
en gestalten uit de Evangeliën, 
deel I, 2e druk  	>, 

Dr. M. v. Rhijn: Idem, deel III 	„ 8.90 
S. P. de Roos: Postille uit het 
Oude Testament 	 „ „ 5.90 
Dr. A. A. van Ruler: Bijzonder 
en algemeen ambt 	 gebr. „ 3.50 
Dr. A. A. van Ruler: De vervul- 
ling van de wet 	  geb. „ 15.00 
Dr. A. A. van Ruler: Heb moed 
voor de wereld 	  gebr. „ 2.75 

In luxe band „ 5.90 
Dr. A. A. van Ruler: Het Onze 
Vader 	  geb. „ 

29 f f 

lf 

Dr. A. A. van Ruler: Kerste-
f 7.50 ning van het Voorbereidend 

Hoger en Middelbaar Onder- 
„ 7.50 wijs   geb. 	2.25 

Dr. A. A. van Ruler: Theologie 
„ 17.50 van het Apostolaat  	„ 2.25 

Dr. W. J. B. Serfontein: Die 
Psalm as Kerklied 	 gebr. „ 10.00 

Dr. P. A. v. Stempvoort: Deco- 
3.90 rum, orde en mondigheid in 

het N.T.  	„ „ 1.50 

7.50 Dr. P. A. v. Stempvoort: Een- 
heid en Schisma 	 geb. „ 6.90 

Dr. P. A. van Stempvoort: 
Waarheid en verbeelding rond- 
om het Nieuwe Testament, 2e 
druk  	7.90 

Dr. P. A. van Stempvoort: 
Zondagavond halfacht 	 gebr. „ 2.50 

H. C. Touw: Het Evangelie en 
de moderne mens 	 geb. „ 2.50 
Dr. H. de Vos: Inleiding tot de 
Ethiek 	  „ „ 7.90 

Dr. H. de Vos: Inleiding tot de 
Wijsbegeerte, 2e druk  	11.90 
Dr. H. de Vos: Nieuwe Testa- 
ment en Mythe 	  gebr. „ 3.50 
Dr. J. H. Vrielink: Het Waar- 
heidsbegrip  	7.50 
Dr. Th. C. Vriezen: Het Nabije 
Oosten in de branding 	 geb. „ 14.50 
Dr. Th. C. Vriezen: Geloven en 
vertrouwen 	  gebr. „ 1.50 
Dr. A. de Willigen: Onze zie- 
ken 	  geb. „ 1.90 
Ds. H. H. W. Zegerius: Soldaat 

2.90 van Christus 	  gebr. „ 0.75 
DE PREDIKING VAN HET 

4.90 NIEUWE TESTAMENT, bij in-
tekening per deel resp. ƒ13.50, 

3.90 	ƒ14.50, f12.- f3.25, f6.50, f4.25. 
Dr. M. H. Bolkestein: Het ver- 

3.25 borgen Rijk (Het Evangelie 
naar Marcus). Los 	 geb. „ 14.90 
F. J. Pop: Apostolaat in druk 

4.90 en vertroosting (De tweede 
brief aan de Corinthiërs). Los 	15.90 
Dr. E. L. Smelik: De weg van 
het Woord (Het Evangelie naar 
Johannes), 2e druk. Los 	 „ „ 13.90 
Dr. G. J. Streeder: De Ge- 
meente in Christus Jezus (De 
brief aan de Philippenzen). Los f t 	 3.75 
Dr. P. A. van Stempvoort: Oud 
en Nieuw (De brief aan de Ga- 
latiërs). Los  	39 	„ 7.50 
J. E. Uitman: Christus het 
Hoofd (De brief aan de Colos- 

2.50 	senzen). Los 	  
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Ot NEDERLANDSCHE 
ZONDAGSSCHOOL VEREENIGING 

Bloemgracht 79 - Amsterdam-C - Telefoon 0 20 - 44020 

KERSTFEEST 
2 geheel nieuwe kerstdiorama's: 3 decors — 4-kleurendruk — uitgezocht 
geschenkje voor het kind en het gezin. Prijs 10.25. 

Kleuter-platenboeken: Klokje klinkt (met inplakfiguren) — Blikoortje —
Van herders, engelen en het Kindje — Van wijze mannen en het Konings-
kind. 6-kleurendruk. Per stuk 10.60. 

Verder kunt u voor uw kerstfeest keuze maken uit: 
Inpakmateriaal — Zakken (kleine en grote voor traktatie) — Sluitbeugel-
tjes voor de zakken — Naamkaartjes — Kaarten om uit te delen — Prach-
tige grote kerstplaten — Opzet-diorama (om zelf te maken) — Kerst-
liturgie voor groot en klein. 

Vraagt 

inlichtingen: N.Z.Y. BLOEMGRACHT 79 - AMSTERDAM 

FILMSTR IP 
Fraaie gekleurde filmstrip van het kerstverhaal. 
Juist omdat het altijd weer moeilijk is het kerstevangelie boeiend te ver- 
tellen, zullen we graag gebruik maken van deze filmstrip. Prijs /9.50. 

Gekleurde filmstrip: „De zanger van Berlikon". 
Vrij kerstverhaal door A. Kroese, met bijzonder mooie gekleurde platen, die 
de kinderen en ouders ongetwijfeld zullen boeien. Prijs /9.50. 

BIJBELSE LANDKAART 
Landkaart van Palestina, gedrukt in acht kleuren op prachtig plastic 
materiaal. Dus: afneembaar, onverslijtbaar, kleuren blijven fris en duide-
lijk. — Zeer duidelijke plaatsaanduiding van belangrijke gebeurtenissen. 
Oprolbaar - boven en onder gebeitste stok. Voorzien van ophangkoord. 
Afmeting 120 x 70 cm. Geleverd in sterke kartonnen koker. Prijs slechts 
/15.—. 

FLANELPLATEN 
Keuze uit meer dan 100 gekleurde flanelplaten, w.o. kerstverhaal, zen-
dingsverhalen, verhaal van Maarten Luther, Albert Schweitzer e.a. Prijs 
per serie van 12 stuks f18.—. 

Vraagt gratis onze catalogus „Flanel op Flanel" 
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PONY-SERIE 
DOOR ANNEMARIE FROMME-BECHEM 

De mooiste boeken voor meisjes van 11 tot 
14 jaar. 

Prettige, gezellige boeken, die 
een sfeer van vreugde en 

blijdschap ademen. 
In de Pony-Serie gaan vier 

van deze 
opgewekte verhalen verschijnen 

Deel Pony op reis 	
Geb. /2.90 

Wanneer we in dit eerste deel over Pony met 
dit allerhartelijkste meisje kennis maken, 
logeert ze bij één van haar vriendinnen in 
Zuid-Frankrijk. 
Ze heet eigenlijk Annette, maar degenen die 
dit vrolijke meisje goed kennen, gebruiken 
meestal haar bijnaampje Pony. 
Het leven in het zonnige Franse kustplaatsje 
is vol verrassingen en avonturen, waarbij de 
vissersjongen Remi en niet te vergeten Tom 
en de konijnen van een professor een grote 
rol spelen. 
Pony weet door haar prettig karakter veler 
harten te ontsluiten. Zij maakte onder de 
zeer velen, die reeds over haar lazen, een on-
telbaar aantal vriendinnen. 

Deel II: Pony en het geheimzinnige tapijt 

Geb. /2.90 

De boeiende reis van dit harten veroverende 
meisje gaat van Zuid-Frankrijk naar Algiers, 
waar ze bij haar vriendin Rena Volkmar gaat 
logeren. 
Ook dit aan afwisseling zo rijke verhaal ver-
ruimt de blik van de lezeressen. Zij maken 
kennis met de oude Arabierenwijk, het leven 
van de Franse kolonisten en dat van de toe-
risten uit alle windstreken. 
De Amerikaanse mijnheer Brown, die op zoek 
gaat naar een Arabisch tapijt met een ge-
heim, en vooral Sidi, de Arabische chauf-
feur, spelen in de vele verwikkelingen en 
avonturen een rol, waarbij Annette als een 
gewaardeerde bemiddelaarster optreedt. 

Meisjes, 

zet deze boeken bovenaan 

op de verlanglijst! 

Ouders, 

verras er 11w kinderen 

mee! 



0  AVONTUUR, T4+ ONTSPANNING 

Het eerste deel 

Klaas van der Geest: 

BLOKPOST 16 

In keurige uitvoering f3.90 

De ondernemende Nederlandse jongen 
in dit buitengewoon spannende boek 
gaat in dienst bij een grote Ameri-
kaanse oliemaatschappij, waardoor hij 
al spoedig terechtkomt in Saoedi-
Arabië. De adembenemende belevenis-
sen in blokpost 16, die is uitgerust met 
de modernste communicatiemiddelen, 
zoals radar, telefoon, enz., houden de 
lezers tot de laatste bladzijde in span-
ning! 

Deel twee 

Klaas van der Geest: 

EXPEDITIE 0-75 

In keurige uitvoering 1'3.90 

De tocht die Joop Vermaat en zijn 
grote vriend Niels door de binnenlan-
den van Australië maken, zullen ze hun 
leven lang niet vergeten. En de lezers 
die deze uitermate boeiende belevenis-
sen volgen al evenmin. 
Een gestoord zend- en ontvangappa-
raat en een afwijkend kompas zijn de 
oorzaak van vele spannende, elkaar 
snel opvolgende gebeurtenissen, die de 
grenspolitie, de ambulancediensten van 
Centraal- en West-Australië, vliegtui-
gen en helikopters in beweging doen 
komen. Zij voeren in de ware zin van 
het woord een gevecht op leven en 
dood. 

de ATO-reeks 

Een nieuwe reeks jongensboeken 
van bijzonder gehalte! 
Boeken die 
gloeien van spanning! 

Deze verhalen zullen tot de meest geliefde 
van de jeugd gaan behoren. Stijl en karakter-
beschrijving zijn van uitstekend gehalte. —
Ze zijn in de goede zin van het woord modern 
van opzet. De met grote vaardigheid weerge-
geven bijzonderheden op technisch gebied 
zijn met de werkelijkheid in overeenstem-
ming en in vele opzichten leerzaam. 
De benijdenswaardige fantasie waarover de 
schrijver beschikt, overschrijdt niet de gren-
zen van het mogelijke. 
Jongens die eenmaal één of meer delen van 
deze serie hebben gelezen, zullen reikhalzend 
uitzien naar de delen waarin de verdere lot-
gevallen van de ondernemende hoofdfiguren 
worden beschreven. 
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