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LOM In den lande werd het 150-jarig bestaan der Zondagsscholen
dankbaar herdacht, en met groote waardeering werd gewaagd van
den zegenrijken arbeid, dien de Zondagsscholen in deze anderhalve
eeuw in de gansche wereld hebben verricht.
Tal van herinneringsboekjes verschenen, en werden op groote schaal
verspreid. Uit een dezer („De Zondagsschool" door Ds. J. P. Tazelaar)
nemen we over: „Een der schoonste vruchten,' vande Zondagsschool
noemden wij nog niet. En toch wordt deze door al de leerlingen ruimschoots
genoten. Wij bedoelen de Christelijke kinderlectuur. Een knaap van elf
jaar liet mij eens zijn „bibliotheekje" zien. 't Was een rij boekjes, die de
onderste plank van zijns vaders boekenrekje vulde. Met fonkelende oogen
zei hij „die zijn allemaal van ons !" 't Waren de boekjes, die zijn zusjes
en hij bij de Kerstfeestvieringen gekregen en die zij zorgvuldig bewaard
hadden".
De Uitgeversfirma G. F. Callenbach heeft in het grootste deel van haar
ruim 76-jarig bestaan zich gewijd aan de verzorging dier Christelijke kinderlectuur. Zij heeft daarbij steeds rekening gehouden met de eischen der
tijden ; in dit herdenkingsjaar heeft zij aan tal harer uitgaven een nieuw
uiterlijk gegeven — vele der nieuwe uitgaven verschenen in cartonnen
omslagen met gestempelden gouddruk-titel, en andere werden ook naar
nieuwen eisch en nieuwen smaak bewerkt.
En gedachtig aan het kleine begin der Zondagsscholen en den daaruit
gebleken zegen van „het kleine" heeft zij besloten een geheel nieuwe
prijsregeling in te voeren, waardoor ook de kleinste Zondagsscholen en
ook de huisgezinnen van de laagste prijzen kunnen profiteeren.
DE HALVE PRIJS-VOORWAARDEN WERDEN VOOR ONZE UITGAVEN
AFGESCHAFT EN DE PRIJZEN WERDEN, REEDS BIJ EEN ENKEL
EXEMPLAAR, GESTELD OP DE HELFT VAN VOORHEEN.
Dit najaar verschenen niet minder dan 45 nieuwe uitgaven in prijzen van
f 0.05 tot f 1.25. Er is dus voor allen keus.
De rijk geïllustreerde „Catalogus Najaar 1930' die ruim 300 titels van
Zondagsschooluitgaven vermeldt en platen, kaarten, liederen enz. enz. aankondigt, is in den boekhandel gratis verkrijgbaar of wordt, op aanvrage,
door den uitgever gratis en franco toegezonden.
Al onze uitgave zijn in den boekhandel te bekomen.

NIJKERK

G. F. CALLENBACH
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VAN DEN

NED. HERVORMDEN ZONDAGSSCHOLENBOND OP GEREFORMEERDEN GRONDSLAG
2e OPLAGE (1931)
- SAMENGESTELD DOOR

M. NOTEBOOM e.a.
VOOR LEDEN GRATIS - VOOR NIET-LEDEN 25 CENT PER EX.

Aan onze leiders(sters) en Zondagsschoolbesturen.

BOEKBESPREKING.
Na groote waardeering van de eerste uitgave der boekbeoordeeling,
volgt hier een tweede. De laatste maanden vóór de Kerstfeestviering zijn
voor onze leider(ster)s en Zondagsschoolbesturen de meest drukke, doch de
meest aangename van het geheele jaar. Wanneer de toebereidselen voor het
naderende Kerstfeest worden gemaakt, komt er meer actie in de leiders en
kinderen. Week aan week gevoelt men, dat de tijd niet lang meer duurt, of
het groote heilsfeit wordt herdacht. Wat zal men de Zondagsschoolkinderen
extra laten leeren en welke geschenken zullen ze ontvangen. Op de meeste
Z.S. is het een gewoonte geworden om plaat- en boek-uitdeelingen te houden. Vooral het uitreiken van boeken en boekjes komt meer en meer algemeen in zwang. De gelegenheid daartoe is den laatsten tijd sterk toegenomen.
De boekenmarkt voor de kleinen wordt overvoerd, zoodat de keuze voor
geschikte boekjes zeer moeilijk wordt. Het is dan ook voor de Zondagsschoolleerkrachten een uitkomst, wanneer in dezen eenige leiding gegeven
wordt. De noodzakelijkheid daarvoor is door ons Bestuur gevoeld. Herhaaldelijk werd de vraag gedaan : „Wanneer geeft de Bond een boekbeoordeeling
uit?" Het Bestuur mocht, hoewel onze jonge organisatie nog niet kapitaalkrachtig is, niet weigeren en wilde aan de wenschen gehoor geven. Hierbij
ontvangt U de tweede oplage. Onze beoordeeling bevat de nieuweuitgaven
van de firma G. F. Callenbach te Nijkerk en J. M, Bredeé te Rotterdam,
en N.V. W. D. Meinema te Delft. Meestal wordt in de recensie de hoofdinhoud in enkele woorden weergegeven, waarna heel kort het oordeel
volgt. Een achttal personen vond het Bondsbestuur oogenblikkelijk bereid
om te helpen. Zij togen na de ontvangst der boekjes onmiddellijk
aan den arbeid en zonden de achterstaande recensies in. Het is zeker overbodig te zeggen, dat, hoewel deze beoordeelaars door ons Bestuur werden gevraagd de recensies een persoonlijk karakter dragen, Langs dezen weg worden ze hartelijk dank gebracht, voor het werk, dat ze voor het algemeen
belang verricht hebben. Een ieder kan nu na het lezen een keuze doen. Gegronde
op- en aanmerkingen zijn bij het Bestuur zeer welkom.
Gouderak.
M. Noteboom.

BON DSBOEKHANDEL.
Op allerlei wijze tracht de Bond U van nut te zijn. De Bondsboekhandel is daarbij een belangrijke zaak. Door zijn bemiddeling is van
alles te verkrijgen: Bijbels, alle boekjes, platen, tekstkaarten, diploma's, ewz-

enz. Men zende slechts een briefkaart of brief, en alles komt in orde. Alle
uitgaven van G. F. Callenbach te Nijkerk ; J. M. Bredeé te Rotterdam ; W,
D. Meinema te Delft en het Ned. Bijbelgenootschap te Amsterdam, worden
tegen de vastgestelde prijzen geleverd. Bij alle bestellingen vermelde men
steeds, dat zij door tusschenkomst van den Bondsboekhandel van den Ned.
Herv. Zondagsscholenbond op G. G. geschied zijn, en onze Bond geniet
daardoor een belangrijk financieel voordeel, dat allen aangesloten Z.S.
ten goede komt. De gang van zaken • is aldus. De ingevulde bestelbrieven
worden rechtstreeks aan de Uitgevers gezonden, met vermelding van onze tusschenkomst. Alle bestellingen worden door de Uitgevers onmiddellijk aan de bestellers uitgevoerd. Deze betalen de ingesloten nota, en de Bond krijgt zijn
afgesproken provisie van de Uitgevers. Klachten, veranderingen enz., richte
men steeds aan de Uitgevers.
Men gebruike de door ons gezonden bestelbrieven. Catalogi vrage
men bij de Uitgevers .aan, Vergeet dus nimmer onze tusschenkomst te melden.
G.
M. N.

Nieuwe uitgaven van G. F. Callenbach te Nijkerk
Dit jaar kwamen bij dezen Uitgever 48 nieuwe uitgaven uit, die grootendeelS in vijf „ Winterbloemen" zijn opgenomen. Deze boeken bevatten dus
een overdruk van alle uitgekomen boekjes. Zij kunnen door iedere Zondagsschool rechtstreeks bij den Uitgever aangevraagd worden, mits men de bon
uit den Catalogus nauwkeurig invult en 40 cent aan postzegels voor te
maken onkosten bijsluit. Gelieve deze deelen v66r 1 December aan te vragen.
De halve-prijsvoorwaarde is vervallen. Men wachte niet te lang met het
doen van bestellingen. De ingevulde bestellijst kan direct naar den Uitgever
gezonden worden. Men vermelde echter, dat de bestelling geschiedde door
tusschenkomst van den Bondsboekhandel van den Ned, Herv. Zondagsscholenbond op G. G. Men ontvangt de boeken aan eigen adres. Veranderingen. klachten, nabestellingen, enz. richte men onmiddellijk aan den Uitgever,
Door bovengenoemde handeling geniet de Bond een flink financieel voordeel.
Men kan de bestelbrieven ook aan den Bondsboekhandel zenden, deze zorgt
dan wel voor doorzending.
No. 1. Prijs 5 cent. 16 bladz. Leeftijd 6---8 laar.
VOOR KLEINE KLEUTERS, door Cora C. (I.
Dit boekje geeft ons enkele versjes met plaatjes naast den tekst.
De versjes zijn in stroeven stijl geschreven en vertoonen hier en daar
zelfs kreupelrijm. De inhoud is onbeteekenend. Godsdienstige strekking konden wij er nagenoeg niet in vinden.
Voor kleine kleuters hebben wij gelukkig nog wel betere lectuur.
J. G. v. I.
B.
No. 4. Prijs 5 cent. 16 bladz. Leeftijd 9-13 jaar.
MAAR EEN MINUUTJE, door E. Gerdes.
Truitje, die inplaats van haar zieke Moeder, het huishouden moet doen,
heeft telkens en overal maar één minuutje tijd voor en is daardoor oorzaak
van vee] verdriet. Maar gelukkig leert ze deze slechte gewoonte af.
Misschien zijn er wel meisjes, die ook slechte gewoonten hebben en ze
door het lezen van dit boekje afleeren. Jammer dat ook hier de Naam des
Heeren wordt verkort. Desondanks aanbevolen.
D. J. H.
No. 7. Prijs 5 cent. 16 bladz. Leeftijd 8-9 jaar.
HEB UW NAASTE LIEF ALS UZELF, door A. J. Hoogenbirk.
Verhaald wordt van een jongen, Karel geheeten, die een gulden ont-

vangt van zijn vader, om een circus te bezoeken. Hij besteedt evenwel het
geld om kleeren te koopen voor een armen schoolkameraad en schudt daarvoor ook nog zijn spaarpot leeg. Gevolg hiervan is, dat Karel nu niet naar
circus gaat; maar zijn onderwijzer, (wien alles ter oore is gekomen). neemt
hem nu een dag mede naar den Amsterdarnschen dierentuin. Aanbevelen
kunnen we dit boekje niet, allerminst als Kerstgeschenk, want we moeten
juist onzen kinderen circus-bezoek als zonde voorhouden. Behalve dan her
ééne bovengenoemde geval heeft het hoekje niets opvoedends; er zit weinig
handeling in.
F. A. P.
No. 12. Prijs 5 cent. 16 bladz. Leeftijd 9-12 jaar.
HET KERSTFEEST VAN DEN SCHAAPHERDER,
naar het Duitsch van Ernst Schrill.
Het verhaal speelt in Rusland. Op eenzame steppen zwerft Peter de
Tschaban (herder) rond. Het is spoedig Kerstfeest en gaarne zou hij thuis
zijn. De winter is echter nog zacht en er is weide voor de schapen. Daarom
moet hij op zijn post blijven. Hij verlangt naar eenig menschelijk wezen, vooral in dezen nacht, vlak vóór Kerstfeest. Hij vraagt het den Heere en op wonderlijke wijze wordt zijn gebed verhoord. Een dwalende zwerveling, door
Peters honden gegrepen, wordt tot hem gevoerd. Peter ontzet hem, verbindt
zijn wonden en brengt hem in zijn slaapwagen. Hier krijgt Peter nu het verhaal van de lotgevallen van den vreemdeling te hooren. En dezen ontaarden
zoon, die het huis zijner ouders is ontvlucht, mag Peter nu wijzen op .zijn
zonde en schuld, (bladz. 13). De zwerveling komt tot inkeer en begeert naar
huis terug te gaan. Door bemiddeling van den predikant te Rundenthal geschiedt dit. Het verhaal is geschreven voor twaalfjarige kinderen. Kerstboom
en feestmaal (bladz., 4), alsook Kerstkin.dje (bladz. 16) verraden het Duitsch
karakter. Voor ons kon dit weg!
Op bladz. 5 (onderaan) zagen wij gaarne liet woordje „Heer- vervangen door „Heere-. Verder aanbevolen.
• K. M.
V.
No. 15. Prijs S cent. 24 bladz. Leeftijd 13-14 jaar.
VERKEERD EN TOCH GOED, door Betsy.
Tante Martha schrijft Nieuwjaarsbrieven. Zij zendt een tekstkaartje aan
haar petekind Martha Smit. De brief wordt aan het verkeerde adres bezorgd
en komt in handen van Marie Smit. Deze leest den tekst en de uitwerking is.
dat Marie een nieuw leven begnt. Onze meisjes kunnen er uit keren,. hoe
voorzichtig ze moeten zijn in de keuze van een vriendin.
„Niemand kan twee heeren dienen".
M. K.
G.
No. 20. Prijs 8 cent. 2-1 bladz. Leeftijd boven 11 jaar.
DE DROEVE VIOOLSPELER, door A. .1. Hoogenbirk.
Een goed vertelde geschiedenis van een lied. Dat lied is gezang 17. Het
heele boekje door vonden ve Heer, waarom toch? Dan is het geheel een aanprijzing van de gezangen. Ik denk, dat onze scholen het niet onvoorwaardelijk bruikbaar kunnen achten.
G.
Th. K.
No. 24. Prijs 8 cent. 24 bladz. Leeftijd 7-10 Jaar.
KLEINE ESTHER, door Ida Keller.
.1d.eiaa Jarisies.
Erna aárái“ luaratig. J.£1.12£ -aa= rhti2ricr "•

Ild m oeders dood bij haar grootmoeder thuis. Ook haar
vader is daar. Deze zendt haar naar de Christelijke School, niet uit overtuiging, doch, omdat dit gemakkelijk is. Dit wordt voor Esther tot grooten
zegen. Zij leert hier Hem kennen, Die door haar „volk - veracht wordt. Zij
krijgt Hem lief. Om en voor Hein moet zij verachting en smaad lijden. Doch
zij is getrouw. „Ik sterke u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u", mag zij ondervinden,
Kinderlijk in voorstelling en behandeling is het boekje.
Een opmerking nog! Op bladz. 11 staat: „als je maar begeert Hem hef
te hebben-. Waarom en waarvoor moeten we Hem begeeren? Zie, dit moest
meer uitgewerkt zijn. 'k Weet wel, het zijn kinderen, doch juist „daarom"!
Ook het woordje „Heer" vervangen door het diepere „Heere- deed aangenamer en eerbiediger aan.
V.
K. M.

No. 25. Prijs h cent. 21 bladz. Leeftijd 8-10 jaar.
EEN ANGSTIGE KERSTAVOND IN HET WOUD, door J. C. Liiitingb.
Drie kinderen uit een huisgezin kunnen niet, door den storm, welke blijft
aanhouden, naar het Kerstfeest, dat gevierd zou worden in een gebouw, op
flinken afstand van hun woning gelegen. Als vergoeding daarvoor wordt het
hun thuis gezellig gemaakt en krijgen zij twee „ware" vertellingen te hooren.
Vader vertelt eerst de Kerstgeschiedenis, welke op een zeldzame eenvoudige,
voor kinderen begrijpelijke wijze, verhaald wordt. Dan vertelt moeder een
aangrijpende geschiedenis uit haar eigen jeugd, met als motto: „De Heere
waakt over de Zijnen". We hooren van een vast, kinderlijk geloof in God.
van een meisje, een weesje, dat, verdwaald in een bosch, door een ontzettend
onweer overvallen wordt; hoe zij in dien nood tot God roept, Die op wonderlijke wijze haar een Zendeling doet ontmoeten. Een keurig Kerstgeschenk
voor kinderen, in 't bijzonder voor meisjes, van 8--10 jaar.
F. A. P.
G.
No. 3(b, Prijs 10 cent. 32 bladz. Leeftijd 10-12 jaar.
DE VERGETEN SCHILDWACHT, door A. .1. Hoogenbirk.
Jongensboek.
De opzet van dit boekje heeft iets aantrekkelijks. Een soldaat uit 't leger
van Napoleon staat, op schildwacht op een eilandje, ten Noorden van Amerika
gelegen. Men vergeet hem af te lossen, wanneer de soldaten overhaast wegtrekken. Twaalf jaar later komen de Franschen terug. De schildwacht ziet
hen komen en trekt gauw zijn soldatenplunje weer aan. 't Heeft den schijn,
alsof hij al dien tijd trouw blee f op zijn post. Toch heb ik weinig lof voor dit
verhaal. De bekeeringsgeschiedenis, die ons wordt verteld, is onwerkelijk en
aangeplakt. De stijl is stroef. Hier en daar vond ik dikke, voor onze jongens
moeilijk verstaanbare uitdrukkingen. Hoogenbirk spreekt b.v. over de godin
„de Rede'', zegt: ,,hij kreeg zijn begeerte" voor „hij kreeg zijn zin" enz. Voorts
lezen onze menschen liever „Heere- als Heer. Dit alles maakt het boekje m. i.
ongeschikt.
J. G. v. I.
B.
No. 39. Prijs 10 cent. 31 bladz. Leeftijd 9--11 jaar.
HOE STUFKOPJE EN DRIFTKOPJE VRIENDINNETJES BLEVEN,
door J. de Liefde.
Een klein boekje, dat we middelmatig zouden willen noemen. De strekking is goed, maar toch stooten we ons ook hier weer aan 't woordje Heer.
Het kan er mee door zeggen we, maar zulke boekjes zijn er in overvloed en
wie het allerbeste zoekt, zal dit niet bestellen..
Th. K.
G.

No. 61 Prijs 12 cent. 23 bladz. Leeftijd 8---e9 iaar.
BIJ OOM SJOERD, door Louise
De moeder van kleine Huug is naar 't ziekenhuis gebracht, om e en or
ratje te ondergaan. Huug, die de jongste is van drie broertjes, gaat voor
dagen naar een oud-oom, een predikant op een naburig dorp. Deze eerwan
dige grijsaard, die overigens een stil leven leidt, met zijn beide gedienstige
Anna en Aaltje, weet af te dalen in dat kinderzieltje en een plaats te ve
overen in Huug's hart. Deze hecht zich sterk aan den predikant, die de juin
snaren weet te treffen. Aandoenlijk is de' schuldbelijdenis van Huugje ( w
betreft het breken van een kom van Anna), 's avonds, als de dominee vók
het ter ruste gaan niet hem bidt: „Vergeef ons onze schulden'. Wat ruist d
kleine Huug echter, te midden van zijn vreugd, toch telkens weer zijn lie\
„mammie" en hoe bidt hij voor haar, kinderlijk vroom en oprecht!
Hoewel wij het woord „Heer" liever vervangen zagen door „Heere",
dit boekje toch zeer aan te bevelen voor kinderen. en in 't bijzonder voci
jongens, van 8-9 jaar.
p. A. P,
G.
No. 63. Prijs 12 cent. 24 bladz. Leeftijd 5-----7 jaar.
JANNEMAN, door Ans v. d. Sluis.
Een aardig boekje voor onze kleintjes. Opa ligt in 't Ziekenhuis. Mo
en Tante zijn hem bezoeken. Janneman wil Moe tegemoet gaan en loopt b:
buurvrouw weg. Jan komt in de stad, waar zijn Vader hem slapende op eeistoep vindt. 't Boekje is geschikt voor jongens en meisjes van 5--7 jaar.
D. J. fl

No. 68. Prijs 18 cent. 32 bladz. Leeftijd
jaar.
DE. GESTOLEN KRIJTJES, door 11. van den Berg.
Jongensboek.
Dit is nu eens een verhaaltje voor dc kleinsten van onze Zondagsschoo
dat wij hartelijk willen aanbevelen. We lezen van twee kleine kereltje jaien Piet, die op school krijtjes hebben gestolen en daarmede deuren en linker
volschrijven met allerlei leelijks. Ze kregen een flinke les, want ze moesten
zelf alles weer schoonmaken, onder toezicht van „de diender". 'Wat hadden
.4e een berouw over het kwaad! Ze vroegen ook den Heere om vergeving,
Hij alleen kan waarlijk onze zonde vergeven.
Het is een frisch en vlot geschreven vertelling. De korte regels en de
verdeeling der woorden in lettergrepen, benevens dc keurige plaatjes maken
dit boekje zeer bruikbaar.
B.
J.
v. I.

No. 78. Prijs 1-8 cent. 32 blak,. Leeftijd 6-7 jaar.
TOEN PIM WEG WAS, door Carla.
Een boekje voor kleine kinderen. Het is in lettergrepen - verdeeld. Twee
kleine jongens, Kareltje en Pim (5 en 3 jaar) zijn ongehoorzaam. De oudste
troont zijn broertje mee. Zij gaan spelen op het marktplein. Pim dwaalt verder weg en komt in een pakhuis terecht. Kareltje, de oudste, mist eindelijk
Pim en komt zonder hem thuis.
Moeder in angst. Zij zoekt en bidt tot den Heere. Kareltje bidt ook voor
Pim, doch ook voor zichzelf, hij ziet zijn ongehoorzaamheid. Een oude „tante"
bidt niet Kareltje mee. Eindelijk komt Pim terug, thuis gebracht door een
pakhuisknecht.
Voor onze kleinen is het een aardig boekje, echt kinderlijk in alles, Aanbevolen!
K. M.
V

No, 102. Prijs 20 cent. 40 bladz. Leeftijd 7-9 jaar.
GONDA EN HAAR ROZENBOOMPJE, door Joh. 13reevtient
Een heel goed boekje voor meisjes. De paedagogisc.he strekking is best
en ook de religieuze tendenz is volkomen in orde. Van harte kunnen we 'dit
boekje aanbevelen.
G.
Th. K.
No. 108. Prijs 20 cent. 40 bladz. Leeftijd 7-8 jaar.
VAN JANNEKE EN JOPIE, door 1). Menkens- v. d. Spiegel.
Janneke en Jopie, twee vriendinnetjes, gaan naar de stad en loopgin niet
een draaiorgel mee. Zij verdwalen. Een oud vrouwtje helpt ze weer op weg
naar huis. Voor „lieve Heer" zagen we liever Heere.
Voor uitdeeling op 't Kerstfeest lijkt het ons niet geschikt. Als zoodanig
kunnen we het niet aanbevelen.
G.
M. K.
No. 123, Prijs 25 cent. 40 bladz.
DE WILDE JAGERS, door W. G.. v. d. hulst.
Een heel eenvoudig verhaaltje. Drie kleine jongetjes gaan jagen in 't
boscri. Ze beleven verschrikkelijke avonturen.. Ze schieten met een klappertjespistool en een boog op een poesje, een oude schoen, een varken enz.. Dan
vinden ze een ziek poesje, dat uit een boom gevallen is, dat ze terug brengen
met de auto van den dokter naar een ziek meisje. Alles heel simpel. Maar de
manier, waarop het wordt verteld, is bewonderenswaardig. v. d. Hulst toont
zich ook hier weer de man, die het kinderleven. dat zoo rijk, maar ook zoo ongelukkig gemaakt kan worden door tal van kleinigheden, die wij niet opmerken schier, weet uit te beelden op een wijze, die alleen maar te bewonderen_
doch niet na te volgen is. Voor onze kleinen van harte aanbevolen.
D.
B.
No, 123. Prijs 25 cent. 48 bladz. Leeftijd 7-8 jaar.
-VAN BOB EN BEP EN BRAMMETJE, door W. D. van de Huist.
Een aardig verhaaltje van drie kinderen, die i:oor moeder een mandje
met aardbeien naar Grootmoe moeten brengen. De zesde druk van het boekje
bewijst wel dat het er in. gaat. Voor „lieve Heer" zagen we liever Heere.
M. K.
G.
No, 126. Prijs 25 cent. 48 bladz. Leeftijd 6-8 jaar.
VAN DEN BOOZEN KOSTER! door W. G. v. d. Hulst.
Werkelijk een aardig, echt kinderboekje voor onze kleine zesjarigen.
Het is in lettergrepen verdeeld. Geheel naar 't leven verteld. Wat leuke, aardige plaatjes, vooral bladz. 6, 15, 19, 22, 44. Men gaat lezende die echte
jongens volgen, vooral „janneman" trekt aan. En dan de koster! Toch zoo'n
echte. goeie, oude man.
Geef het boekje aan de kleintjes. Ze zullen „echt- genieten. Voor Kerstfeest echter minder geschikt.
K. M.
V.
No. 133. Prijs 25 cent. 48 bladz. Leeftijd 9-10 jaar.
DE GOUDEN KETTING, door Maryo.
Een ontroerend verhaal. Grootvader vertelt aan de kinderen van een
rijken heer en een armen stoelenmatter Horman. De gouden ketting van den
rijken heer is eensklaps spoorloos verdwenen. Souk — de zoon van Horman

— die bij den rijken heer tijdelijk in dienst komt als tuinmansknecht. vindt den
ketting en brengt hem terug. De rijke heer wil Bonk beloonen en deze vraagt:
.,of mijnheer kon maken. dat vader werk kreeg". Vader Horman wordt tuinbaas op het mooie landgoed van den rijken heer.
„Die op den Heere vertrouwen. zullen niet beschaamd. worden".
Hartelijk aanbevolen.
M. K.
G.
No. 134. Prijs 25 cent. 47 bladz. Leeftijd 7-10 jaar,
VAN EEN PAAR ROODE KERSEN. door A. C. v. d. Mast.
Een leuke vertelling uit het leven van Jaapje. die nog niet lang op school
is. Op een heel warmen schooldag kaapt hij thuis kersen weg. Als hij iemand
hoort aankomen, verbergt hij zich vlug, met de pitten, in de kleerkast, clic..
even later door de meid gesloten wordt. Een poosje later wordt Jaapje gemist en nu volgt het humoristische gedeelte, want als men hem gaat zoeken.
volgt het eene kleine ongeluk op het andere. 's Avonds komt Jaapje, die intusschen een dutje heeft gedaan, weer uit de kast, waarvan de meid de deur
had geopend. terwijl hij nog sliep. Den anderen dag ontdekt Moeder kersenpitten, door jaapje verloren, in de kast. Vader en Moeder begrijpen nu alles.
En Jaapje, die zéér stellig van plan was om dien avond alles aan Moeder . te
vertellen, valt als hij thuis komt van het bezoek aan den kersen-boomgaard
(waar hij ook weer ongehoorzaam is geweest) echter eerst in Vaders handen.
die hem straf oplegt. Den daaropvolgenden morgen bekent Jaapje alles. Hoewel o. i. nu niet zoo bepaald geschikt als Kerstcadeau, kunnen we het overigens zeer aanbevelen als leeshoekje voor kinderen van 8 jaar.
F. A. P.
G.
No. 144. Prijs 30 cent. 54 bladz. Leeftijd 9-12 Jaar.
NERGENS THUIS. door Elisabeth.
Dit boekje, in kartonnen band, met vergulde letters. geschreven voor
tienjarige jongens, ziet er keurig uit. Het plaatje op 't titelblad is het portret
van Keesje, de „Vondeling", de hoofdpersoon uit 't verhaal. De inhoud viel
ons niet mee. 0 ja, het boekje laat zich wel lezen, doch, wat we misten en
wat niet gemist mag worden, dat is: zondeschuld tegenover den Heere (zie
bladz. 17). Keesje wordt valschelijk beschuldigd van diefstal, vlucht weg uit
het huis van zijn harteloozen pleegvader en komt op wonderlijke wijze in de
woning van den Heer Van Bossche, organist der Groote Kerk te H. Hier
vindt Keesje een „tehuis" en ontvangt alles, wat „liefde" maar geven kan.
Eén ding missen we. Keesje wordt niet bekend gemaakt met de „ware beteekenis" van 't Kruis van Golgotha. Het boekje ademt geen „positieven"
Christelijken geest. Eenige malen kwamen we het woordje ,Heer" tegen.
Waarom geen „theere Jezus"?
V.
K. M.
No. 146, Prijs 30 cent.
DE VACANTIE VAN FRITS VERKERK. door Francine.
Een kort verhaaltje. Frits brengt met een zwakken jongen. Bertus, zijn
vacantie door aan zee in een vacantie-kolonie. Dat is zoowat het eenige. wat
in dit boekje verteld wordt. Hoe ze die vacantie doorbrengen komen we niet
aan de weet. 't Boekje lijkt ons een niet geslaagde poging om een jongens-:
verhaal te schrijven. De schrijfster vertelt meer over jongens, dan voor jongens.
D.
B.
No. 151. Prijs 30 cent. 54 bladz. Leeftijd 10-12 jaar.
WIE WAS DE MOEDIGSTE. door J. H. Huisman- Schippers.
.De avonturen van vier jongens, Dirk, Wim, Kees en Hero, die op een
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voor onze jongens. Zij kunnen er veel uit leeren. Dirk is een eigenwijze. plagende, sarrende jongen. Hoe leelijk handelt hij met ongelukkige Hannes
Moerman. Tegenover het laffe karakter van Dirk komt zoo mooi uit het edele
karakter van Hem. Hero is een Flinke, gehoorzame jongen, die trouw en
moedig voor den Naam en de eare Gods opkomt. Als Moerman boos wordt
en staat te vloeken en te spotten bestraft Hero hem.
Wat een zegen voor kinderen zijn vrome ouders. Hartelijk aanbevolen.
G.
M. K.
No. 158. Prijs 30 cent. 52 bladz. Leeftijd boven 10 jaar.
JESSICA'S EERSTE GEBED, door Hesba Stretton.
Een boekje, dat ons een kijkje geeft in de achterbuurten van Londen.
maar tevens hoe God ook daar zijn kinderen opzoekt en vergadert. Jessica,
die in de Engelsche Kerk komt en daar door een goed predikant beschermt
en onderwezen wordt, is tevens het middel, dat de geldzuchtige koster, den
Weg des Levens vindt. Even voelen we de 131 in of meer roomsche gebruiken
in de enkele maal, dat ze om den hoek komen gluren. Maar dit neemt niet
weg, dat we dit boekje toch zeer warm aanbevelen. 't Is zoo echt teer doorvoeld, wat wordt beschreven.
G.
Th. K.
No. 168. Prijs 35 cent. 61 bladz. Leeftijd 9--12 jaar.
OM TWEE SCHITTEROOGJES, door W. 0. v. d. Hulst.
Ries, die „bevriend" is met Dirk, den palfrenier van het hoerenhuis, heeft
een vink gevangen. Dirk, geen beste kerel en geen goede vriend voor Ries,
wil met een gloeiende naald de schitteroogjes uitbranden. Ries wil dit niet
hebben en probeert alles om het diertje te redden. Tenslotte gelukt dit en
Ries krijgt het vinkje en laat het wegvliegen. Dan is Ries gelukkig! Een mooi
boekje. dat op de bekende wijze door v. d. Hulst wordt verteld. Niettegenstaande het gebruik van den naam Heer, bevelen we toch dit boekje van harte
aan voor jongens en meisjes van 9--12 jaar.
D. J. H.
No. 171. Prijs 35 cent. 62 bladz. Leeftijd 7-9 jaar.
KLEIN MAAR DAPPER, door 1). Menkes- v. d. SPiegel,
Als geheel genomen wel aardig, maar volop kerstboomen in dit boekje
en ook druk het woordje Heer. Een jongen, wiens vader zonder werk is wil
door het wegbrengen van kerstboomen geld verdienen. Het gelukt, maar als
het geld in zijn zak gevonden wordt, denkt men dat hij een dief is. Later komt
zijn onschuld aan 't licht. De taal kan er nog wel mee door, maar de Godsdienst in dit boekje is o. i. niet positief genoeg. De opvoedkundige waarde
is wel goed. We hevelen het maar matig aan, omdat er voor onze jeugd betere
boeken zijn.
Th. K.
G.
No. 193. Prijs 40 cent. 78 bladz. Leeftijd 12---14 jaar.
WOUT, DE SCHEEPSJONGEN, door W. 0. v. d. Hulst.
Wout is een jongen, van wien gezegd wordt, dat er niets van hem te
recht komt; z'n eigen broer en zuster zijn die rneening toegedaan. Alleen zijn
moeder ziet nog wat goeds in hem en dit zal, naar Wout's gedachten, alleen
tot uiting komen, als hij naar zee mag. Hij krijgt toestemming; 't afscheid van
zijn moeder valt hem zwaarder dan hij gedacht had.. Het leven aan boord
valt hem zeer tegen; hij krijgt de overtuiging, dat allen hem voor „minderwaardig" houden. Als hij eens wil laten zien ,00k wat te durven, krijgt hij
een ernstig ongeluk. Op de terugreis evenwel leeren allen, en in 't bijzonder

zijn vroegere tegenstanders, zijn edel hart en zelfopoffering kennen, als hij,
wanneer het schip door den storm uit elkaar geslagen wordt, het leven redt
van het dochtertje van den reeder van zijn schip, aan welk kind hij zich gedurende de reis zeer gehecht heeft. Zelf schiet hij het leven er bijna bij in.
Tot belooning biedt de reeder hem o. a. een betrekking op zijn kantoor aan.
Treffend ook in dit mooie verhaal is, hoe Wout, als hij eenmaal van zijn
moeder weg is, zich pas recht bewust wordt de liefde zijner moeder, hoe hij
haar dan mist, in zijn Bijbeltje leest, naar haar verlangt en aan 't slot aan
zijn moeder zegt, dat hij wil blijven eenvoudig, nederig en vertrouwend op
God. Nu ziet hij in, waarom God in 't eerst, toen de nood zoo hoog was op
't schip, geen redding gaf, en later wel. Een prachtig geschenk voor jongens
van 12-14 jaar. Het boek is keurig verzorgd, zoowel uit- als inwendig.
F. A. P.
G.
No. 194. Prijs 40 cent. 78 bladz. Leeftijd 8-12 jaar.
ZIJN KONING. door Gesina Ingwersen.
Een aardig vertelde geschiedenis. Maar paedagogisch bezien, zijn er toch
wel een paar fouten in. Allereerst gaat Frans, als vader en moeder de kerstboom afkeuren, er met Koos, de dienstbode, over praten en gaan ze samen
een boompje koopen, buiten weten van zijn ouders. Daarbij komt, dat de ouders
tegen den kerstboom zijn in 't begin van het boek, terwijl later de boom toch
branden mag, al erkennen ze wel, dat het kerstboompje alleen geen ware
blijdschap geven kan. Consequent blijven! Toch een aardig boek voor jongens
en meisjes van 8-12 jaar.
G.
D. J. H.
No. 210. Prijs 50 cent. Leeftijd 12 jaar en ouder.
BEPROEFDE VRIENDSCHAP, door J. H. Huisman- Schippers.
Een uiterst geschikt boekje voor onze oudere meisjes. Er zijn twee vriendinnen, die veel van elkaar houden, de eene uit den netten stand, zoo men dat
noemt, de andere een arbeiderskind. Dan komt nummer 3 een Haagsch nufje,
dat zich indringt, waardoor het eenvoudige meisje, Bea, achteruitgezet wordt.
Dat geeft veel verdriet, maar Bea leert van haar ouders, dat de Heere ons
soms leed zendt, opdat we Hem maar vroeg zouden zoeken. Gelukkig verdwijnt het trotsche Haagsche meisje en de 2 oude vriendinnen vinden elkaar
weer. Het hoekje mag aanspraak maken op een plaats in onzen kring, het behoort tot de degelijke Christelijke lectuur.
D.
B.
No. 212. Prijs 50 cent. 91 bladz. Leeftijd 10-13 jaar.
ERGENS IN DE WIJDE WERELD. door W. 0. v. d. Hulst.
Een boekje-van v. d. Hulst. Overbodig om daar veel van te zeggen. Zulk
werk draagt de beste aanbeveling in zich. 't Is alles echt teer-kinderlijk doorvoeld. Dat moeten onze jongens lezen. v. d. Hulst weet altijd de juiste snaar
op het klavier der kinderziel aan te slaan. Het is de geschiedenis van een
echte jongen, die ervaart, dat Gods oog hem ziet, en dat God helpt op 't
gebed, dat voor Moeder werd opgezonden, voor Moeder, die naar 't ziekenhuis moest, maar die toch weer terug mocht komen om met haar jongen God
voor genoten weldaden te danken. Warm aanbevolen.
Th. K.
G.
No. 213. Prijs 50 cent. 94 bladz. Leeftijd 9 12 jaar en onder.
RAFAEL OTHELLO. door Ida Keller.
Jongensboek, zeer geschikt ook voor Meisjes.
Rafaël Othello woont met zijn grootvader in de Jodenbuurt te A'dam.
Ze zijn Italianen van geboorte en zien vurig uit naar het oogenblik, dat zij

hun geliefd vaderland zullen terugzien. De Heere leidt hun weg echter anders. Zijn Woord, in eenvoudigheid gebracht door een godvreezende vrouw,
iie met haar dochter Martha de zorg voor den kleinen Rafaë] gedeeltelijk op
zich hebben genomen, wordt beteekenend voor het leven van den jongen en
zijn grootvader. Het richt hun hoop naar het Hemelsche Vaderland en de
stad, niet met handen gemaakt. Verleiding, twijfel en uitredding in het geloofsleven worden ons hier beschreven. De schrijfster heeft de heerlijke gave,
dit te doen met diep gevoelenden ernst en vromen zin.
Deze Kerstuitgave verdient het, dat zij in groote getale aan de leerlingen wordt uitgereikt.
j. G. v. I.
B.
No. 218. Prijs 55 cent. 110 bladz. Leeftijd 8-12 jaar.
DE VOETBAL, door Jac. van Amstel.
Jongensboek.
„Wie kwaad doet, kwaad ontmoet'', luidt het spreekwoord. Jezus Christus heeft ons echter geleerd, dat we tegenover het kwaad, ons aangedaan,
vergeving zullen plaatsen. 'We moeten zelfs zeventig maal zeven malen vergeven! Deze moeilijke les wil het verhaal van den voetbal ons leeren. Die
voetbal heeft heel wat ellende veroorzaakt. De jongens gebruikten hem niet
alleen voor hun spel maar plaagden er ook een oude vrouw mede. Die oude
vrouw nam wraak en vernielde den bal. In zoo'n geval is het zoo moeilijk
voor een jongen te vergeven! Toch heeft Jan dat gedaan, maar niet in eigen
kracht.
Geeft dit prachtige boekje gerust uw leerlingen in handen. Wij gelooven,
dat ze er blij mee zullen zijn en gij geeft hen tevens iets degelijks.
J. G. v. I.
B.
No. 226. Prijs 55 cent. 110 bladz. Leeftijd 14-15 jaar.
ELLA'S EERSTE TROPENDAO, door Jac.a Hazevoet.
Ella gaat met haar ouders naar Java, Haar vader zal daar als zendelingarts werkzaam zijn. Grootmoeder blijft eenzaam in Holland achter. Aan boord
wordt kennis gemaakt met eene familie, die ook naar Java gaat en die zich het
„Evangelie van Christus" niet schaamt. Later, op Java, wordt die kennismaking voortgezet. We worden bekend gemaakt met de omgeving, waarin de
zendeling-arts werkt, en we hooren van een aardbeving, gepaard gaande met
een geweldig onweder. Ella, eerst geneigd, om zich door de inlandsche bevolking te laten vereeren, verandert spoedig van inzicht en gaat begrijpen, wat
het zeggen wil: „de minste te willen zijn". Haar levensdoel wordt nu: als zij
de H. B. S. heeft bezocht, naar Holland te gaan, om daar voor verpleegster
te worden opgeleid en vervolgens zich op Java in dienst der lijdende menschheid te stellen. Zij schrijft over haar plannen aan haar grootmoeder in 't verre
Holland, die op Kerstavond Elia's brief leest en dan bidt voor die drie -daar in Indië.
Het hoekje is wel aan te bevelen (al zagen we liever geen Kerstboom in
't ziekenhuis), voor meisjes van 14--15 jaar, in ieder geval voor de oudste
leerlingen der Zondagsschool.
F. A. P.
G.
No. 234. Prijs 55 cent, 112 bladz,
JAAP'S AVONTUUR, door M. A. M. RenesJaap, een burgemeesterszoontje van één der Waddeneilanden, gaat in de
stad op de H. B. S. en is in den kost bij Mijnheer Vermeulen. Hij krijgt heimwee en vlucht naar huis maar ziin vader brengt hem terug. De leuke, on-

nadenkende Jaap verdient later weer straf en mag in de Kerstvacantie niet
thuiskomen, maar zijn Vader en Moeder komen naar de stad met Kerstfeest.
Dan wordt er Kerstfeest gevierd. Huisgenooten en gasten zitten rond den
vroolijk versierden Kerstboom, zingen liedjes en geven elkaar cadeautjes.
Mijnheer Vermeulen leest het Kerstverhaal, omdat op Kerstavond „niets" zoo
goed bij den Kerstboom past als Luc. 2. Maar wij zeggen: Niets, dat zoo'n
schrille tegenstelling vormt. De Kerstboom, een heidensche spar, erfstuk uit
den tijd der oude Germanen, die hij den lichtenden boom het feest der Zonnewende vierden. Daartegenover. de tweede Persoon van het Goddelijk Wezen
gaat in in de verdorven natuur des menschen en vangt den staat der diepste
vernedering aan om der zonde wil. Als sobere Calvinisten zullen wij onze
kinderen, voor zoover dat kan, moeten inleiden in deze ontzettende realiteit,
omdat we uit de waarheid en niet uit heidensche fantasieën begeeren te leven.
Jammer, dat deze critiek noodig is voor dit overigens zoo leuke, gezellig geschreven jongensboek.
13.
D.
No. 2-12. Prijs 60 cent. 125--140 bladz.
SCHAPEN ZONDER HERDER, door K. Albers.
Breemer is het verkeerde pad opgegaan, steelt, verliest zijn betrekking en
vervalt tot bittere armoede. Zijn vrouw sterft en zijn kinderen lijden nameloos
vee! gebrek. Marietje komt op de Zondagsschool en wordt onwetend een
getrouwe getuige des Heeren. Eindelijk wordt Breemer getroffen en vindt
zijn God. Hij krijgt zijn vorige betrekking weer en kommer en ellende maken
plaats voor welvaart.
Hartelijk aanbevolen. Teedere godsvrucht is de onzichtbare achtergrOnd
van dit ontroerend schoone boekje.
B.
D.
No. 245. Prijs 60 cent.
HET VIERTAL VAN DEN DOKTER, door Nelly van Dijk- Has.
Ru en zijn beide zusjes zijn aardige warmvoelende kinderen, die veel
houden van Leen Lindeman, den armen jongen, die zoo prachtig teekenen
kan. Ed, een tweelingbroer van Ru haat den armen Leen, omdat deze hem de
haas is. Eindelijk steekt Ed de hei in brand rondom hte huisje van Leen's
ouders. Leen's grootmoe wordt ziek van schrik, maar alles loopt goed af. Ed
wordt ontdekt door zijn vader, den dokter. Door zijn oprecht berouw wordt
hij een andere jongen.
Een spannend boek. De taal is niet altijd kinderlijk. Tegenover veel te
hoogdravende woorden als speech, nonchalant. joviaal, enthousiaist, file, brusk
enz.. staan veel te platte woorden als meiden, zooi, naarlingen. mispunt, kwal
van een vent eriz. Deze onvoorzichtige woordkeus doet van de kwaliteit van
dit overigens wel aanbevelenswaardige boek nogal wat af.
D.
B.
No. 252. Prijs 60 cent.
UIT VERLIES WINST, door Ida Keller.
Nanda, een 19-jarig naaistertje, leidt een kommervol bestaan. Eerst
sterft haar moeder, haar vader gaat naar een vreemd land en sterft ook.
haar broer wil niet oppassen, zoodat alle zorg op haar drukt. Eindelijk ontfermt zich de godvreezende mevrouw Berkelbach over het stille, vrome meisje,
terwijl haar broer onder het strenge toezicht van mijnheer Berkelbach een
oppassende jongen wordt.
Het boekje, geschreven voor onze oudere meisjes, doet weldadig en
aangenaam aan. Van harte. aanbevolen.
B.
D.

No. 260. Prijs 65 cent. 156 bladz. Leeftijd 12 jaar.
DE PASTORIE VAN DOMINE TURNER. door Sybrand neger.
Een boek voor onze jongens. Wij hebben het met genoegen gelezen.
Mooie gedeelten komen in dit boek voor, h.v. Jan's verjaardag; het berouw
van Jan, nadat hij driftig is geweest op Tom. Jan Turner is een echt geloovig kind, een volhardend bidder. Hartelijk aanbevolen.
Het woord „bijbel" zagen we liever met een hoofdletter geschreven.
G.
M. K.
No. 272. Prijs 65 cent.
JAN SANDERS, door D. Menkens- v. d. Spiegel.
Frans Mulder is een doodarme verwaarloosde jongen, die een in droevige jeugd heeft. Zijn moeder heeft een sloopende kwaal, zijn vader is, een
verloopen zwakkeling, die aan den drank verslaafd is. Jan Mulder en zijn
vrienden plagen en sarren den „schooier- zooveel ze kunnen, hoewel Jan in
zijn hart weet, dat dit laf is. Eindelijk ontfermt Tante Leens zich over het
huisgezin van Mulder. De moeder van Frans herstelt, zijn vader wordt een
oppassende man en Jan en zijn makkers leerera zich schamen.
Een boek waarvan de vele goede eigenschappen, die noodig zijn om het
tot een jongensboek voor het Christelijk gezin te maken, mogen worden
samengevat in dit ééne woord: Kostelijk. Hartelijk aanbevolen.
D.
B.
No. 273. Prijs 65 cent. 156 bladz. Leeftijd 12 jaar en ouder.
DE KINDEREN VAN SONNEHOECK, door A. N. - S.
Meisjesboek.
We worden hier in kennis gebracht met het gezin van dominee Horstman in de pastorie „Sonnehoeck". Het verhaal geeft veel aardige momenten.
De karakters, die er in voorkomen, zijn keurig geteekend en bieden veel leerzaams. De onstuimige Jet met haar dwaze invallen, de zoo geheel anders
geaarde oudere zuster Lena, die moeders trouwe zorg is, de kleine Pim —
we hebben hun lotgevallen gaarne gelezen.
Toch heeft het boekje niet mijn volle sympathie. De toon en de strekking is wel wat ál te zoetelijk. Het Christelijk ievensprincipe, de sfeer. waarin zich alles beweegt, kent weinig diepgang. We krijgen den indruk van een
Christendom, dat aan de oppervlakte blijft en daarom wat al te gewild vriendelijk zich aandient.
Het werkje is voorts goed verzorgd en leest prettig.
J. G. v. I.
B.
No. 279. Prijs 70 cent. 188 bladz. Leeftijd 12-15 jaar.
WILLEM WIJCIIERTS, door W. G. v. d. Hulst.
Een verhaal uit de jaren 1567-1568, aan den vóóravond van den 80jarigen oorlog. De bekende schrijver teekent ons prachtig, hoe in dien tijd,
vooral ná Alva's komst, de ketters werden opgejaagd en vervolgd gelijk wild
gedierte. De hoofdpersoon is Willem Wycherts uit Alkmaar, wiens lotgevallen we te hooren krijgen van zijn vijftiende tot zijn achttiende jaar. Gezocht
door de Inquisitie, omdat hij, dappere jongen, die hij is, een plan van de ketterjagers verijdeld heeft, teen deze eene samenkomst wilden overvallen,
waarop behalve Willems vader en moeder, ook de bekende hagepreeker Jan
Arentsz tegenwoordig was, leidt hij verder een avontuurlijk leven. Gedurende
zijn omzwervingen behoudt hij zijn geloof, is een voorbeeld voor allen, als
het gaat om de toepassing van het gebod: „Hebt uwe vijanden lief -, en houdt
zielsveel van zijn moeder en vader, welken laatsten hij, met hulp van anderen,

uit den kerker weet te redden. Verschillende bekende figuren uit dien tijd
komen in ons verhaal voor, o. a. Lumey, Treslong, Roobol, De Mentheda e. a.
Ook worden ons beschreven de veldslagen bij Heiligerlee en Jemmingen,
waarbij onze Willem ook een werkzaam aandeel heeft en maken we kennis
met Willem Lodewijk, Adolf en Aremberg. Het boek is op boeiende wijze
geschreven en is, ook mede door de keurige uitvoering en de sprekende illustratie's een kostelijk geschenk voor jongens van 12-15 jaar.
G.
F. A. P.
No. 286. Prijs 70 cent. 203 bladz. Leeftijd boven 12 jaar.
JOEL, EEN GALILEESCHE JONGEN, door A. F. Johnston.
Een verhaal van een kreupele jongen, die door Jezus genezen wordt. Dus
handelt dit werkje over den tijd van Jezus omwandeling op aarde. Zeer moeilijk lijkt het ons om daarover te schrijven. Hoe gauw toch, worden de feiten
uit de H. S. door menschelijke fantasie-voorstellingen verwisseld. Maar als
we eerlijk zijn, moeten we bekennen, dat dit boekje ons mee is gevallen. De
voorvallen, uit den Bijbel worden meestal met dezelfde woorden weergegeven.
En de schrijfster heeft zeker haar doel bereikt, om door dit geschriftje ons
een helderen kijk te geven op het private, publieke en Godsdienstige leven van
die dagen. Hoewel we critisch staan tegenover zulk werk, mogen we niet
anders doen, als dit boekje ten volle aanbevelen.
Th. K.
G.
No. 287. Prijs 70 cent. 195 bladz. Leeftijd 11-14 jaar.
DOLLIE, door W. N. Kieviet.
Een boek, dat handelt over een woonwagenmeisje, dat in een gezin
wordt opgenomen. In dat gezin is een jongen, die door een ongeluk lam
wordt. De geschiedenis is niet onaardig, maar naar Godsdienst in dit boek
moet men zoeken. En dan nog welk een Godsdienst?
Neen. dit boek bevelen wij niet aan voor onze scholen.
Th. K.
G.
No. 29-1. Prijs 80 cent. 221 bladz. Leeftijd 12 jaar.
ONDER ZES NICHTJES EN NEEFJES. door J. L. P. de Liefde.
Een mooi. echt meisjesboek!
.,Zelfzucht genezen". zouden wij het boek ook kunnen noemen. Emma,
eenig kind van Mevrouw Langenberg, komt, door ziekte harer moeder, in het
huisgezin van Ds. Rengers, haar oom, in het dorpje Milberg. Hier vindt ze
een huisgezin, dat rekening houdt met Gods Woord.
Een aangename geest van liefde en samenwerking heerscht er. En nu
komt zij, met haar zelfzuchtig karakter, in dezen kring. Vele kibbelpartijtjes
komen er voor, tot eindelijk door een ongeluk met Noeby, de kleinste van het
gezin, Emma's zelfzucht gebroken wordt. Zij leerde strijden tegen haar zelfzucht en vragen aan den Heere om een nieuw hart. En als zij eindelijk naar
huis teruggaat, daar moeder ook hersteld uit het ziekenhuis is teruggekomen.
dan kunnen èn Emma èn moeder beiden getuigen, dat de Heere alle dingen
heeft doen medewerken ten goede.
Een nieuw leven begint voor hen beiden.
De kerstboom kon gemist worden. Ook vind ik jammer, dat in plaats van
het diepere „Heere- het woordje „Heer- staat. Waarom toch? Het boekje
is geschreven voor 12-jarige meisjes en laat zich wel lezen.
K.M.
V.
No. 297. Prijs 80 cent. 235 bladz. Leeftijd 16 jaar.
VAN DE PLANKEN HUT NAAR HET WITTE HUIS, door A. C. de Zwart.
Werkelijk een prachtboek! Duidelijk komt hier in dit boek uil- dat wie

God vreest, niet beschaamd wordt in al zijn doen en laten. Een jongen. geboren in een blokhuis in de wouden van Amerika, wordt later president! En
welk een weg van werken, hard werken, maar ook van geloof, ligt dan.:
tusschen.
Van harte bevelen we dit boek aan. Het is nitmtekend geschikt voor jongens.
D. J. I.1.
G.

Nieuwe boekjes van N.V. J. M. Bredee's U.M.
te Rotterdam
Overdrukken van deze boekjes zijn opgenomen in „Kerstklokken 1932"
(3 deelen). Iedere Zondagsschool kan deze ontvangen na invulling en inzent
ding van een bon in den Catalogus aanwezig, met bijsluiting van 45 eenaan postzegels voor vergoeding der postkosten en emballage. Men doe zijn
bestelling of aanvrage voor 1 December en vrage toezending aan eigen
adres. Bij bestelling van boeken vuile men den bestelbrief nauwkeurig in,
en zende deze rechtstreeks aan den uitgever met de mededeeling, dat de
bestelling gedaan is door tusschenkomst van den Bondsboekhandel van den
Ned. Herv. Zondagsscholenbond op G. G. Daardoor geniet de Bond een
flink financieel voordeel, dat ons allen ten goede komt. Ook kan men den
bestelbrief aan den Bond opzenden. Deze zorgt dan voor vlugge doorzending.
Nabestellingen, klachten, veranderingen, enz. richte men aan den Uitgever.
No, 22. Prijs 5 cent. 16 bladz. Leeftijd 6-9 laar.
DE ALTIJD NIEUWE GESCHIEDENIS, naar liet Engelse"' door P. filmt.
Dit boekje acht ik minder geschikt voor onze Geref. Zondagsscholen.
Ten eerste is de vorm ('t is een gedicht!) niet kinderlijk, en ten tweede is het
niet geheel gereformeerd. Zinnen als: „Die lieve, reine Heiland" en „De
hemel geopend En gij moogt binnentrein", doen ons vreemd aan.
D. J. H.
No. 45. Prijs 15 cent. 24 bladz. Leeftijd 7---9 jaar.
VAN TWEE KINDEREN; DIE DEN HEMEL ZOCHTEN, door A. Vollwar.
Een aandoenlijke geschiedenis van twee weesjes, die, na hun vrome
ouders verloren te hebben, uitbesteed worden bij een gierige boerin. Den
avond vó6r Kerstfeest kopen zij weg, om den Hemel te gaan zoeken en zien
den horizon voor den ingang van den Hemel aan. Vermoeid en verkleumd
komen zij in het huis van een dokter. Deze en zijn vrouw zijn èchte Christenen; de weesjes worden in hun gezin opgenomen en worden later zèlf weldoeners der armen. Hans als dokter, Martha als liefdezuster. Dit boekje is
zéér aan te bevelen, 't is kinderlijk eenvoudig verteld en zal de kleinen duidelijk doen zien, hoe „God de wegen leidt van Zijn kinderen en over hen
waakt" en hoe Hij de laatste bede eener moeder verhoort.
F. A. P.
G.
No. 50. Prijs 15 cent. 16 bladz. Leeftijd 5-8 jaar.
WIE WAS DE STERKSTE? door Geo.
Dit boekje, bedrukt in den vorm van een klok, handelt over een kreupel
jongetje, dat veel geplaagd wordt. Zijn grootste plaaggeest wordt echter zijn
vriendje. Dit boekje kan ik warm aanbevelen. Het leert kwaad met goed te
D. J. 1-1.
vergelden!
No. 51. Prijs 15 cent. 16 bladz. Leeftijd 5-7 jaar.
KEESJE, door Aletta Hoog.
Een aardige kindervertelling! Keesje is een weesje geworden en gaat
met Grootmoe mee naar de stad. 's Zondags, als Grootmoe slaapt, sluipt hij

weg en komt in een kerk, waar juist de doop bediend wordt.
Aanbevolen voor kinderen van 5-7 jaar.
Een mooie omslag in de vorm van een boek bedrukt.

D. J. H.

No. 52. Prijs 15 cent. 16 bladz. Leeftijd 5--7 jaar.
ECHT IETS VOOR KERSTMIS. door Aletta Hoog.
Dit boekje, in den vorm van een koffer, vertelt ons van drie kinderen. die
uit Indië gekomen zijn. Ze logeeren bij Mevr. Timmers. Met Kerstmis geven
ze elk iets, dat hun dierbaar is aan de kinderen van de arme werkster van
D. J. H.
Mevr. T. Aanbevolen.
No. 53. Prijs 15 cent. 16 bladz. Leeftijd 5-7 jaar.
HET VERLOREN LAMMETJE. door Aletta Hoog.
Weer een aardig kinderboekje, bedrukt in de vorm van een lantaarntje.
Riekje, een stadsmeisje, mag eens buiten logeeren. Terwijl ze daar is, loopt
er een lammetje weg. Na lang zoeken wordt het teruggevonden. Nu begrijpt
ze de geschiedenis van den goeden Herder, die ze op de Zondagsschool gehoord had, veel beter.
Geschikt voor kinderen van 5--7 jaar.
Ook hier de naam Heere verkort. Toch aanbevolen.
D. J. H.
No. 60. Prijs 18 cent. 30 bladz. Leeftijd 8-10 jaar.
WAS DAT NIET AARDIG. door Louise Femmina.
Een boekje voor achtjarige jongens. Het vertelt ons een wintergeschiedenis. De kinderen van den Heer Versteeg, Jan en Willem, verheugen zich
over het heerlijke wintergezicht, dat er 's nachts gekomen is, en verlangen
naar de winterpret. Terwijl zij voor de ramen staan, komt er een arme schooljongen, Gijs van de Brink, voorbij. Het gesprek, dat zij nu over dezen jongen
voeren, brengt Vader op de gedachte, om hen straks aan tafel te wijzen op
den nood der armen. Het slaat in! Moeder geeft wat en ook Jan en Willem
zijn milder tegenover Gijs gestemd. Ja, zij betalen samen het dubbeltje, noodig
voor entrée tot 't Kerstfeest, voor Gijs. Deze gaat met hen mee. Zij (Jan. en
Willem) gevoelen nu, dat de blijdschap van Gijs hen ook blijde stemt. Jammer, dat de eigenlijke beteekenis van het Kerstfeest zoo ,.sober" uitkomt. Dit
moest anders! De Kerstboom (bladz. 28) kan ons niet bekoren, evenmin als
het woordje „Heer-, eenige malen gebezigd.
K. M..
V.
No. 118. Prijs 38 cent. 64 bladz. Leeftijd 12-14 jaar.
ISMAIL EN MOERTI. door S. Coolsma (oud-zendeling).
„De eerstelingen Gode en het Lam". Een geschiedenis, welke door jong
en oud dient gelezen te worden. De schrijver vertelt van zijn moeilijk werk
onder de Soendaneezen, van teleurstelling en van gebed, maar ook van zegen.
Een Soendanees, Ismaël geheeten, is de eerste, in wiens hart God komt te
werken. Zijn vrouw, Moerti. is de tweede. Wat een strijd in het binnenste
van Moerti, éér hij tot een openbare belijdenis komt. Maar dan ook staat hij
vast. Zijn familie, zijn omgeving mijden hem, hij komt tot armoe. Wat .een
strijd ook naar buiten! Hij verbergt het ontvangen licht niet onder een korenmaat: zijn heele leven is verder één getuigen van den Christus, in woord en
geschrift. Zelfs als een ernstig maaglijden hem op het ziekbed werpt, waarvan hij niet meer opstaat, gaat hij daarmee door en 't is aandoenlijk, hoe hij
voor zijn dood 't Evangelie brengt aan zijn naaste familie. Wat heeft hij veel
geleden om 't geloof, maar Christus heeft een gestalte gekregen in Ismaël, die
den geest van het Evangelie bezit. Wat een blijdschap voor Ismaël, dat hij met
den Gouverneur-Generaal en diens vrouw tezamen mag nederknielenl Bit

het lezen van deze boeiende geschiedenis denken we aan Jezus' woord: „Al
wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen". Moerti wordt, na den dood van
haar man, een moeder in het kleine geestelijke Israël te Tjiandjoer. De inleiding
is leerzaam en geeft een mooie uiteenzetting van de situatie. Zeer aanbevolen
voor de oudste leerlingen der Zondagsschool.
F. A. P.
G.
No. 124. Prijs 38 cent. 63 bladz. Leeftijd tot 8 jaar.
'T KWAM ALLEMAAL DOOR VIJF BANGE VISSCHEN,
door E. W. van 't lioff ter Hoeve.
Dit boekje behandelt de geschiedenis van een zusje en een broertje, die
niet goed op hun kleine zusje pasten. Door onvoorzichtigheoid drijven ze met
een roeibootje een breede sloot in. In hun benarden toestand bidden ze, waarna ze door hun Moeder worden gevonden. 't Is een boekje voor kleuters tot
8 jaar. De taal is in orde. Eigenlijk vonden we de religieuze strekking niet
heel sterk, maar 't is moeilijk voor dezen leeftijd te schrijven. We bevelen het
dan ook wel aan.
Th, K.
G.
No. 137. Prijs 40 cent. 71 bladz. Leeftijd 12-15 jaar.
ANNA ROSE of WAAKT EN BIDT, door Wilhelm funanuë1.
(Een ware geschiedenis).
Een boekje voor de oudere kinderen der Zondagsschool, doch ook volwassenen lezen het met genoegen.
Anna Rose, de oudste dochter van Gunther, een echt kind des Heeren t
komt, door wanhoop gedreven, te vallen, doch de Heere richt haar ook weer
op. En nu verheerlijkt de Heere Zijne genade zoo heerlijk aan haar, dat zij
menigeen ten zegen wordt. Veel zeggen wij er niet meer van. Lees het boekje,
en ge zult er in vinden: een diep bewustzijn van zonde en schuld, en tevens
een zaligen vrede en vaste zekerheid des geloofs.
„Wat de Heere heeft uitverkoren ten eeuwigen leven, komt zeker binnen", blijkt ook uit deze wonderbare, ware geschiedenis.
V.
IC. M.
No. 142. Prijs 40 cent. 62 bladz. Leeftijd S---12 jaar.
HET VALSCHE KWARTJE, door Francina.
Jongensboek.
Welke zondige gevolgen ondankbaarheid en ontevredenheid kunnen
hebben, leert ons de geschiedenis van het valsche kwartje. Jan wilde alles,
wat hij mooi vond, hebben. Natuurlijk gaven zijn ouders hun ontevreden
jongen niet altijd zijn zin. Integendeel! Jan zeurde om een vulpotlood. Hii
kreeg het niet, maar kocht het toen zelf voor een valsch kwartje, dat zijn
moeder eens in handen had gekregen. Zóó worden vader, moeder, de winkeljuffrouw, maar bovenal ook de Heere, bedrogen. Dan spreekt de stem van
het geweten, die ongerust maakt en dwingt schuld te bekennen. Alleen, als
wij waarlijk berouw hebben en den Heere vergeving vragen, kan alles weer
goed worden. Dat heeft ook Jan geleerd en ondervonden. We vinden dit
leerzame boekje degelijk van inhoud en daarom zeer geschikt.
J. G. v. I.
No. 149. Prijs 40 cent. 79 bladz. Leeftijd 16-18 jaar.
THERESE, door P. A. Sparenburg.
Thérèse, het eenigst dochtertje van baron van Dalenstein wordt door
een zigeuner, Jacques, heimelijk aan haar ouders ontvoerd. Jacques staat het
kind af aan een Duitschen circus-directeur. Thérèse treedt later in het circus

op onder den naam van „Frulein FIcichen''. Na van het paard gevallen te
zijn blijkt zij verder ongeschikt voor het circus; zij komt nu bij een tooneelgezelschap, dat naar Holland vertrekt. Een ziek meisje is in Gods hand het
middel, dat Thérèse haar kunstenaarsleven vaarwel zegt. Ontroerend wordt
ons dit beschreven. Na een afwezigheid van pl.m. 15 jaar wordt Thérèse aan
haar ouders teruggegeven. Een boekje voor oudere meisjes. Aanbevolen.
M. K.
G.
No. 150. Prijs 40 cent. 75 bladz. Leeftijd 12-16 jaar.
THIRZA of DE AANTREKKINGSKRACHT VAN HET KRUIS.
Een aangrijpend verhaal! Thirza, de dochter van een Joodschen bankier
komt tot het geloof in Christus. Haar Vader verwerpt haar nu. Haar moeder
was reeds overleden. Als haar Vader ernstig ziek wordt, gaat ze hem verplegen. Tijdens zijn ziekte wordt, ook de Vader tot inkeer gebracht. Het boek
eindigt met een kerkdienst, waarin Vader en dochter den heiligen Doop ontvancren. Een mooi meisjesboek, waaruit ze leeren kunnen niet de Joden te
verachten, maar voor hen te bidden, opdat er meerderen tot de volgelingen
van Jezus mogen worden toegebracht. Warm aanbevolen.
D. J. H.
No. 187. Prijs 50 cent. 109 bladz. Leeftijd boven 11 jaar.
TOEN DE NOOD HOOG KLOM, door Jeanne Marie.
Dit is weer eens een goed boek, jongens zoowel als meisjes zullen meeleven met dit gezin. Vader is wat men noemt een modern mensch. Voor voet bal op Zondag enz. Moeder heeft een Godsdienstige opvoeding gehad. Door.
Anneke, die met een vriendinnetje de Zondagsschool bezoekt, vindt Moeder
den rechten weg terug. Vader, die als staker een Christelijk werkwillige mishandelt, wordt overwonnen, door hetgeen zijn slachtoffer later voor hem
doet. 't Is wat taal en inhoud betreft in orde. Van harte aanbevolen!
Th. K.
G.
No. 190. Prijs 55 cent. 128 bladz. Leeftijd 12 jaar en ouder.
DE VREEMDELING DER VALLEIEN, door I). Alcock.
Jongens- en Meisjesboek.
We hebben hier een stukje uit de geschiedenis der Waldenzen, die, enkele eeuwen voor de Kerkhervorming, reeds hebben getuigd tegen den afval
der kerk en het licht des Evangelies wederom op den kandelaar hebben geplaatst. De vreemdeling der valleien is de pleegzoon van den Waldenzenleeraar Arnaud, die een waar getuige voor de waarheid geweest is.
Het boek zit vol spannende momenten en teekent de liefde en de zelfopoffering van hen. die, één in geloof, streden voor de eer van God en de
uitbreiding van Zijn Koninkrijk.
Gaarne bevelen wij dit werkje hartelijk bij U aan. Dit is nu eens geen
pankost, maar een inhoud van positief Christelijke strekking.
B.
J. G. v. I.
No. 192. Prijs 55 cent. 140 bladz. Leeftijd 14-16 jaar.
DE MAARTENS EN DE JANSENS, door E. Derdes.
Een mooi boek. Boeiend van 't begin tot het eind. We maken in dit boek
kennis met boer Maarten en boer Jansen. Op Maartens boerderij is het netjes;
bij de Jansens is het ruw, slordig. Jansen is een vloeker, bovendien gierig,
inhalig en afgunstig op de Maartens. Hartelijk aanbevolen.
M.K.
G.
J
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Dit jaar verschenen verscheidene nieuwe boekjes en herdrukken. Afdrukken komen voor in „Kerstkeur", die gratis en franco bij den uitgever na
inzending van een ingevuld formulier kan verkregen worden. Men bestel le
rechtstreeks aan den Uitgever met vermelding, dat de bestelling door tusschenkomst van den Bondsboekhandel geschiedde. Ook kan men aan den Bond
de bestelbrieven opzenden.
Klachten, enz. richte men aan den Uitgever.
No. 52. Prijs 40 cent. 71 bladz. Leeftijd 12-15 jaar.
DIE ZIJN VERBOND HOUDEN, door A. Warnaar.
Een keurig verhaaltje. In echt eenvoudige jongenstaal wordt cie weg
gewezen, die leidt, tot den Grooten Kindervriend. Een jongen uit een eenvoudig gezin, wordt kameraad niet de zoon van een weduwe. die vurig de
roode beginselen aanhangt. Deze jongen wordt tot zegen voor zijn kameraad
zoowel als voor diens Moeder.
Zoo mooi en als vanzelf wordt hier de armoede van de S. D. A. P. gedemonstreerd. Een boekje van en voor onzen tijd. Hartelijk aanbevolen.
Th. K.
G.
No. 53. Prijs 30 cent.
DE JONGE FEN'E POLE, fen R. S. Roorda.
Als U eerst even leest, wat hierboven staat, hebt U hier nog een geheel
willekeurig gekozen zinnetje: Klaes hie it. fen'e joune, al twakear sjoen enz.
Dat hijscht U niet hè? Troost U, ondergeteekende kan er ook niet mee overweg. Wie weet hoe onze Friesche kinderen er aan smullen zullen. Maar we
zouden onze kinderen verdrieten, door ze zoo'n boek te geven. Gelijk ook
den recensent. Jammer.
D.
B.
No. 54. Prijs 90 cent. Leeftijd 10 jaar.
ZOO'N DRIFTKOP, door Oreeth Smitskarnp.
Uitstekend geschikt voor onze 10-jarigen. Ook oudere jongens zullen
het graag lezen.
Dirk is een beste jongen, maar ontzettend driftig. Zijn drift heeft hem
al wat moeite en verdriet berokkend. Als meester op school vertelt van de
arme Drentsche kinderen, doet Dirk, wat hij kan om ze te helpen. Hij maakt
een prachtige teekening voor den bazar. Ook al voor de Drentsche kinderen.
Machteld, zijn zusje morst bij ongeluk op Dirk's werk en Dirk slaat haar den
bril in 't oog. Hij vlucht weg en wordt na veel narigheid gevonden. Alles
komt weer goed. Vader zegt: „Alle straffen der wereld helpen niet, als de
Heere je hart niet verandert, jongen".
Een gezond Christelijk jongensboek. Kloek formaat. Duidelijk gedrukt.
Je geschenk voor een flinken jongen.
D.
B.
No, 55. Prijs 40 cent. 71 bladz. Leeftijd 6--9 jaar,
TOEN NAN BETER WERD. door Sarina.
Hier heeft men nu een mooi, degelijk kinderboek. De geschiedenis van
Piet met zijn krukken, leert medelijden hebben met ongelukkigen,
Het is op dik papier gedrukt en de woorden zijn in lettergrepen verdeeld
om het lezen gemakkelijk te maken voor onze kinderen van 6-9 jaar. Dit boek
kan ik, ook om zijn godsdienstige strekking, van harte aanbevelen.
Het is geen kinderboekje, maar een flink boek met 71 bladz.
G.
D. J. H..

ivo.

Yrijs <iá cent. Leeftijd boven 12 Jaar.

OM VRIJHEID, door 11. ten Merwe.
Een vlot geschreven historisch verhaal uit den tijd der Kruistochten. Een
jong lijfeigene, Gerulf, trekt met het kruisleger van Godfried van Bouillon
mede om de vrijheid voor zich en zijn vader te verkrijgen. Een monnik, Vader.
Bernardus, doet hem verstaan dat er een vrijheid is, begeerlijker en van oneindig grooter waardij, de vrijheid in Christus, de verlossing van de zonde.
Dat is mooi. Ongetwijfeld waren er zulke monniken. Een goed boek voor
onze oudere jongens. Een tikje weemoedig. Maar daarom misschien des te
spannender.
Een enkele kantteekening: Al te veel wordt voorgesteld, alsof het grootste deel der kruislegers optrok in het geloof en de rest uit zucht naar vrijheid.
Maar de werkelijkheid is: Er waren er, die uit edele beweegredenen meetrokken.
De benden gespuis en geboefte waren ontstellend. En als de Kerk der middeleeuwen uit het geloof had geleefd. zou de beweging der Kruistochten
nimmer zijn geboren. Want dan zou de Kerk hebben verstaan, dat we wel
met het zwaard voor een aardsch koninkrijk strijden, maar dat de Kerk overwint in de kracht des geloofs.
D.
B.
No. 57. Prijs 25 cent. 37 bladz. Leeftijd 10-12 jaar.
GEHOORD --- GEHOLPEN, door I-1. te Merwe.
Een schipper wordt op de Merwede, tusschen Gorkum en Woudrichem,
door een storm genoodzaakt voor anker te gaan liggen, en krijgt den lierslinger tegen zijn been. Zijn toestand vereischt spoedige hulp. Jan, de knecht,
een flinke jongen en tevens de hoofdpersoon in dit verhaal, waagt met de
roeiboot den gevaarlijken tocht naar Gorkum, om een dokter te halen. Jan is
een voorbeeld voor ieder van trouw. („Trouw” is ook de naam van het schip),
maar ook een voorbeeld van godsvrucht, van geloovig vertrouwen in den
Heere. Hij bidt zelf om behouden terugkomst, maar vraagt ook om de voorbede der achterblijvenden. God verhoort de opgezonden gebeden, zoodat de
schipper nog juist bijtijds doktershulp ontvangt. Jan, en ook de schipper en
zijn vrouw gaan met hun dankbaarheid tot den Heere.
Dit keurig uitgevoerde boekje bevelen we zeer aan, in 't bijzonder voor
jongens van 10-12 jaar.
F. A. P.
G.
No. 58. Prijs 40 cent. Leeftijd 7--9 jaar.
MIEP EN AP EN HUN HONDJE NAP, door Marys.
Een hoekje voor onze kleintjes.
Ap is jarig. Hij krijgt een vlieger en een kruiwagen. Dan gaan Miep
en Ap pannekoeken brengen bij Grootmoe in het duin. Grootmoe vertelt van
Grootva, den visscher, die op zee is verdronken en nu bij den Heere is, van
Wien hij zooveel hield. De kinderen verdwalen in de duinen, maar worden
door Nap, den hond, gevonden.
De druk is duidelijk, de woordenkeus is juist en de stof is bevattelijk.
Dit boekje levert het bewijs, dat „Heere" niet „Heer- behoeft te worden om
het kinderlijker te doen lijken.
Uitstekend geschikt. Alleen is het wel wat schaarsch geïllustreerd.
D.
B.

No. 59. Prijs 25 cent. 43 bladz. Leeftijd 12 jaar,
DE BELOONING. door II. lienszen Veenland.
Een jongen van de Mulo, Theo geheeten. bedriegt zijn onderwijzers met
het schriftelijk werk en weet zoodoende een hooger cijfer te ontvangen dan
hij verdient. Ofschoon hij van knoeierij verdacht wordt, bewijzen kan men
dit niet en 't eind is, dat hij met de Paasch-vacantie een vrij goed rapport
krijgt. Maar toch — al geruimen tijd spreekt zijn geweten, en moet hij zich
zelf laf noemen, dat hij zóó zijn onderwijzers en zijn ouders bedriegt. Ook
wordt hij er van doordrongen, dat hij God niet bedriegt, wel bedroeft. Evenwel is hij te zwak, om schuld te belijden voor God en de menschen. Tot hij
door zijn ouders geprezen wordt om z'n rapport en dan eene belooning daarvoor ontvangt. Dan wordt het hein te machtig; het goede in hem krijgt de
overhand. Hij belijdt in de eenzaamheid allereerst zijn zonde aan God, daarna- aan zijn vader en vervolgens aan zijn onderwijzers. Nu pas kan hij den
Heere vragen, hem te helpen in den strijd tegen de zonde.
Dit mooi verzorgde boekje bevelen we gaarne aan voor jongens van ongeveer 12 jaar.
G.
F. A. P.
No. 60. Prijs 90 cent. 160 bladz. Leeftijd boven 12 jaar.
HET HUISJE AAN DEN OVERWEG, door H. Kingmans.
Een fijn boek. Een verhaal van een boerenarbeider, die zijn dorp, waaraan hij zoo gehecht was, moet verlaten, doordat hij verdacht wordt van inbraak bij zijn baas. Hij vertrekt met zijn gezin naar Rotterdam in het vertrouwen dat God eenmaal zijn onschuld aan het licht zal brengen. Dit gebeurt en het geheele gezin komt weer in „het huisje aan den overweg".
:Dit is een echt jongensboek, een van de beste soort. Er zit veel opvoedkundige waarde in. Ook de teere toon, waarmee over geestelijke zaken gesproken wordt doet weldadig aan. We bevelen dit boek zeer warm aan.
Th. K.
G.
No. 61. Prijs 90 cent. 165 bladz. Leeftijd 10-12 jaar.
IN BEUKENDORP. door H. tlenszen Veenland.
Twee jongens uit de stad gaan logeeren op een boerderij. Aantrekkelijk
wordt verhaald over het dorpsleven. De knecht van boer Harmsen is, in al
zijn eenvoudigheid, een uitstekend opvoeder en weet de juiste snaar bij de
twee broeders te treffen. Ook boer Harmsen en zijn vrouw, hoewel zelf geen
kinderen hebbende, weten de jongens voortreffelijk te leiden. Er heerscht bij
hen, evenals bij den broer van Harmsen, een recht Christelijke sfeer, die niet
nalaat diepen indruk op de beide logé's te maken. De hoofdpersoon in 't verhaal is echter Dirk, met wien de broeders eerst vriendschap aanknoopen. Dirk
wordt echter oneerlijk tegenover hen, maar als zijn geweten ontwaakt en hij
voelt. dat Gods toom op hem rust bekent hij schuld bij zijn vrienden, waarop
alles weer wordt als in de eerste dagen van 't verblijf in Beukendorp. Een
prettig geschreven boekje, dat zeer aan te bevelen is voor jongens van 10-12
jaar.
F. A. P.
G.
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BON DS-UFTGAVEN.
Rooster 1932.
ledere week een Psalmvers en een tekst. Terwijl voor grootere leerlingen
moeilijker verzen zijn opgegeven. Doch dit naar eigen keuze. De onderwerpen. zijn met dikke letter aangegeven met verwijzing naar de les(sen) in het
handboek.
1-200 ex. á 6 cent.
Prijzen: Ongecartonneerd
200-500 ex. á 51 /2 cent.
meer dan 500 ex. á 5 cent.
Men kan ook groote geperforeerde vellen krijgen tegen denzelfden prijs.
Wenscht men de boekjes stevig gecartonneerd, dan wordt de prijs. 3. cent
hooger. Hierdoor blijven de boekjes het geheele jaar stevig en net.
Leerlingkaarten 80 cent per 100 ex.
Nuttige en snelwerkende administratie. De eerste week in het nieuwe
jaar worden deze kaarten aan de kinderen medegegeven en de volgende
week weet men naam, adres en leeftijd. Deze namen kunnen dan alfabetisch of naar de familie in een groot boek worden opgenomen, waardoor
men een overzicht krijgt over de geheele Z.S. en haar verdeeling naar de
leeftijden en klassen.
Klasseboekjes 10 cent per stuk.
Een ieder onderwijzer of helper moet de leerlingen zijner klassekennen
en zoonoodig iedere week van verschillende dingen aanteekening kunnen
houden. Hierbij kan ons klasseboekje uitnemende diensten bewijzen. Schaft er
daarom voor iederen leider(ster) of helper(ster) er een(ige) aan.
Beloften aangaande den Messias 80 cent per 100 ex.
Voor het Kerstfeest worden allerwege door de grootere kinderen beloften geleerd, die op de geboorte van onzen Heere Jezus betrekking hebben.
De Bond wil in dezen U van dienst zijn en heeft blaadjes laten drukken
met een achttal van de meest voorkomende beloften.
Kerstliederen 2% cent per stuk.
Het is de gewoonte om de kinderen bij de Kerstfeestviering eenige
liederen te laten zingen. Dit verhoogt de feeststemming. De Bond gaf een
bundeltje van een tiental der meest bekende liederen uit. Geeft de kinderen
zoo'n boekje in handen en ze zullen U dankbaar zijn.
„Onze Hervormde Zondagsschool" 60 cent per jaar.
Iedere leider(ster) of helper(ster) :of onderwijzer(es) moet zich op dit
blad abonneeren. Het blad wordt allerwege zeer gewaardeerd en bevat veel
nuttige wenken. Beter is het zich als lid op te geven, dan ontvangt men het
blad gratis. Ook de boekbespreking en heeft men toegang tot alle leidersver-

Boekbeoordeeling 25 cent per stuk.
Zoolang de voorraad strekt is deze boekbeoordeeling bij den Bandsboekhandel te verkrijgen.
Diploma. (In bewerking).
Dit jaar kan nog geen eigen diploma uitgegeven worden. Misschien het
volgende jaar.
Referaat „Onze jeugd" door Dr J. Severijn, 20 cent per ex.
Deze .rede werd het vorige jaar op de leidersvergadering uitgesproken
en wordt door velen zeer gewaardeerd.
Alle bestellingen geschieden aan het Bureau van den Ned. Herv.
Zondagsscholenbond te Gouderak.
M. N.
G.

WORDT LID VAN DEN BOND
Art. -2,

Grondslag. Gods Woord, opgevat naar de Drie Formulieren
van Eenigheid, zooals die in de Ned. Herv. Kerk in gebruik zijn.

Art. 3. Doel. Doel is, om door middel van den arbeid op de bij hem
aangesloten Zondagsscholen, de kinderen onder de beademing
van Gods Woord te brengen.
Art. 4. Middelen. 1.

Het oprichten en instandhouden van Z.S. op
plaatsen, waar dezen nog niet bestaan;

2. Leiding en voorlichting te gevenaan hen,
die op de Z.S. arbeiden;
3. Het uitgeven en verspreiden van boeken, geschriften, periodieken, platen, roosters, kaartjes, enz.
4. Het houden van vergaderingen;
Al zulke middelen, die aan het bereiken van
het doel bevorderlijk zijn.
Leden van den Ned. Herv. Zondagsscholen op Geref. Grondslag kunnen zijn;
a. Zondagsschoolbesturen;
b. Leiders(sters) van Zondagsscholen;
c. Kerkeraden der Ned. Herv. Kerk, Besturen van Evangelisaties
Jongelings- en Meisjesvereenigingen:
•J• tz
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De contributie bedraagt voor koen genoemd onder b en d f 1.— per
jaar, die onder c f 3.— en die onder a genoemd voor Zondagsscholen tot
250 kinderen f 3.—, bij een hooger aantal f 5,—.
Het Bestuur:
M. Noteboom, Gouderak. Voorzitter.
Prof. Dr J. Severijn, Dordrecht.
H. van Hoogdalem, Gorinchem, Penningmeester.
J. C. Schouten. Dordrecht, ten Katestraat 24, Secretaris.
L. Ligthart-Schenk, Oudewater.
K. Maatjes, Vaassen.
We hopen, dat U het groote nut van dezen Bond zult inzien en daarom
met ons samen wilt werken tot bloei onzer Hervormde Kerk. Blijft daarom
niet van verre staan. Hoe meer leden, hoe meer er tot stand gebracht kan worden.
Eenheid is nodig. Ook de leiders(sters) afzonderlijk kunnen zich aansluiten.
Wacht niet, maar sluit U aan, terwille van onze Kerk, van het kind en uzelf
G.
M N.

ELECTRISCHE DRUKKERIJ j. BOUT

HUIZEN (N.-H.)
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CALLENBACH'S
ZONDAGSSCHOOLUITGAVEN 1931
ZIJN VERSCHENEN
De uitvoerige, geïllustreerde Catalosus vermeldt 336 verschillende uitgaven voor
klein en groot, waarbij 48 nummers die dit najaar nieuw verschenen.
Daarbij zijn dit jaar twee nieuwe merkjes van den kinderschrijver bij uitnemendheid : W. G. van de Hulst. Hij gal in de serie Voor Onze Kleinen weer een
nieuw nummertje: DE WILDE JAGERS. De kleinen—en vele grooten niet minder —
zullen er weder aan smullen 1 En dal, in de serie van 50 cent, heeft hij voor den
leeftijd van. 10-14 jaar een verhaa geleverd, waarvan de titel alleen al het verlangen wekt om er meer van te weter.: ERGENS IN DE WIJDE WERELD
Wat de uitvoering der uitgaven ovrigens nog betreft, ook daarin wordt steeds
naar het nieuwste en naar het mooste gestreefd, zoodat de gecartonneerde boeken
er vaak even mooi uitzien als de gebonden exemplaren.
Eén ding is met dat al geheel herelfde gebleven : uitdeelers van jeugdlectuur
kunnen van den inhoud dezer nieuwe uitgaven volledig kennis nemen. De daarvoor bestemde overdrukken worden iamelijk onder den titel WINTERBLOEMEN
— dit jaar weder Vijf kloeken deelgin — gratis toegezonden op de in den catalogus
vermelde voorwaarden. Deze catalojus is alom in den boekhandel verkrijgbaar
of bij den uitgever

G. E. CALLENBACH, NIJKERK
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EINEMA'S BIBLIOTHEEK
MI VOOR 11~1M~1111111

:ONDAGSSCHOOL, SCHOOL EN HUIS
) nieuwe deeltjes en tal var herdrukken zijn zoo juist verschenen
11~
1~~~~11 De nieuwe Catalogus werd algemeen verzonden.
Vie den Catalogus niet ontvangen heeft wordt
v.trzocht dezen alsnog omgaand aan te vragen
Eehalve enkele dunne deeltjes zijn alle boekjes thans
nok GECARTONNEERD verkrijgbaar
?lle nummers worden desgewenscht franco tegen
Panco of door tusschenkomst van den Boekhandel
ttr inzage gezonden
Onze prijzen zijn S T ER K V E R L A A G I)
De uitvoering werd dit jaar nog weer beter'
Zondagsschoolbesturen zenden wij gratis en
fianco de twee bundels Kerstkeur van de
nieuwe deden, na inzending van ingevuld I 11 I
■ al 0
formulier

NAAML. VENNOOTSCHAP W. D. MEINEMA, DELF1

