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Inleiding 

Het doet ons genoegen U deze derde uitgave van de boekbe-
oordeeling van den Ned. Hervormden Zondagsscholenbond op 
Gereformeerden Grondslag te mogen aanbieden. In haar korte be-
staan heeft zij reeds vele vrienden gevonden, die een getrouw en 
dankbaar gebruik van haar maken, Herhaaldelijk gewerd ons schrij-
ven van instemming en aanmaning om in dezen weg voort te gaan. 
Deze teekenen van meeleven verblijden ons ten zeerste en met 
nieuwen moed zullen wij dezen arbeid Voortzetten om dezen te 
vervolmaken. Geen boompje is ineens groot. Geen kind opeens 
volwassen. Aan den zeer moeilijken arbeid van boekbeoordeeling 
kleven tal van bezwaren en gebreken. Deze moeten zoo spoedig 
mogelijk weggewerkt worden. Toe dusverre werden de ingezonden 
uitgaven hoofdelijk beoordeeld, zoodat de beoordeeling een sterk 
persoonlijk karakter draagt. Dit zal in de toekomst moeten 
veranderen en de boekbeoordeeling aan een onpartijdige com-
missie worden opgedragen, die ieder boekwerk, enz. door ver-
schillende personen zal laten onderzoeken, waarna een eindoordeel 
en correct van hun taak gekweten hebben. We zeggen hun hierbij 
ons tot dusverre in een flinken staf beoordee]aars, die zich vlug 
en correct van hun taak gekweten hebben. We zeggen hen hierbij 
dank voor dc vele uurtjes, die zij geheel belangeloos hebben op-
geofferd. Ook een woord van dank aan de Uitgevers G. F. Gallen-
bach te Nijkerk, J. M. Bredee's U. M. te Rotterdam, W. D. Mei-
nema N. V. te Delft, J. N. Voorhoeve te Den Haag, die hun uit-
gaven zoo vroeg mogelijk welwillend inzonden. Mede door hen 
kon de boekbeoordeeling zoo vroeg in het najaar verschijnen, waar-
door de Z.S. weer in staat zijn haar keuze tijdig te doen. Tegelijk-
tijdig hiermede moeten we opmerken. dat de Bondsboekhandel bij 
de bestellingen van de Kersthoekjes zijn bemiddeling niet meer 
kan verleenen. Weest daarom zoo goed alle bestellingen van Uw 
Kerstboekjes naar de Uitgevers door te zenden, zonder eenige 
bijvoeging. Gaarne herhalen wij het verzoek van de Uitgevers om 
zoo vroeg mogelijk de zaken met hen af te wikkelen. Laten de 
Z.S. besturen zoo spoedig mogelijk vergaderen, de overdrukken 
aanvragen, de prijzen voor de a.s. Kerstfeestviering vaststellen en 
dc benoodigdheden liefst vóór, en in ieder geval in de eerste weck 
van December bestellen. Het gebeurt meermalen dat verschillende 
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uitgaven uitverkocht zijn en er daardoor met de Uitgevers ge-
correspondeerd moet worden. Wacht men nu tot de laatste week, 
dan kan het geheuren dat de zaken in de war loopen en de be-
stellingen niet tijdig kunnen uitgevoerd worden. Ook wat betreft 
de bestellingen van eigen Bondsuitgaven b.v. de Roosters. Doet 
ze spoedig, wacht niet tot het laatste nippertje. Ge voorkomt veel 
ongemak en teleurstelling. 

De Heere geve, dat de hiervolgende boekbeoordeeling niet te-
vergeefs is geschied en dat velen in haar een vertrouwden gids 
zullen hebben bij het aanschaffen van goede kinderlectuur. 

G. 	 M. N. 
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Uitgaven van G. F. Callenbach te Nijkerk 
Deze firma is er steds op uit ons het beste van het beste te 

geven. Vooral in deze tijd van crisis en malaise zou men ver-
wachten, dat de uitgalm zouden verminderen en de verbeteringen 
voor een tijd stopgezit zouden worden. Maar deze firma heeft 
kans gezien noch het en, noch het andere na te laten. Niettegen-
staande de moeilijke ijdsomstandigheden is het aantal uitgaven 
niet verminderd en in de afwerking van de buitenzijde heeft zij 
een aanmerkelijke verietering tot stand gebracht. Was indertijd 
de cartonnage een grote vooruitgang, thans is het haar gelukt 
een cartonnen band ti leveren, die het boek geheel het aanzien 
geeft van „een gebondn boek" te zijn. De aldus bewerkte boeken 
hebben een oversteketden cartonnen rand met een keurig be-
drukten rug. In een bakenkastje of op een boekenplank maakt dit 
een aangenaam effect. Al haar nieuwe Zondagsschoolboekjes van 
50 cent en hooger zij) nu volgens die nieuwe methode bewerkt 
Deze boeken verschijnn dus voortaan niet meer in linnen stempel-
banden. Om de gelegeiheid voor „extra prijzen" niet te ontneme,n 
is er een nieuwe seri. gebonden jongens- en meisjesboeken ver-

schenen, van 60 cent en hooger, waarvan overdrukken zijn ge-
maakt op extra opdilkend papier, gebonden in keurige linnen 
stempelbanden, voorzie van geïllustreerde stofomslagen. Ze zijn 
in alle opzichten veel )eter verzorgd dan tot nu toe voor de ge-
bonden zondagsschooltitgaven gebruikelijk was. De prijs is even-
wel belangrijk lager dal boeken in gelijke uitvoering. De titels en 
prijzen dezer nieuwe .ebonden boeken zijn: 

Dina. - Offers 	  
Anthonia Margaretha. - De kostbare vaas 
D. Menkens-v. 1. Spiegel. - 't Voornaamste 
Ida Keller. - Ht hoogste goed 	 
A. C. v. d. Mast - Het verloren verjaardags- 

geschenk 
E. Palma. He Vosseland, 2e dr. 	 
A. C. de Zwar. - Willem van Oranje 	 
D. Menkens-v. d. Spiegel. - 't Allermoei- 

lijkste 
Jan Veltman, - Het Smidsgezin, 3e dr. 	 
Heleen. - Mariaine 	  
Jeanne Marie. Hoe Truus overwon 	 
W. G. v. d. Helst. 	Gerdientje, 3e dr. 	 
Q. A. de Ridde. - George Washington 
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De serie nieuwe uitgaven bestaat dit jaar uit: 
40 boeken en boekjes in de series van 8 tot 90 cent, 
1 herdruk in de serie Gerdes-boeken. 
1 nieuw deeltje in de serie ..Voor onze kleinen-. 
2 herdrukken in deze serie. 
herdruk van SchOttelndreier. Bijbelsche geschiedenissen aan kin-

deren verhaald 
en Van Wijck's 37e zestal kerstliederen, 
dus in totaal niet minder dan 46 nieuwe uitgaven. 

Verder is de bestaande serie Nieuwe tekstkaarten, die verleden 
jaar in een viertal verscheen met een vijftal kaarten uitgebreid. 
Ze hebben den naam van Gulden regels ontvangen en bevatten 
in duidelijke letters, b.v.: De zaligsprekingen, Het gebed des Hee-
ren, De Kruiswoorden, Het Hervormingslied, enz. De prijs in twee-
kleurendruk is 6 cent per kaart. Bij grootere afname een reductie 
tot 3 cent per stuk. 

Ook zijn verschenen een 24-tal Zondagsschoolkaartjes, die zoo-
wel in uitvoering en tekst van de gebruikelijke afwijken. Ze be-
vatten opschriften ontleend aan liederen, die in de Christelijke 
kringen geliefd zijn. Bij de uitvoering is de gewoonte om bloemen-
of vogelillustraties te geven, vervallen. De 24 kaartjes zijn ver-
deeld in twee series, elk van twaalf stuk. De prijs per serie is 
12 cent. Bij 25 series à f 0.10. Bij 100 series à f 0.08. 

De serie groote, royaal uitgevoerde boeken voor jongens en 
meisjes is ditmaal uitgebreid met het prachtwerk George Wash-
ington. 

Indien de Zondag sschoolbesturen alvorens tot Kerstboekjes over 
te gaan, inzage wenschen van den inhoud der boekjes, dan kunnen 
zij door toezending van f 0.40 (voor porto-kosten) een gratis 
overdruk van deze boekjes ontvangen. Deze overdrukken zijn sa-
mengebracht in den titel Winterbloemen in vijf dikke deelen. Ieder 
Z.S. kan slechts één stel aanvragen en dan in ieder geval vóór 
1 December. Terwijl de firma. Callenbach vriendelijk verzoekt de 
bestelling Kerstuitgaven in de eerste week van December te doen. 

Wie nog geen Catalogus ontvangen heeft, vrage hem p.o. aan, 
G. 	 M. N. 

RECENSIE OVER DE NIEUWE GEBONDEN UITGAVE. 
Van het goede naar het beet're, 
Van het beet're naar het beste, 
Tot htt „goed-  wordt dan ten leste. 

Met deze woorden begint de keurige catalogus van Callenbach. 
Wij dachten daaraan toen we het prachtboek in handen kregen. 

waarvan de volledige gegevens U vinden kunt op blz. 52 en 53 
van den catalogus. 
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Waarlijk. er  wordt niets te veel gezegd van deze prachtuitgave. 
In alle opzichten is het af. We w•Jnschen Uitgever geluk, met deze 
geslaagde uitgave, welke we niet goed, maar zelfs met lof wen-
schen te betitelen. De oude prachthanden waren mooi, maar bij 
deze uitgave, zinken ze weer in 't niet. 

Het is een kloek boek, gedrukt op stevig papier, gebonden in 
keurig linnen stempelband, voorzien van stofomslag. en niet duur. 

Ik zie in gedachten reeds de schitteroogen van dien jongen 
en dat meisje. hetwelk zoon boek ontvangt. Alle nieuwe boekjes 
van dit jaar. vanaf 60 cent zijn in deze uitvoering verkrijgbaar. 
Het is werkelijk boven alle lof. 

D. 	• 	 j. C. S. 

No. 22, Prijs 8 cent, 23 bladz, Leeftijd 8' --..11 jaar. 

„DOEN OF NIET", door 1. L. F. de Liefde. 
„Heel de school had al ..kleefstelen" gekocht, alleen Per niet. 

Moeder kon niets missen. Maar eens vond hij een halfje en wierp 
dit, inplaats van z'n cent,. in de bus op Zondagsschool. Doch juist 
vertelde de juffrouw de geschiedenis van Ananias en Saffira, z.66.  
mooi, dat Per zijn cent ook nog in de bus doet". Tot zoover het 
verhaal. Wel een beetje te gezocht. Bovendien wordt de naam 
Heere weer verbasterd in Heer, en dat niet eenmaal, maar wel 
twaalf maal. Jammer! Als de kinderen na het lezen van dit boekje, 
ook maar niet gaan probeeren hun cent achter te houden. Niemand 
die het ziet! Het boekje telt 23 blz. en is voor jongens van 8-11 . jaar. 

G. 	 D. J. H. Jr. 

No. 24. Prijs 8 cent, 24 bladz. Leeftijd 9- -11 jaar, 
,,DE GEIT VAN JAPIE"; door P. A. Sparenburg. 

Een eenvoudig maar echt goed boekje. 
Een jongen offert zijn spaarcenten-  voor zijn zieke Moeder en 

dat juist, toen hij zooveel had om een lang begeerde geit te kunnen 
koopen. Gelukkig herstelt de zieke Moeder en ook komt er voor 
Japie een mooie geit. Een enkel taalfoutje is hier ingeslopen. Paeda-
gogisch heel juist. De druk is groot en prettig. Warm aanbevolen! 

V. 	 Th. K. 

No. 31. Prijs 10 cent. 31 bladz. Leeftijd 10-12 jaar. 
„TWEE WEKEN IN DOODSANGST", door Jakobus. 

Een ware geschiedenis, welke plaats vond in het jaar 1849 met 
drie visschers, die gedurende 14 dagen en nachten op een ijsschots 
in de Zuiderzee her- en derwaarts dreven, vóór ze gered werden, 
waarna er toch nog twee tengevolge der doorgestane ellende en 
uitputting bezweken. Het geloof der drie op de schots zien we, 
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wanneer ze in den grootsten nood psalmen aanheffen, en na hun 
redding den predikant verzoeken een dankzegging op te zenden 
tot den Almachtige. 

Uit den aard der zaak is er weinig handeling in dit verhaal en 
gaat het alleen over de drie genoemde personen. Toch boeit het 
.wel cn is geschikt voor jongens en meisjes van 10-12 jaar. 

G. 	 P, A. P. 

No. 33. Prijs 10 cent. 32 bladz. Leeftijd 7-9 jaar. 
..DE VERTELLING VAN ,10", door Marie Laarrnan. 

't Is moeilijk schrijven voor de kleinen. Dit boekje is dan ook 
veel te nuchter voor onze jongste scholieren. Daarbij treffen we 
ook aan: Heer, lieve Heer enz. De kleintjes begrijpen het minstens 
evengoed als we spreken van Heere God en Heere Jezus. Neen, 
geen Roomsche uitdrukkingen, wij wenschen die verre te houden 
van onze jeugd. We bevelen dit boekje niet aan. 

V. 	 Th. K. 

No. 50. Prijs 12 cent. 24 bladz. Leeftijd 10-12 jaar. 
„HET GAT IN DE HEG". door W. 0. v. d. Hulst. 

Een klein mooi boekje. Teer en eenvoudig. Een groepje kin-
deren belooft een klein meisje, dat op krukken loopt, dagelijks 
naar school te brengen. Ze vergeten deze belofte een keer, waar-
door het meisje een ongeluk krijgt. De nalatige kinderen komen 
tot berouw. Aanbevolen. 

V. 	 Th. K. 

No. 69. Prijs 18 cent. 32 bladz. Leeftijd 6-8 jaar. 
WIM EN ZIJN POESJE. door Dina. 

Jongensboek. 
Een aardig verteld verhaaltje, maar zonder eenige godsdienstige 

strekking. De schrijfster houdt zich „neutraal", m.a.w. we kunnen 
tiaar boekje voor ons doel niet gebruiken. 

B. 	 J. G. v. -I. 

No. 73. Prijs 18 cent. 32 bladz. Leeftijd 10 jaar. 
MARIETJES EERSTE STREEPJE, 

door• A. de Graaff- Wilpperrnan. 
Een boekje voor onze 10-jarige meisjes. Marietje, het dochtertje 

van den dokter heeft geen Moeder meer. Ze maakt kennis met 
Treesjes Grootmoeder, die erg met het moederlooze kind te doen 
heeft, omdat ze zooveel te kort komt, Marietje belooft, op haar 
10den verjaardag bij de oude vrouw te komen. Marietje krijgt op 
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haar jaardag o.a. het Bijbeltje van haar moesje, waarin zooveel 
streepjes staan. Bij Grootmoe ziet Marietje ook zulke streepjes 
in den ouden Bijbel en Grootmoe vertelt, bij welke gelegenheid die 
streepjes daar gekomen zijn. Eenigen tijd later krijgt Marietje 
een andere Moeder, die ze zoo hard noodig heeft. Dan komt haar 
eerste streepje in het Bijbeltje van moes, bij Mattheus 6 : 8. Een 
aardig boekje. Onze meisjes zullen het wel willen lezen. 't Is on-
gekunsteld en kinderlijk. Voor onzen kring geschikt. 

B. 	 D. 

No. 93. Prijs 20 cent. 40 bladz, Leeftijd 5-7 jaar. 
JOKE'S NIEUWE BROERTJE, door Jolt. Breevoort. 

Meisjesbock. 
We vinden dit boekje voor kinderen totaal ongeschikt. Het is 

veel te weinig kinderlijk in behandeling en voorstelling en daarom 
beslist onbruik baar. 

B. 	 J. G. v. I. 

No, 98. Prijs 20 cent. 38 bladz. Leeftijd 7-10 jaar, 
'T WAS TOCH WAAR, door L. F. de Liefde. 

Ook in dit boekje wordt telkens Heer inplaats van Heere ge-
schreven. 't Bidden is in hoofdzaak danken: „Heer, wij danken U, 
dat U alles ziet". „Heer, wij danken U, dat U ons overal ziet". 
Mooi is het verhaal van Grootmoeder, door haar zelf beleefd, 
en waarin zij door God was bewaard tijdens een hevig onweer. 
Het boekje telt 38 blz. en is voor jongens van 7-10 jaar. 

G. 	 D. J. H. Jr. 

No. 111. Prijs 25 cent. 47 bladz. Leeftijd 5.--7 jaar. 
ANNEKE EN DE SIK. door W. 	v. d. Hulst. 

Meisjesboek. 
Op een prettige en onderhoudende wijze vertelt de bij de kin-

deren zoo bekende schrijver over de lotgevallen van Anneke en 
de sik. Het boekje laat zich heel gemakkelijk lezen daar de woorden 
in lettergrepen. zijn verdeeld. We vinden het jammer, dat van de 
Hulst pas op de laatste bladzijden er aan denkt, dat hij een 
„Christelijk" boekje schrijven wilde. Hierin schiet hij ditmaal be-
slist te kort. De kinderen zullen het verhaaltje echter met genoegen 
lezen. Maar daaruit volgt nog niet. dat we het kunnen rang-
schikken onder de kinderlectuur, die onze Zondagsscholenbond 
zoekt. 

B. 	 J. G. v. I. 
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No, 115. Prijs 25 cent, gecart. 35 cent. 4S bladz, Leeftijd 7 jaar, 
HET HUISJE IN DE SNEEUW, door W. G. v. d. Hulst. 

De naam van den schrijver, die zoo tot de kinderziel weet af te 
dalen, staat er ons borg voor, dat we met een gerust hart dit 
boekje in handen kunnen geven van onze kleinen. Op leuke en 
boeiende wijze wordt verhaalt van twee broertjes, die in 't bosch 
verdwalen en daar hun knietjes buigen en bidden om behouden 
terugkeer. De schrijver verstaat uitstekend de kunst, met enkele 
woorden maar, zoo er tusschen, ergens opmerkzaam op te maken, 
b.v. op de bezorgdheid van Moeder bij 't vertrek; op de ongehoor-
zaamheid der kinderen; op het goede hart der menschen, waar 
het tweetal eindelijk terecht komt; op den angst der ouders, als 
ze hun kinderen missen; op de ongekunstelde vroomheid, welke 
in 't gezin heerscht. 

We bevelen dit boekje zeer aan voor kinderen van 7 jaar. 
G. 	 F. A, P. 

No. 118. Prijs 25 cent, gecart. 35 cent. 48 bladz. Leeft, 6-9 jaar. 
ZOO'N GRIEZELIG BEEST, door W. G. v. d. hulst. 

Hier een hoekje van 48 blz. voor onze kleine jongens en meisjes 
van 6-9 jaar. Twee jongetjes nemen een kikker stilletjes mee naar 
school! 's Avonds wordt de kikker in een emmertje water gedaan 
en in bed gezet. De gevolgen hiervan zijn niet achterwege gebleven. 
Heel leuk en kinderlijk verteld! 

Jammer, dat ook in dit mooie boekje Heere verkort is tot Heer. 
Verder niets op aan te merken. De kinderen zullen het graag 

lezen. 't Boekje is mooi geïllustreerd. 
G. 	 D. J. H. Jr. 

No. 122. Prijs 25 cent. 48 bladz, Leeftijd plm, 12 jaar. 
TEN HALVE GEKEERD, door Francina. 

Bernard Hoogstraten, een jongen uit de hoogste klasse, komt 
onder den slechten invloed van Piet van Steen, en laat zich door 
dezen verleiden, de behulpzame hand te bieden om Hendrik de 
Meer (die geweigerd heeft te bedriegen bij 't opgegeven proef-
werk) een poets te bakken. Het gevolg hiervan is, dat Hendrik 
een been breekt. Piet van Steen blijft er onverschillig onder, maar 
bij Bernard komt het betere in zijn hart weer boven; hij snelt 
Hendrik te hulp. Op den avond van dien dag nog bekent hij alles 
aan zijn ouders, want 't is tot hem doorgedrongen, hoe laag hij 
gehandeld heeft. Niemand, ook Henk zelf niet, weet, wie de daders 
zijn. Maar Bernard's geweten laat hem niet met rust en é.ér hij 
gaat slapen, weten zijn ouders alles. We zien in dit verhaal, welk 
een groot voorrecht het voor een kind is, Godvreezende ouders 
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te bezitten, die met en voor dat kind bidden. Piet heeft geen be-
rouw; ook zijn moeder heeft geen invloed op hem. Bernard vraagt 
en krijgt vergeving van Hendrik en diens moeder en wil in 't ver-
volg de vriend van Hendrik zijn. 

Een heel geschikt boekje voor jongens van pl.m. 12 jaar. 
0. 	 F. A. P. 

No. 125. Prijs 25 cent. 47 bladz. Leeftijd 10 jaar. 
DE KIST OP ZOLDER, door Gent Kraan- v. cl. 13nrg'. 

Een boekje voor onze meisjes van 10 jaar en ouder. Heel een-
voudig. Jellie Laarveld mag bij Oma in Zeist logeeren. Daar zijn 
ook een neefje en een nichtje, die bij een tante logeeren, maar 
vaak bij Oma op visite komen. Op een regenachtigcn middag spelen 
de 3 kinderen bij Oma op zolder en einden daar een kist met 
ouderwetsche jongenskleercn. Bert trekt ze aan en wil dan Groot-
moe eens laten lachen. Maar de oude dame begint vreeselijk te 
huilen. Later vertelt Grootmoe van Oom Hein, haar zoon, reeds 
lang geleden gestorven, toen hij nog slechts een kleine jongen was. - 

De schrijfster vertelt op een manier, die onze meisjes wel boeien 
zal. Het boekje behoort tot de lectuur, die in het Christelijk gezin 
op haar plaats is. 

B. 	 D. 

No, 135, Prijs 30 cent, 53 bladz. Leeftijd 10 	12 jaar. 
MARTJE, door A. de Graaff-Wippen-lto]. 

Dit is een goed boekje, dat ons vertelt van een meisje, dat Martje 
heet. Martje meent, dat een hoofd vol bijbelteksten zonder de 
christelijke daad voldoende is. Van een jongen, een echte ver-
schoppeling, leert ze echter, wat liefde is, die uit het hart voort-
komt. 't Boekje is paedagogisch juist. Wat jammer toch, dat het 
woordje Heer hier voorkomt. We kunnen het echter wel aan-
bevelen. 

V. 	 Th. K. 

No. 138. Prijs 30 cent. 52 bladz. Leeftijd 8-10 jaar. 
HANS IN 'T BOSCH, door W. G. V. d. Hulst. 

Hans, een klein leuk ventje, woont bij Grootmoeder in het bosch. 
Vier meisjes, die dagelijks door het bosch heen moeten, om 

naar school te gaan, zijn z'n beste speelvriendinnen. Op zekeren 
dag is alles stil in 't huisje, Hans is niet te zien, ernstige ziekte 
heeft hem aangetast. Gelukkig knapt hij weer op en probeeren 
de meisjes hem op te vroolijken. Leuk is de geschiedenis van de 
sneeuwpop. Als Hans weer beter is, gaat hij met de meisjes naar 
school. 
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Een aardig werkje, jammer het woord Heer! Overigens wel aan• 
te bevelen. 

D. 	 j, C. S. 

No, 139. Prijs 30 cent. 54 bladz. Leeftijd 12-14 jaar. 
OP HET ZONNIGE PLEKJE, door Johanna. 

Een verhaal, waaruit voor onze kinderen wat te leeren valt. Letta 
van Pree, die op zeer jeugdigen leeftijd haar moeder verloor, wordt 
grootgebracht bij een zeer gebrekkigen vader, die haar zeer lief 
heeft, maar zich weinig met haar bemoeien kan en die eene huis-
houdster heeft, wier hart nog nimmer openging voor het weesje. 
dat snakt naar liefde. Deze opvoeding heeft niet nagelaten een 
stempel van stugheid en teruggetrokkenheid op Letta te zetten, 
waardoor ze het mikpunt wordt der plagerijen harer schoolvrien-
dinnen. Vooral Nel. en Greet Govers, twee zusjes, maken haar 
het leven zuur. Eén vriendinnetje, Nita. trekt ten slotte partij 
voor Letta en dan zien we weer, wat een invloed ten goede eerre 
G'odvreezende moeder op haar kind kan hebben. Op moeders raad 
zal Nita pogen om Letta uit de_schaduw, waarin zij is opgegroeid, 
over te planten in 't zonnetje. Met een biddend hart kwijt Nita 
zich van deze taak, ook al moet zij hiervoor de spotternijen van 
anderen verdragen. Als ook Letta op Nita's verjaarfeest wordt 
uitgenoodigd, krijgt zij een ernstig ongeluk tengevolge der pla-
gerijen van Nel en Greet, die dan ook haar groote zonde keren 
inzien, een hevig berouw hebben en dit, als bij Letta beterschap 
intreedt, metterdaad toonen. Het oude is voorbijgegaan 	 het 
is alles nieuw geworden. Lena is op 't zonnige gekomen, omringd 
door liefde. 

We kunnen dit boekje van harte aanbevelen, het zal niet na-
laten. indruk te maken en de zucht tot plagen zal er door vergaan. 
Zeer leerzaam en geschikt voor meisjes van 12-14 jaar. 

G. 	 F, A. I'. 

No. 141, Prijs 30 cent. 54 bladz. Leeftijd 10-14 jaar. 
ZWERVERS, door KT. Merwe. 

Jongens- en Meisiesboek. 
Woonwagenbewoners behoeven niet altijd ruwe en gevaarlijke 

individuen te zijn, die we op een afstand moeten houden en enkel 
een standplaatsje gunnen in de onbewoonde wereld. Onder die 
menschen zijn er velen, die op een eerlijke manier zich een be- 
staansmogelijkheid trachten te veroveren. 	Baas Ruigkamp uit 
„Zwervers-  is er één van. Hij is vóár alles een mensch, die behoefte 
heeft aan meeleven en hulp van anderen. Als zijn vrouw ernstig 
ziek wordt ondervindt hij, dat er onder de waarachtige Christenen 
vele hulpvaardige handen bereid zijn te helpen, omdat de liefde 
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van Christus daartoe dringt. Maar bovenal maakt de Heere in 
zijn leven en dat van zijn vrouw waar, dat Hij een Geneesmeester 
is voor de kwalen van onze ziel. 

Een mooi en leerzaam boekje! 
B. 	 J. G. v. I. 

No. 149. Prijs 35 cent. 64 bladz. Leeftijd plm. 10 jaar. 
HET DANKOFFER. door Catharina Bronsveld. 

Met genoegen hebben we dit boekje gelezen. Het gezin van 
dokter van Waveren kan voorbeeldig genoemd worden en toch 
is alles zoo heel gewoon. Het Christendom wordt er in praktijk 
gebracht. Wat weet moeder haar kinderen en ook Robbie, de halve 
wees, aan zich te hechten! Als moeder ernstig ziek wordt, hoe 
missen zij haar dan, hoe waardeeren zij haar dan pas ten volle. 
Ze bidden om haar herstel. En als dit eindelijk komt, willen de 
beide kleine jongens, moeders jongste, maar ook de wees, een 
dankoffer brengen, op Vaders voorbeeld. Dit dankoffer vraagt 
tevens zelfopoffering. Na veel innerlijken strijd gebeurt het en 
niet blijdschap dan. We kunnen dit boekje als zeer leerzaam aan-
bevelen en zijn er van overtuigd, dat het met graagte gelezen 
zal worden. Het is geschikt bij voorkeur voor jongens van + 10 jaar. 

G. 	 F A. P. 

No. 150. Prijs 35 cent. 62 bladz. Leeftijd 12-14 jaar. 
TOEN VADER WERKELOOS WAS, door Carla. 

Meisjesboek. 
Dit boek vertelt ons met welke moeilijkheden de familie Busman 

te strijden had, toen vader werkeloos geworden was. Wat is het 
groot als ook in de zwaarste beproevingen. onze oogen open blijven 
voor de rijke zegeningen, die de Heere schenkt aan allen, die hun 
hulp en uitredding verwachten van Hem alleen, bij Wien uitkom-
sten zijn zelfs tegen den dood. Dat ziet ge ook in dit mooie ver-
haal, dat we U warm aanbevelen. 

Als ge op Uw Zondagsschool kinderen hebt wier vader werke-
loos is, geef hen dan vooral dit boekje mee naar huis. Ook vader 
en moeder kunnen er misschien iets uit leeren. 

B. 	 J. G. v. I. 

No. 168. Prijs 40 cent. 80 bladz. Leeftijd 8-12 jaar. 
MIA'S HALSKETTINKJE, door Joh. Breevoort. 

Meisjesboek. 
We zijn vol lof over dit prachtige boekje. Onder de Zondags-

schoollectuur is er veel, dat niet boven het middelmatige uitkomt. 
Het verhaal, dat ons hier gegeven wordt, doet dat wel. Een positief 



13 

Christelijke inhoud, een aangename en rustige verteltrant, een leer-
zaam en spannend verhaaltje, dit alles vindt ge hier bijeen. 

Verzuimt vooral niet een zoo groot mogelijk aantal exemplaren 
van dit meisjesboek bovenaan op Uw aanvraaglijstje te zetten. 

B. 	 J. G. v. I. 

No. 175. Prils 40 cent. 77 bladz. 
RIEK'S TELEURSTELLING, door J. H. Huisman- Schippers. 

Riek en Annie zijn dochtertjes van den onderwijzer Raams. In 
de vacantie zal Riek voor 14 dagen met Oom en Tante naar 
Katwijk gaan. Ze denkt alleen maar om zichzelf, terwijl de on-
baatzuchtige Annie haar eigen pretjes wil opgeven voor de luimen 
van Riek. Riek verstuikt haar voet en kan nu niet naar Katwijk. 
In haar plaats gaat Annie. Riek is boos, opstandig en wil zich met 
haar leed niet verzoenen. Maar ze leert, vooral door Moeder, om 
Gods wil de beproevingen dragen, die Hij haar oplegt. Annie. 
het 13-jarig meisje, is misschien wel overeenkomstig het ideaal 
geteekend, maar ik twijfel, of we in werkelijkheid zulke verstan-
dige, wijs pratende en lieve meisjes zullen tegenkomen. Niettemin: 
Uitstekend voor onzen kring geschikt. 

B. 	 D. 

No. 178. Prils 40 cent. 75 cent. Leeftijd 7-11 jaar. 
OM EEN PUNTENSLIJPER, door L. A. Lever- Brouwer. 
Annie had een puntenslijper gekregen en nu wilde Geertje er ook 

een hebben. Maar Moeder vindt het niet noodig. Nu weet Geertje 
's Zondags in de Kerk een stuivertje achter te houden en koopt 
er 's. Maandags een puntenslijper voor. Maar rust heeft ze niet 
en ze vertelt tenslotte alles. 't Is wel aardig verteld. Een heel ge-
schikt boekje van 75 blz. voor meisjes van 7-11 jaar. Het leert 
den kinderen, tegenover Vader en Moeder altijd eerlijk, alles te 
bekennen. 

Aanbevolen. 
G. 	 D. J. H. jr. 

No. 188. Prils 50 cent. 94 bladz. Leeftijd 9—.12 jaar. 
EEN JONGEN, DIE OVERWINT. door J. C. Homoet. 

Goed zoo, dat zullen onze jongens met graagte lezen. 
Een jongen sticht brand en als het kwaad ontdekt wordt, krijgt 

een zwakzinnige de-schuld. De jeugdige dader maakt angstige dagen 
door, maar zwijgt. Eindelijk door middel van een vertelling op het 
Kerstfeest, komt hij tot oprecht berouw en de zwakzinnige wordt 
in zijn eer hersteld. Vorm en inhoud heel goed. Van harte aan-
bevolen. 

V. 	 Th. K. 
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No. 191. Prijs 50 cent. 93 bladz. Leeftijd 10-13 jaar. 
ERGENS IN DE WIJDE WERELD, door W. 0. v. d. Hulst. 

Een boek van v. d. Hulst, weer direct door zijn wijze van ver-
tellen te herkennen. 

Henk's Moeder ligt ernstig ziek in 't ziekenhuis. Hij treurt om 
haar en wordt bovendien door een schipper verkeerd beoordeeld, 
als hij tracht diens schuit voor overvaren te behoeden. Later komt 
zijn onschuld uit en mag Moeder, van wie hij zoo zielsveel hield, 
hersteld weer thuiskomen. Keurig beschreven! Een goed boek van 
93 blz. voor onze jongens van 10-13 j. Jammer echter, dat v. d. 
Hulst niet kan nalaten, de Naam des Heeren te verkorten. Dit 
is dan ook het eenigste, wat op dit boek is aan te merken. 

G. 	 D. J. H. Jr. 

No. 195. Prijs 50 cent. 94 bladz. Leeftijd 9-12 jaar. 
EEN ECHTE VRIEND, door Menkels v. d. Spiegel. 

Een jongensboek. 
Koos Valkenaar, zoon eener Weduwe, wordt door zijn school-

vrienden als een rare jongen aangezien. Toch was hij dat niet, 
doch gunde zich geen tijd voor spel. Oorzaak was, dat hij geheel 
vrijwillig zijn Moeder, welke met .  paard en wagen iederen dag er 
op uittrok, helpen wilde door thuis het huishoudelijk werk te ver-
richten. Op school was hij een ijverig leerling, hetwelk de jalouzie 
van de anderen opwekte. De ontdekking, dat Koos ook zelfs aan 
de waschkuip stond, was oorzaak voor de schoolvrienden hem te 
bespotten. Dit ontsteekt hem in toorn. Moeder leert hem echter 
hij voortduring, zijn vijanden lief te hebben. Een laffe daad wordt 
echter oorzaak dat het den jongens duidelijk wordt, dat Koos niet 
een rare maar een degelijke vriend is. 

Dit boek zit vol van kostbare leeringen, o.a. de ondeugden als 
haat, hoogmoed, jalouzie, diefstal. Het is een keurig en fraai uit-
gevoerd boekwerk, hetwelk we zeer aanbevelen. 

D. 	 J. C. S. 

No. 198. Prijs 55 cent. l06 bladz. Leeftijd 10-12 jaar. 
GO VAN BLAAK. door C. v. Dort. 

Een boek voor meisjes van 10-12 jaar. Toch kunnen we het niet 
van harte aanbevelen. Verschillende karakters zijn niet goed ge-
teekend, b.v. dat van de veelgeplaagde handwerkonderwijzeres is 
te slap en ook van het Hoofd der School zou men een ander op-
treden verwachten, als hij bemerkt, dat een vijftal leerlingen zijner 
school (en nog wel meisjeá) straatschenderijen pleegt. Gaarne 
zouden we gezien hebben, dat Go, de hoofdpersoon in 't verhaal, 
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na haar ziekte, in de rechte verhouding was komen te staan tegen-
over haar onderwijzeres, alsmede haar vriendinnen, maar hiervan 
lezen we niets. In 't algemeen zouden we maar matig willen aan-
bevelen zulke boeken, waarin plagerijen voorkomen (en nog erger) 
van leerlingen tegenover 't onderwijzend personeel, hetgeen kan 
uitlokken tot navolging.. 

G. 	 F. A. P. 

No. 204. Prijs 55 cent. Leeftijd 8-12 jaar. 
HET HUISJE ONDER DE HOOGE DENNEN, door Hermanna. 

Een heel boeiende geschiedenis van een jongetje, dat eerst bij 
zijn Grootmoeder in het huisje onder de hooge dennen inwoont. 
Ze moeten uit hun huisje en nu komt Heini onder mijnwerkers 
terecht en tracht weg te vluchten. We treffen hem daarna aan 
in 't Diaconessenhuis, ernstig ziek. Maar tenslotte komen beiden 
weer in hun huisje terug. 

Het verhaal speelt zich af in de berglanden. 't Boek is boeiend 
geschreven en heel goed wordt de liefde van Heini tot zijn Groot-
moeder beschreven. Om na te volgen, nu de liefde van velen 
verkoelt! Aan 't eind komt nog even de kerstboom te voorschijn! 

Desniettegenstaande aanbevolen! 
Een boek voor jongens van 8-12 jaar. 
G. 	 D. J. F1. Jr. 

No, 211. Prijs 55 cent. 113 bladz. 
ANDA. DE DU1NHEKS. door Margo. 

Een jongen, die dat boek in handen krijgt, vergeet den tijd. Mij 
dunkt, de beste aanbeveling voor dat keurige werk. Zoo'n jongen 
zal genieten van de spannende avonturen van de 5 vrienden in 
het zeedorp. Hij zal diep medelijden hebben met Anda, de duin-
heks, die op donkere avonden door het duin dwaalt met haar 
lantaarn, om haar zoon te zoeken, die over de wijde zee van haar 
is weggetrokken. Hij zal met klimmende verbazing smullen als 
hij leest, hoe de zoon van de duinheks in Florida aan land spoelt 
en de pleegzoon van een rijken planter wordt. En eindelijk zal hij 
met een zucht van voldoening het boek neerleggen omdat ten-
slotte de duinheks en haar zoon elkander weervinden. 

En wij, ouderen. zullen het boek bewonderen om de stevige 
compositie en den literair schoonen vorm. En we zullen den schrijver 
achten, omdat hij zoo duidelijk, het gansche boek door, onzen 
jongens doet zien, dat de Heere het leven der menschen bestiert 
en dat bij Hem uitkomsten zijn tegen. den dood. 

B. 	 D. 
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No. 224. Prijs 60 cent, 123 bladz. Leeftijd 12-14 jaar, 
OFFERS, door Dina. 

Een Zendingsboek. 
Frans en Marie Groen hooren van het zendingswerk. Dit werd 

oorzaak dat Marie, wanneer ze onderwijzeres is geworden, met de 
moeilijkheid krijgt te doen: Wat is mijn roeping? Na veel gebed 
en offer mag ze van haar Moeder, een weduwe, zich als onder-
wijzeres voor Indië in laten schrijven. Frans, haar broertje, vindt 
het een zwaar offer, zijn zuster met wie hij zoo heerlijk Woendags 
ging wandelen enz., te verliezen. Het offer valt hem zwaar. Later 
schrijft hij zijn zuster: als ik van school ga, leer ik voor zendeling. 
Doch het was hem meer om zijn zuster te doen, dan om zendings-
werk te verrichten. Later wordt het ernst en zijn broer en zuster 
samen in dienst van de Zending. 

Een aardig werkje, waarin ons de moeilijkheid van de Evangelie-
prediking onder de Heidenen duidelijk wordt. De uitdrukking: de 
Bijbel is zoo mooi, is niet erg verheven. We bevelen het matig aan. 

D. 	 J. C. S. 

No. 234. Prijs 60 cent. 195 bladz. Leeftijd 12-15 jaar. 
WILLEM VAN ORANJE. door A. C. de Zwart. 

Een echt jongensboek, waarin ons de levensweg van Oranje 
wordt beschreven. Wij hebben waardeering voor dit keurig ge-
schreven boek. 

Op meesterlijke wijze weet de schrijver het leven van Oranje 
saam te weven met de toestanden van land en volk. 

Wat ons trof was de Godsvreeze, die het geheele boek als een 
gouden draad doorloopt. 

Geeft dit den oudsten leerlingen in handen. Inzonderheid in deze 
tijden is zoon boek op zijn plaats. 

Warm aanbevolen. 
D. 	 J. C. S. 

No. 235. Prils 65 cent. 141 bladz. 
DE KOSTBARE VAAS, door Anthonia Margaretha. 

Een aandoenlijke geschiedenis, waard om gelezen te worden. 
Een nog zeer jong meisje, wees geworden zijnde, wordt in huis 
genomen door een Jood (handelaar in porselein) en diens vrouw. 
Groot is de invloed, welke dit kind met haar vroom hartje, op 
haar pleegouders heeft, ja, ten slotte wordt de Bijbel voor den 
ouden man een dierbaar boek, de pleegouders gaan met het meisje 
mede naar de kerk en straks sterft de oude handelaar in het vaste 
vertrouwen, dat de Heiland ook voor hem den prijs betaald en 
voldaan heeft. Mede in het middelpunt dezer geschiedenis staat 
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de kostbare vaas'', door de moeder van het meisje in uitersten 
nood ten gelde gemaakt bij den Jood en welke vaas het middel 
werd om de familie van het meisje op te sporen. Ontroerend wordt 
ons geteekend de vergeersche. laatste gang der moeder van 't meisje 
naar 't ouderlijk huis om vergiffenis te vragen; ontroerend is ook 
te lezen, hoe de oude Jood zijn zonden leert inzien en hoe de pleeg-
ouders en het meisje zich steeds meer aan elkaar hechten. Ten 
zeerste kunnen we dan ook dit boek aanbevelen, in de eerste plaats 
om zijn goeden, opbouwenden inhoud, alsmede om de keurige uit-
voering en sprekende plaatjes. 

We achten het geschikt voor de oudste leerlingen der Zondags-
school, allermeest voor meisjes, maar ook voor jongens en we weten 
bij ervaring, dat ook ouderen door den inhoud geboeid worden. 

G. 	 F. A. P. 

No. 250. Prijs 65 cent. 197 bladz. Leeftijd 11-13 jaar. 

`T ALLERMOHLIASTE. door Menkens v. d. Spiegel. 

Een pracht meisjesboek. Het behoort onder de eerste in de rij 
van onze goede christelijke lectuur. Het verhaalt ons de stijf-
hoofdigheid van Magda, welke zich niet kan vereenigen niet haar 
tweede Moeder. Zij duldt geen ander in haar. Moeders plaats. 
Zelfs als pleegkind opgenomen in 't huis van haar rijken Oom en 
Tante is ze zeer onvriendelijk en ondankbaar. Bezorgt door haar 
houding veel verdriet aan oom, tante, vader en 2e moeder. Een 
ernstige ziekte van haar moeder, waardoor haar vader, welke ze 
zeer lief had, in groote moeilijkheden komt, doet haar stil het 
pleeghuis ontvluchten. De thuiskomst bij vader en ontmoeting met 
moeder, stemmen haar wat milder. Berouw wordt bij haar wakker, 
toch wil ze haar fout niet goedmaken met oom en tante. Ernstig 
ongeluk van tante, breekt haar stijihoofdigheid, waardoor ze weer 
als kind wordt aangenomen. Het boek is waard in ruime mate 
uitgedeeld te worden. We hebben er lof voor. 

D. 	 J. C. S. 

No. 250. Prijs 65 cent. 138 bladz. Leeftijd 12-16 jaar. 
'T VOORNAAMSTE, door D. Menkens- v. d. Spiegel. 

- Dit boekje zal zijn weg wel vinden. 't Verhaalt ons de geschie-
denis van een meisje, dat op de 3\4.11.L.0.-  gaat. Ze is zeer 
hoogmoedig.. Door achteruitgang in zaken, kan ze niet naar de 
kweekschool maar moet thuiskomen om Moeder te helpen. Ook 
verhuizen ze naar een volksbuurt. Vooral dit laatste is heel wat 
voor haar trotsch hartje. Gelukkig leert ze het inzien en verandert 
dan ook geheel. 
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Paedagogisch en ook wat taal en stijl betreft in orde. Graag 
zagen we de boekjes van deze schrijfster wat meer positief. We 
mogen het echter wel aanbevelen. 

V. 	 Th. K. 

No. 263. Prijs 70 cent. 153 bladz. Leeftijd 11-14 jaar. 
HET HOOGSTE GOED, door !da Keller. 

Hier heeft men nu een echt boek voor onze Zondagsscholen. 
Een boek voor de groote meisjes. Het behandelt een stuk van het 
leven van twee meisjes, waarvan de eene mismaakt is en daar-
door ontevreden, maar tenslotte er in berust, als zij ziet, dat haar 
beeldschoone zus, door een ongeluk getroffen, van haar schoon-
heid wordt beroofd. Vooral mooi is het gedeelte, waarin de on-
gelukkige tot het besef komt, dat zij tal van litteekens dragen 
zal en zij van God de kracht afbidt, voor zij in een spiegel durft 
te kijken. Ontroerend mooi! 

We kunnen dit boek met warmte aanbevelen, ook om zijn gods-
dienstige waarde. Leeftijd 11-14 jaar. 

G. 	 D. I. H. Jr. 

No. 265. Prijs 70 cent. 150 bladz. Leeftijd 10-14 jaar. 
HET VERLOREN VERJAARDAGSGESCHENK. 

door A. C. van der Mast. 
Jongensboek. 
Oom en tante Peters sturen hun neefje Bram als verjaarsgeschenk 

een zilveren horloge. Het uurwerk komt echter niet op de plaats 
van bestemming aan, maar raakt tijdens de verzending zoek. Eerst 
een jaar later komt het horloge weer terecht en krijgt Bram toch 
nog z'n cadeau. 

Gaarne hadden wij dit keurig uitgevoerde jongensboek hartelijk 
aanbevolen. Om meer dan één reden is ons dit echter onmogelijk. 
Niet alleen kan de al te romantische ontknooping van het verhaal, 
de wijze waarop het verjaarsgeschenk wordt teruggevonden, ons 
in het minst niet bekoren, maar — en dit is natuurlijk ons voor- 
naamste bezwaar 	 positief christelijk kunnen we dit jongensboek 
al evenmin noemen. Zonde wordt nagenoeg niet bestraft. Karakter-
fouten worden gelaten voor hetgeen ze zijn. 

Wel vonden we hier en daar eenige stichtelijkheden, maar we 
meenen, dat „stichtelijk-  en „christelijk-  twee begrippen zijn, die 
elkaar lang niet altijd behoeven te dekken. 

B. 	 J. G. v. I. 

No. 267. Prijs 70 cent. 154 bladz. 
HET VOSSELAND. door E. Palma. 

Er is een heel brave jongen. Hij leert ijverig zijn gezang voor 
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de Zondagsschool en bidt vlijtig tot de Lieve Heer. Zijn broertje 
is een genieperd. Beide broers maken kennis met 2 andere broers, 
woonwagenjongens, waarvan de één een genieperd is en de an-
dere, wel niet braaf, dat kan niet, want hij is een woonwagen-
jongen. maar hij heeft wel aanleg om braaf te worden. Je kijkt er 
een beetje van op, dat iemand kans ziet om 14 bladzijden te schrij-
ven over jongens, die zoo braaf en over andere jongens, die zon 
geniepig zijn. Om het zoutelooze gedoe een weinig te kruiden geven 
de braven en de geniepigen elkaar bij toerbeurt een pak slaag. 
Na de lezing van dit boekje verlang je werkelijk naar iets hartigs. 
Zoodat ik maar zeggen wil: Wanneer ik mijn jongen zoón boek 
zou moeten geven. zou ik toch eerst eens kijken of ik ook wat 
anders voor hem vinden kon. 

B. 	 D. 

No. 269. Prijs 75 cent. 197 bladz. Leeftijd 10-- 12 Jaar. 
HET SMIDSGEZIN. door Jan Veltrnan. 

Voor kinderen een boeiende geschiedenis van het begin tot het 
eind. We zouden boven dit verhaal ook kunnen zetten: „Die op 
God betrouwen, komen nooit beschaamd uit-. Het geheele gezin 
is een toonbeeld van Godsvrucht en moet hierdoor vervolging en 
armoede lijden, terwijl ook de laster niet ontbreekt. „Gode meer 
gehoorzaam zijn dan de menschen-, dat is hun begeeren en on-
danks alle tegenwerking weer in iedere plaats. waar het gezin zich 
vestigt, verspreidt het gezin toch overal zegen, hetgeen later open-
baar wordt. De kinderen hebben door hun ongekunstelde vroom-
heid invloed ten goede op het hart van ouderen en leven in alles 
zoo geheel met vader en moeder. Als de Heere, ná veel beproe-
vingen, het gezin op een ongedachte wijze plotseling tot rijkdom 
brengt, blijft de eenvoud bewaard en hun eenig verlangen is. met 
de verkregen goederen God te dienen. Vader heeft nu volop tijd 
om aan de heidebewoners het Evangelie te brengen, en de beide 
jongens zullen, naar hun begeerte. voor predikant gaan studeeren. 

Dit boek is zeer aan te bevelen, zoowel voor jongens als meisjes. 
Leeftijd 10-12 jaar. 
• G. 	 F. A. P. 

No. 270. Prijs 80 cent. 202 bladz. 
MARIANNE, door Heleen. 

Een gezellig, vlot geschreven meisjesboek, dat zeker voldoet aan 
cle eischee, die in 't algemeen aan zoo'n boek te stellen zijn. 

't Vertelt over Marianne. een dochtertje van welgestelde men-
schen. Ze gaat op de kweekschool. Haar ouders worden arm, door 
tegenslag in zaken. Marianne krijgt een heel moeilijk leven, haar 
vriendinnen laten haar in den steek, kortom, haar jonge leven wordt 
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verduisterd door de donkere schaduw van den tegenspoed. Maar 
ze wordt zeer gesterkt in den jeugddienst. Dat is voor ons jammer. 
Jeugddiensten zullen in het kader van de Gereform. Kerkbeschou-
wing moeilijk in te passen zijn. Wie onderschrijft wat de Belijdenis 
aangaande de Kerk leert, kan er geen vrede mee hebben. Eerlijk-
heid gebiedt, te erkennen, dat dit boek met onmisbaar talent ge-
schreven is. Vooral over het leven in het meisjeskamp wordt ver-
haald op een wijze. die onze meisjes pakken zal. Toch weet ik niet 
of iemand, die het Geref. beginsel ernstig neemt, hier zonder voor-
behoud zeggen zal: aanbevolen. 

B. 	 D. 

No, 278. Prijs S5 cent. 220 bladz. Leeftijd 14 Jaar en ouder. 
HOE TRUUS OVERWON, door Jeanne-Marie. 

Meisjesboek. 
De schrijfster brengt ons hier in een lijvig boekdeel een familie-

geschiedenis, die we met veel genoegen hebben gelezen. 
Het hoofdmotief van dit verhaal zouden wij kunnen uitdrukken 

in deze woorden: „Gods wegen zijn anders dan onze wegen". 
Dat te erkennen en daarin te berusten vraagt menigmaal zware 

offers, maar doet vroeg of laat toch ook dit ervaren: „'s Heeren 
wegen zijn altijd beter dan de onze". Hier hebt ge in enkele zin-
sneden den inhoud van dit keurige meisjesboek en tevens de levens-
geschiedenis van Truus, de hoofdpersoon van het verhaal. 

Zeker, geheel zonder critiek kunnen we den inhoud niet laten 
passeeren. We gelooven, dat de schrijfster goed had gedaan, als 
ze haar boek minstens 50 blz. had bekort. Vele lezeressen zullen 
zich met mij verwonderen over de taaie langdradigheid. die het 
boek hier en daar ontsiert. Ook maakt Jeanne-Marie zich op 
sommige plaatsen mi. al  te gemakkelijk en te goedkoop van de 
moeilijkheden af (vgl. b.v. blz. 194). Men krijgt dan sterk het 
gevoel, dat haar werk meer kunstmatig is gemaakt dan litterair 
geboren en gegroeid. Maar dit alles neemt niet weg, dat we het 
boek met veel waardeering kunnen aankondigen als degelijke Chris-
telijke lectuur. 

B. 	 J. G. v. I. 

No. 279. Prijs 85 cent. 234 bladz. Leeftijd 11-14 Jaar. 
GERDIENTJE, door W. (3. v. d. Hulst. 

Weer echt werk van Van de Hulst. Een fijn boek! 
Zulk werk moeten we hebben voor onze jeugd, omdat hier de 

juiste toon getroffen wordt, zoodat de snaren der kinderziel in haar 
edelste gevoelens gaan meetrillen. De inhoud van dit boekje ver-
melden lijkt ons niet noodig. 't Is een boekje wel in de eerste plaats 
voor meisjes, maar onze jongens zullen het minstens even graag 
lezen. 
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Ons protest blijft ook hier uitgaan tegen het woordje Heer, maar 
onmiddellijk laten we volgen: Geef dit boek onze jeugd in handen; 
want de Eere Gods wordt hier op 't hoogst verheerlijkt, terwijl 
al wat van den m-ensch is, als zondig wordt veroordeeld. Nogmaals 
warm aanbevolen. 

V. 	 Th. K. 

No. 2S0. Prijs 90 cent. 249 bladz. Leeftijd 10-14 jaar. 
JONGENS UIT EEN STIL STADJE, door R. v. d. 

Een flink dik jongensboek van 249 blz. Keurig gebonden, mooie 
titelplaat en aardig geïllustreerd. En de inhoud? Een boeiende ge-
schiedenis van eenige vriendjes uit een stil stadje en daar door 
heen de geschiedenis van een woonwagenbewoner en die van een 
boerenknecht. Spannende momenten zijn er bij! Het boek leert, 
dat kleine oorzaken groots gevolgen kunnen hebben en hoe on-
schuld wordt beloond en schuld gestraft. Ook hier wordt even 
met één regeltje van een kerstboompje met vijf kaarsjes gerept. 
Toch wil ik dit boek warm aanbevelen. 't Is een goed boek voor 
jongens van 10-14 jaar. 

G. 	 D. J. H. Jr. 

No. 281. Prijs 90 cent. 236 bladz. Leeftijd 10 en 12 jaar. 
GEORGE WASHINGTON, door 0. A. de Ridder. 

Een kostelijk werk over den Amerikaanschen vrijheidsheld. Het 
teekent ons Washington als den man van hooge statuur, die het 
waard is, door ieder gekend te worden. Het boek is vol leven en 
handeling en bevat een schat van historische bijzonderheden. Het 
wekt liefde en ontzag voor dien onbaatzuchtigen groote, die zijn 
land en zijn volk liever had dan zijn leven en zich, in eerbiedige 
onderwerping aan den Almachtige, offerde op het altaar des va-
derlands. 

Den schrijver kan de eere niet ontzegd worden, dat hij in zijn 
boek een gedegen werk heeft geleverd, dat de bibliotheek eener 
J. V. tot sieraad zal strekken. Alleen, hij schreef niet voor kinderen. 
Wie daarom kinderlectuur zoekt, zal bemerken, dat dit boek voor 
10 en 12 jarigen te moeilijk is. 

B. 	 D. 

No. 294. Prijs 75 cent, 198 bladz. Leeftijd 14-16 jaar. 
ROSA FLUWEELTJE, door E. Gerdes. 

Meisjesboek. 
„Rosa Fluweeltje" is reeds verschillende geslachten meegegaan. 

Voor ons ligt nu al de 10e druk. We kunnen het ons indenken, 
dat onze ouders en voorouders het boek met veel genoegen hebben 
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gelezen. Nu heeft het echter, zoo meenen wij, z'n tijd gehad. Het 
boek is werkelijk te oudcrwctsch geworden. Natuurlijk behoeven 
„ouderwetsch" en „onbruikbaar-  niet altijd samen te gaan. maar 
'we kunnen den verhaaltrant van den auteur „die ons uitnoodigt 
met hem mee te gaan" en „die ons vervolgens met allerlei personen. 
wenscht bekend te maken-  niet meer waardeoren. In elk geval 
lijkt het ons paedagogisch onjuist aan onze jeugd diè lectuur in 
handen te geven, die een geest ademt van ongeveer een eeuw ge-
leden, temeer daar het ons met een beetje moeite toch nog wel ge-
lukken zal een keuze te doen uit Christelijke boeken, die geschre-
ven zijn. voor onzen tijd en onze kinderen, die onder zoo geheel 
andere levensomstandigheden opgroeien dan die, welke Eerdes 
beschrijft. 

Laten we dit boek dus maar eens ter zijde leggen. 
B. 	 J. G. v. I. 

No, 296. Prijs 60 cent. 
BIJBEL 	GESCHIEDENISSEN, door C. F. Schottelndreiei. 

Dit is niet een gewoon leesboek. Ook is het niet een echte hand-
leiding bij de Bijb. Gesch. Dit boek .houdt zoo het midden tusschen 
die beiden. Voor onze knapen lijkt bet m ij zeer geschikt om b.v. 
inleidingen te loeren maken. Het boek bevat alle historische ver-
halen uit den Bijbel beknopt, duidelijk, eenvoudig in onze taal na-
verteld met hier en daar een principieels inlassching. De aantee-
keningen onderaan geven veel leerzaams. Wij bevelen dit boet met 
warmte aan, wat trouwens niet vreemd is, als men weet, dat hier 
het 135ste duizendtal verschijnt. Bij de uitreiking rekene men 
echter niet hetgeen hierboven gezegd wordt. 

V. 	 Th. K. 



Uitgaven van J. M. Bredee's U. M. N.V. 
te Rotterdam 

Hieronder volgen de beoordeelingen van de nieuwe uitgaven van 
deze firma. 

Kosten noch moeiten heeft zij gespaard om haar boeken innerlijk 
en uiterlijk best af te leveren. Haar catalogus 1932/33 verschijnt dit 
jaar op heel bescheiden voet in beperkten omvang, hoewel geheel 
volledig, daar slechts de illustraties weggelaten zijn en de beschrij-
vingen van verschillende boeken en artikelen wat beknopter wordt 
gegeven. Evenwel vestigt zij de aandacht er op, dat de Standaard-
Catalogus met de meer uitgebreide toelichting en illustraties gaarne 
op aanvrage gratis wordt toegezonden. De series Zondagsschool-
lectuur, teksten en uitdeelingskaartjes zijn dit jaar met eenige ver-
meerderd. Overdrukken van de nieuwe Kerstboekjes worden voor 
Zondagsschoolbesturen gratis (tegen inzending van 45 cent voor 
porto-kosten) beschikbaar gesteld in een stel „Kerstklokken 1932". 
Echter moeten zij voor 1 December aangevraagd zijn. 

G. 	 M. N. 

No. 57. Prijs I8 cent. 32 bladz. Leeftijd 8 jaar. 
NIET BESCHAAMD. door Geo. 

We maken in dit boekje kennis met het gezin van Juffrouw Leen-
derts, een weduwe, die met naaiwerk voor zich en haar drie kin-
deren in al haar behoeften moet voorzien. Zij is een geloovige 
vrouw, die in haar nooden den Heere vraagt. 

Haar oudste zoontje Jan krijgt op straat een ongeluk door een 
auto-aanrijding. Dit geeft veel moeilijkheden voor de weduwe, 
maar de Heere beschaamt haar vertrouwen niet. Wonderlijke uit-

' redding komt er. 
Onze 8-jarige kinderen zullen het boekje met genoegen lezen. 

Van harte aanbevolen! 
V. 	 K. M. 

No. 74. Prijs 23 cent. 38 bladz. Leeftijd 6 jaar, 
TOEN HET ONWEERDE, door 1). Menkens- v. d. Spiegel. 

Een aardig boekje voor onze 6-jarige kinderen. 
In 't verhaal komen vier jongetjes voor, die voor een dagje bij 

Grootmoeder zijn. Piet, een van 't viertal, wordt zeer bang tijdens 
het onweer, daar hij meent, dat de Heere dit onweer zendt om een 
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onwaarheid, die hij heeft gezegd. Dit doet heni schreiend tot Groot-
moeder wenden, die met hem hielt om vergeving. 

Het is een echt kinderboekje. Daar het in lettergrepen is ver-
deeld, is het geschikt voor de kleintjes. 

Een paar keer vonden we liet woordje Heer, Beter vonden we. 
dat het werd vervangen door Heere. 

Overigens aanbevolen. 
V. 	 K. M. 

No. 94. Prijs 30 cent. 56 bladz. Leeftijd 10 jaar. 
HEIN, DE KLEINE MEUBELMAKER, door Johanna Breevoort, 

Hein is met Han en hun. zusje het kroost der weduwe Jansen. 
Haar man, eenmaal een bekwaam meubelmaker. is ruim cen jaar 
geleden gestorven. Mct hard werken kan zij slechts een karig stuk 
brood verdienen. Daarbij is de tweede, haar zoontje Han, een zwak 
ventje. Hein zoekt nu, door kleine meubeltjes te maken, moeder te 
steunen. Deze meubeltjes verkoopt hij langs de huizen. Alles wacht 
hem op straat: verleiding, beschimping, enz. Hij mag echter door 
Gods genade staande blijven. Eens vindt hij een parapluie met zil-
veren knop. Dit voorval brengt hem in aanraking met Mijnheer van 
Zanten, een groot meubelfabrikant. Deze zorgt verder voor 't gezin: 
voor Hein als vakman, voor moeder, Han en kleine zus. Han komt 
te sterven, doch hij kan sterven. Dit troost de weduwe. Op bladz. 
52 (onderaan) staat iets, waarmee wij het niet eens zijn. De oude 
Harm zegt: ,.Uw kind is toch gedoopt!", alsof dit de grond der 
zaligheid is. Bladz. 53 geeft wel iets anders te hopren, n.l. waar 
Han met tranen in de oogen Ps. 25 : 2 en 3 las (zijn lievelings-
verzen). Overigens aanbevolen! 

V. 	 K. M. 

No. 96. Prijs 30 cent, 53 bladz. Leeftijd 8-10 jaar. 
DAT LIEP SLECHT AF, door C. de Bruin. 

Het boekje, geschreven voor 8-10 jarige kinderen, verhaalt ons 
een geschiedenis van een jongen, die door snoepzucht tot stelen 
overging. 

Ellende bracht hij in zijn ouders huisgezin, die hem steeds ver-
maand hadden en op Gods Woord gewezen. 

Verkeerde omgang brachten hem verder op den glibberweg der 
zonde en ontsloten voor hem de deuren der gevangenis. 

Zijn moeder sterft van verdriet, zijn vader kwijnt weg onder al 
de ellende. 

't Is een boekje vol waarschuwingen voor de jeugd! Aanbevolen. 
V. 	 K. M. 
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No. 127. Prijs 40 cent. 64 bladz. Leeftijd 10-12 jaar. 
HET GEBROKEN SERVIESJE, door Johanna Breevoort. 
Een aardige geschiedenis, waarin duidelijk uitkomt: „Waar lief-

de woont, gebiedt de Heere Zijn Zegen!" 
Mevrouw Hanken, de moeder van een viertal flinke kinderen, 

is ziek en moet voor haar ziekte naar Zwitserland. Het afscheid 
is roerend, vooral voor vader en de twee oudste jongens. De twee 
kleinen begrijpen het nog niet zoo goed. Een half jaar duurt de 
afwezigheid. Reeds den len dag na 't vertrek gebeurt er iets, n.l. het 
oudcrwetsche kinderserviesje breekt. Wout voelt zich hieraan schul-
dig en nu wil hij zijn zusje een nieuw terugkoopen. Hij gaat 's mor-
gens en 's avonds bij den melkboer werken en verdient zoo wat. De 
liefde in dit huisgezin doet weldadig aan. 

Als Mei in 't land komt, komt ook Moeder terug, geheel genezen. 
Het gebed van vader en kinderen was verhoord. Een echt Chris-
telijk huisgezin wordt ons in dit boek geteekend. Hartelijk aan-
bevolen! 

V. 	 K. M. 

No. 136. Prijs 40 cent. 76 bladz. Leeftijd 8 --10 jaar. 
GOD ZORGT. door J. C. de. Koning. 

Het boekje, geschreven voor 8-10 jarige kinderen, geeft een ver-
haal van een weduwe, die met haar zes kinderen, waarvan. Hein de 
oudste is, de waarheid ondervinden van het Woord des Hecren: 
„Want Hij zorgt voor ul-  Victor Verhoeven, het zoontje van de 
villa-bewoners, duwt Hein's moeder met opzet omver, zoodat zij 
met een verstuikten voet blijft liggen. Hein wil zich wreken op 
Victor. Deze rent snel op zijn fiets weg, komt te vallen en krijgt 
een hoofdwonde. Dit voorval brengt de villa-bewoners in aanra-
king met het huisgezin der weduwe. Victor ziet het verkeerde zijner 
handelingen en belijdt zijn schuld en zonden. Mijnheer Verhoeven 
helpt de weduwe en haar gezin, die hierin Gods Hand zien. 

Aanbevolen. 
V. 	 K. M. 

No. 145. Prijs 40 cent. 80 bladz. 
IN VEILIGE HOEDE, door P, de Zeeuw .1.6zn. 

Een verhaal uit de dagen der Hervorming in Duitschland. Ds. 
Brentz te Halle, vroeger Roomsch priester, later vriend van Luther, 
moet om des geloofs wille uit Halle vluchten. Alva is gekomen met 
een leger en neemt de stad in. Maar dominee Brentz is als metse-
laar verkleed met behulp van den ouden koster gevlucht. Later 
keert hij terug, maar moet weer vluchten als Granvelle in eigen per-
soon een poging komt doen, om den ketter te vangen. Nu is het een 
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Raadsheer der stad, die, geholpen door een Roomschen knecht, 
Brentz weet te waarschuwen. Dat is een fijn trekje. Geen anti-
papisme, wil de schrijver, volkomen juist, zeggen. 

Ook nu ontkomt Brentz weer en vindt in Stuttgart bescherming 
bij Hertog Ulrich. Wanneer men hem ook daar zoekt, bewaart de 
Heere Zijn knecht 14 dagen op een zolder, waar een kip iederen 
dag een ei legt. 

Brentz wordt later de Hervormer van Wurtemberg. 
Vlot geschreven. Kinderlijk. Een boek voor onze kinderen. 
B. 	 D. 

No. 158. Prijs 50 cent, 103 bladz. Leeftijd 13-15 jaar. 
PRINS WILLEM VAN ORANJE, door Betsy. 

Een boek voor onze jongens. Een bekende en toch weer altijd 
aantrekkelijke geschiedenis. 

Beschreven wordt ons den levensweg van dezen Grooten Held. 
Ons inziens is het boek wat stroef geschreven. Op een knapen-

vereeniging zal het beter uitgegeven kunnen worden. 
Voor woord Heer, zagen we liever geschreven Heere. Temeer 

komt deze noodzakelijkheid uit, als we blz. 32 openslaan en lezen 
dat ook Filips als Heer genoemd wordt. 

Wij meenen, dat Willem van Oranje ons in deze ook anders ge-
leerd heeft. 

Voor Zondagsschool kunnen wij het niet aanbevelen. 
D. 	 J. C. S. 

No. 186. Prijs 60 cent. 238 bladz. Leeftijd boven 12 jaar. 
IN 'T LAND VAN STRIJEN, door Jean Marie. 

Dit boek, geschreven voor meisjes en jongens boven 12 jaar, laat 
ons enkele bladzijden zien uit den strijd voor geloof en vrijheid. 

We worden gebracht naar Geertruidenberg. 
Hier in het gezin van Frans Cornelisse, bierbrouwer van beroep, 

maken we kennis- met velerlei soort van menschen. Frans Cornelis- 
se zelf denkt weinig met ernst over de dingen der eeuwigheid. Wel 
ziet hij de gebreken der Roomsche kerk, doch verder komt hij niet. 
De overgave van Geertruidenberg voert hem naar de Gereformeer- 
de leer, doch op zijn sterfbed vraagt hij nog om een 	 priester. 
Zijn vrouw Aaltje, meer ingewijd van de jeugd af in de nieuwe 
leer, komt door vele verdrukkingen en beproevingen tot de blijd- 
schap des geloofs, evenals haar dochter Margriete, eerst bagijntje. 
later overtuigd protestante. Aagt, de dienstbode. als ook Dirk An-
driesse, de man van Margriete, en Hendrik Cornelisse, oom van 
Margriete, zijn figuren, die ons de „kracht des geloofs" doen zien. 

Het is een boek, dat wij gerust durven aanbevelen. 
V. 	 K. M. 
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No. 187. Prijs 60 cent. 255 bladz. 
DROOMSTERTJE, door 1.). Menkens- v. d. Spiegel. 

Dit meisjesboek is van superieure kwaliteit in alle opzichten. 
't Is even moeilijk in enkele zinnen den inhoud weer te geven als 
om de juiste woorden te kiezen voor een beoordceling. die dit boek 
recht laat wedervaren. Ik zou haast zeggen, dit boek onttrekt zich 
aan een beoordeeling, 't laat zich alleen genieten. 

Iemand, die het godvruchtig leven van een oude dame beschrij-
ven kan op een wijze als hier gebeurt, moet er zelf iets van weten. 

Heel veel van onze oudere meisjes moeten dat boek lezen. 't Is 
boven allen lof. 

B. 	 D. 

Uitgaven van W. D. Meinema N.V. 
te-  Delft 

Het doel van deze firma is om gezonde, positief Christelijke 
jeugdlectuur, welke naar inhoud en vorm hoeft, te brengen: Ver-
schillende uitverkochte nummers zijn herdrukt. Tevens heeft zij 
eenige deelen, welke zij destijds van de Uitgevers Maatschappij 
Unitas overgenomen heeft, herdrukt, hoewel de oplaag dezer hoe-
ken nog niet uitverkocht was. 

De vroegere uitvoering bevredigde niet, zoodat lij in overeen-
stemming met de nieuwere eischen een nieuw kleed ontvingen. Om 
tot het koopen van den eersten druk aan te sporen, zijn de prijzen 
van den eersten druk lager gesteld dan die van den tweeden. De 
geheele prijsstelling is herzien en waar mogelijlc verlaagd. De halve-. 
prijs-methode is vervallen. Voor cartonnage wordt voortaan slechts 
10 cent, en voor een stempelband 60 cent berekend. Zichtzendingen 
kunnen ten alle tijden aangevraagd worden mits na inzage het niet 
gewenschte deel franco teruggezonden wordt. Ook zijn geheel gra-
tis drie Kerstkeurbundels te verkrijgen. Deze bevatten gedeeltelijke 
of geheele overdrukken van de uitgaven van dit en het vorige jaar. 

Deze firma levert werkdat af is. En wat het uiterlijke, ook wat 
den inhoud betreft. 

G. 	 M. N. 

No. 64. Prijs 35 cent, gecart. -15 cent .70 bladz, Leeftijd 12 jaar. 
lN VEILIGE HAVEN, door Adri van Witzenburg. 

Dit aardige boekje geeft ons een kijkje in een visschersstadje. 
Het beschrijft ons het lief en het leed, het wachten, de zorgen der 
altijd in gevaar verkeerende bevolking. Het laat ons echter ook 
zien het vertrouwen op den Heere, de danktoon tot Hem, Die aller 
lot bestiert. 
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Geef dit boekje in handen onzer tivealfiarige kinderen en ze ge-
nieten. 

In 't geheele boekje komt het uit, dat Gods naam niet enkel klank 
is, maar dat er een innige gemeenschap met de Bron van alle leven 
moet zijn. 

Met alle vrijmoedigheid bevelen we dit boekje aan. Stijl en taal 
is ook goed verzorgd. 

V. 	 K. M. 

No. 66. Prijs 90 cent, gecart. 100 cent. 163 bladz. Leeft. 11-14 j. 
DE MUSKETIER VAN DEN PRINS, door tingo Kingwans. 

Een boek voor onze jongens, om van te smullen. Een jongen, die 
dit boek leest, gunt zich geen tijd om te rusten. 

Op boeiende wijze wordt ons beschreven, hoe Gerard van Bergen, 
zoon van den bekenden turfschipper van Breda, zijn plicht vervul-
de als lijfsoldaat van Prins van Oranje en later van Prins Maurits. 
Zijn plichtsbesef en Vaderlandschliefde bezorgde hem groot ver-
trouwen bij de beide Prinsen. Ook zijn vriendschap met van Reijds, 
klerk bij den Prins, waardoor Gerard van vele onderhandelingen 
op de hoogte was. Spannend is de geschiedenis als het gaat over 
Nardus, den spion. Niet minder de inneming van Breda. 

We hebben allen lof voor dit schitterende werk, waarin zoo echt 
uitkomt: God, Neerland, Oranje. 

Een degelijk christelijk boek, waard in groote getalen uitgegeven 
te worden. Zeer aanbevolen. 

D. 	 J. C. S. 

No, 67. Prijs 90 cent, gecart. 100 cent. 160 bladz. Leeft. 10-1.1 j, 
GROEIENDE VRIENDSCHAP, door A. Warnaar. 

Met genoegen hebben we dit degelijk boek gelezen. Op treffende 
wijze weet schrijver het geheele boek door de oprechte vriendschap 
te teekenen van drie vrienden. Niet dat de schrijver van deze jon-
gens brave kerels maakt. Neen we zien ze buitelen, springen, ja 
met politie in aanraking komen. 

Op treffende wijze weet de schrijver ook den innerlijken strijd 
van deze jongens te openbaren. Bijzonder veel leering ondervinden 
zij op de Hoeve: Welk een godvreezend maar ook opgewekte boer 
is Buitelaar. 

In 't bijzonder trof ons de verklaring op de vraag van Jaap: „Hoe 
weet je nu precies of je den Heiland liefhebt", blz. 129-133. Hoe-
wel we voor het woord doodschrikken liever een ander zagen, heb-
ben we toch niets dan lof voor dit werk. 

D. 	 J. C. S. 
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No. 68. Prijs 10 cent, gecart. 50 cent. 75 bladz. Leeftijd 10 jaar. 
TOEN DE SCHUIT LAG INGEVROREN, door H. te Mei-we. 

Dit boekje, ademende een beslist Christelijken geest, geschreven 
voor tienjarige kinderen, is ten volle waard om gelezen te worden. 

Jelle, de schipperszoon, blijft ook te midden der gevaren van de 
groote stad zijn belijdenis getrouw. De lezing er van sterkt ons en 
daarom: „reik het met alle vrijmoedigheid uit aan de kinderen!" 

Menig oudere leest het met genoegen. Ook de verteltrant is 
m. i. goed. 

V. 	 K. M. 

No. 70. Prijs 30 cent, gecart. 40 cent. 54 bladz. Leeftijd 7- -9 j. 
VAN DRIE KLEINE KLEUTERS, door Carla. 

Een leuk boekje, in lettergrepen gedrukt. 
Drie kleuters zijn op zoek naar poes. Overal zoeken ze, in het 

dorp, in het bosch, nergens te vinden. Eindelijk komen ze bij vrouw 
Vink terecht en vinden daar tot hun groote blijdschap hun lieve 
poes. 

Een eenvoudig verhaaltje, waarin schrijfster laat spreken, dat 
jokken, zondigen tegen God is. Aanbevolen. 

D. 	 J. C. S. 

No. 20. Prijs ingen. 35 ct. gecart. 45 ct. 67 blz. Leeftijd 8-10 jaar. 
OPA'S VERJAARDAG, door Gerry: 

Jongens en Meisjesboek. 
De Grootvader van Jo en Evert van Beek is gauw jarig. Jo mag 

zelf een vest voor Opa breien en Evert wil zelf ook iets voor Opa 
maken. Meester Brent helpt Evert en vertelt hem van zijn zoontje 
Cornelis, dat gestorven is. Thuis vertelt Evert het weer aan z'n 
moeder. Moeder zegt tot haar kinderen, dat ze eiken dag moeten 
bidden om een nieuw hart. 

Een goed boekje voor de kleintjes. 
G. 	 M. K. 

No. 37. Prijs ingen. 35 et. getart. 45 ct. 45 blz. Leeftijd S-10 jaar. 
DE GELAPTE BROEK, door Hugo Kingnians. 

Een jongensboek. Koert Straatsma wordt door de jongens voor 
„lappeman" gescholden, omdat hij zooveel lappen in z'n broek heeft. 
Douwe Eisinga is er ook bij, maar vindt het niet mooi, dat de 
jongens Koert uitlachen. Douwe zwijgt echter. Dat vindt z'n vader 
niet flink. Tusschen de jongens wordt het weer goed en de naam 
„lappeman" verdwijnt. 

Welk een zegen een Godvreezende moeder te hebben. 
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Een goed Christelijk jongensboek. 
Hartelijk aanbevolen. 
G. 	 M. K. 

No, 45. Prijs ingen. 50 ct. gecart. 60 ct. 93 blz. Leeftijd 7-9 jaar. 
EEN ZATERDAG, door Maryo 

Een verhaal, waarin vertelt wordt hoe in een onderwijzersgezin 
de kinderen een Zaterdag doorgebracht hebben. Voor de kleintjes 
wel aardig om te lezen. 

G. 	 M. K. 

No. 48. Prijs gecart. 	1.— geb. ,f 1.50. 148 blz. Leeftijd 12-16 j. 
IN GODS HAND, door H. te Merwe. 

Dit boek handelt over de spannende gebeurtenissen van No-
vember 1918. Dagen vol angst en zorg. Vrijwilligers worden op-
ceroepen om Vorstin en Vaderland te verdedigen. Zij gaan naar 
ben Haag. „Bangheid kenden ze niet, want ze wisten veilig te 
Zijn in Gods hand". De schrijver verplaatst ons in een Haagsch 
gezin; dat van Overdiep. Overdiep is een Christen, die beslist en 
vrijmoedig voor z'n beginsel uitkomt. Wij zien dit b.v. in de ge-
sprekken met buurman De Rooy, die socialist is. Een spannend 
boek. Welk een enthousiasme bij de huldiging van de Koningin 
op het Malieveld. Ontroerend mooi. 

Een boek voor jongens en meisjes. 
Aanbevolen. 
G. 	 M. K. 

No. 41. Prijs ingen. 30 ct. gecart. 40 eL 53 blz. Leeftijd 7-10 jaar. 
DE BLADWIJZER, door H. te Merwe. 

Wim Wouters teekent bladwijzers met teksten er op en gaat 
die langs de huizen verkoopen. Z'n vader is zonder betrekking 
en nu wil hij z'n ouders helpen. Wim bidt den Heere om zegen. 
Dan gaat hij en z'n tocht is voorspoedig. Hij verkoopt 14 blad-
wijzers. Een mooi boekje. Welk een troost is het gebed. 

„Werpt uwe zorgen op den Heere". 
Aanbevolen. 
G. 	 M. K. 

No. 62. Prijs gec. ,f l.- geb. . f 1.50. 160 blz. Leeftijd 11-16 jaar. 
HET GEZIN VAN DEN CHAUFFEUR. door Maryo. 

Een pracht boek. Volmers is chauffeur bij een autobus-onder-
neming. Z'n baas sterft en een jonge neef neemt de zaak over. 
Voortaan zal er ook 's Zondags moeten gereden worden. Volmers 
weigert op Zondag dienst te doen en wordt ontslagen. Hij vindt 
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werk op een blikfabriek in de stad. Z'n dochtertje Em krijgt een 
betrekking bij dokter van Emseren. Volmers verhuist naar de stad. 
Dokter van Emseren koopt een auto en Volmers komt bij hem 
in dienst als chauffeur. Een Christelijk huisgezin. Volmers is een 
Christen in woord en daad. Van zoon voorbeeld gaat kracht uit. 
De kinderen zijn ècht, leven mee, helpen mee, eeren hun ouders, 
bidden. In de stad is Volmers tot zegen voor Kester, die Socialist 
is. Kester gaat mee naar de kerk. 

Zelfs ouderen moeten dit boek eens lezen. 
Hartelijk aanbevolen. 
G. 	 M. K. 

No. 63. Prijs ingen. 35 et. gecast. 45 ct. 60 blz. Leeftijd 11-14 j. 
LIEM TJAN, de Zendingsbediende, door 1-1. lienszen Veenland. 

Een zendingsverhaal uit China. Liem Tjan is de bediende van 
zendeling Hielke. De zendeling wordt door een rooversbende ont-
voerd. Mevrouw Hielke en Annie worden door Liem Tjan in veilig-
heid gebracht. Daarna neemt hij dienst onder de roovers om zijn 
meester te redden. Met behulp van Li Hun Chi, den onderhoofd-
man der roovers, gelukt dit. Zij vluchten en komen in Shanghai. 
Hier vindt de zendeling zijn vrouw en kind. Samen knielen ze 
neer om God te danken. Liem Tjan en Li Hun Chi geven zich voor 
den arbeid in het Evangelie onder hun landgenooten. 

Een mooi boek. Boeiend van begin tot einde. 
Welk een trouw bediende is Liem Tjan, 
Aanbevolen. 
G. 	 M. K. 

No. 65. Prijs lagen. 45 ct. getart, 55 ct. 83 blz. Leeftijd 12-16 j. 
DE GEUZENTROEP, door A. yam Atten. 

Vijf jongens richten een club op „De Geuzentroep". Zij plagen 
Jaap Sanders. Kobus, het zoontje van Sanders, is ziek. Door de 
schuld van jongens is hij van een stelling gevallen. Sanders is 
nu tegen jongens norsch. Als de jongens vernemen, waarom San-
ders zoo verdrietig en norsch is, gaan ze hem om vergeving vragen; 
ze nemen voor Kobus een tros druiven mee. Het lijden is Kobus 
tot zegen. Kobus sterft in vrede. Sanders heeft een zwaren strijd te 
strijden. Hij heeft Kobus op z'n sterfbed beloofd, dat hij den Heere 
zou gaan zoeken.. Hoe ernstig zijn de jongens als ze achter de 
lijkwagen gaan. Van hun opgespaarde zakgeld laten ze een een-
voudige steen op de groeve plaatsen. 

Een gezond Christelijk jongensboek. 
Van harte aanbevolen. 
G. 	 M. K. 
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No. 69. Prijs ingen. 15 ct. gecart. 25 ct. 21 blz. Leeftijd 10-12 j. 
GODS TROUFORBOUN, Krystteltsie fen Piter rl. Akkerman. 

Dit boekje is in de Friesche taal gescheven. 
Een ernstig boekje. 
Voor uitdeeling op Kerstfeest bijzonder geschikt. 
Hartelijk aanbevolen. 
Jammer dat onze kinderen het niet lezen kunnen. 
G. 	 M. K. 

Uitgaven van J. M. Bredee's U. M. te R'dam 

BELOON1NGSKAARDES, 

De prijs per vel is 30 cent. Bij afname van minstens 10 vellen 
wordt de halve prijs berekend. 

De gekleurde afbeeldingen, voorzien van een korten tekst, zijn 
zeer gevarieerd, duidelijk gedrukt en frisch van aanzien. 

De afmetingen der vellen zijn -F- 30 bij 45 
N.R.M. 1. Gedenk aan Uwen Schepper. 

Landschappen. 36 stuks p. v. 12 soorten. 
N.R.M. 2. Laat Uw licht schijnen. 

Vogels en bloemen. 60 stuks p. v. 20 soorten. 
N.R.M. 3. Uw Woord bestaat in eeuwigheid, 

Landschapjes. 120 stuks p. v. 30 soorten. 
Serie 2606. God is Heide. 

Kinderafbeeldingen. 20 stuks p. v. 
Serie 2608. De werken des Heeren zijn groot, 

Landschappen. 30 stuks p. v. 

Serie 2617. Alles wat adem heeft, love den Heer. 
Vogels en bloemen. 30 stuks p. v. 

Serie 2626. Alle heidenen zullen Hem dienen. 
Op het gebied van de zending. 40 stuks. p. v. 

Serie 2627. De Heere is allen goed. 
Kuikens. 35 stuks p. v. 

Serie 2632. Verblijdt U in den Heere, 
Vogels. 30 stuks p. v. 

Serie FL L Bloemen. 
Gevouwen. Afrnet. 12 bij 81/, c.M. Te gebruiken bij ver-
jaring, Kerstfeest en Nieuwjaar. Aan de buitenzijde een ge-
lukwensch. Aan de binnenzijde naar aanleiding hiervan een 
aardig vers. Prijs 10 cent. 

H. H• Bloemen. 
Als boven. Een ietsje kleiner. Eveneens in vier soorten en 
denzelfden prijs. 

Serie 
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Serie X. G. Kindertafereeltjes. 
Afm. 11 bij 16 c.M. In 4 soorten. 20 cent per stuk. Bij min-
tens 10 ex. voor de helft van den prijs. 

Serie F. H. Wandcartons. 
Met prachtige gekleurde sierletters in 10 soorten. Schitte-
rend afgewerkt en gedrukt op crérne-carton. Afm. 25 bij 
35 c.M. Prijs 60 cent per slok. Bij afname van 10 stuks 
voor de helft van den prijs. 

No. 4306. Briefkaarten met bloemmotieven. 
10 cent per stuk, Bij 25 ex. 9 cent; 50 ex, 8 cent; 100 ex. 
6 cent. Kunnen ook gesorteerd worden besteld. 

Kerstcantate. De komst van den Koning. 
Woorden van Ds. A. A. Wildschut en muziek van Adr. 
Kousemaker. De omvang is 14 bldz. royaal muziekformaat. 
De prijs is f 1.25. De tekstuitgave 71% cent per stuk. Bij 
25 ex. 6 cent; bij 50 ex. 51/, cent; hij 100 ex. 5 cent. De in-
houd bestaat uit een variatie van Chr. liederen, psalmen 
en gezangen, n.l.: Wilt heden nu treden: Ps. 130 : 4: 
Ps. 105 : 5; Ps. 72 : 6; Bethlehem Efrata; Nu zijt wellecorne; 
0, Kind'ren nadert!; Eere zij God; In den Kerstnacht; Gez. 
46 : 1 en 2: Gez. 48 : 10: Gord U aan. 

G. 	 M. N. 

Uitgave van J. N. Voorhoeve te 
's Gravenhage 

BELOONINGSKAARTJES. 

Serie 500. Vogels en landschappen. 12 stuks p. v. 
Serie 501. Bloemtakken. 20 stuks p. v. 
Serie 502. Landschapjes in cirkels. 50 stuks p. v. 
Serie 503. Vogels en Bloemen. 50 stuks p. v. 
Serie 504. Winterlandschappen. 16 stuks p. v. 
Serie 506. Zomerlandschappen. 27 stuks p. v. 
Serie 510. Scheepjes. 32 stuks p. v. 
Serie 511. Vogels. 70 stuks p. v. 
Serie 512. Vogels. op bloemtakken. 18 stuks p. v. 
Serie 522. Aardige landschapjes. 28 stuks p. v. 
Serie 523. Vogels en Bloemen. 20 stuks p. v. 
Serie 524. Vlinders en Bloemen. 24 stuks p. v. 

15 cent per vel; 10 bladen voor f 1.—. Alle nieuwe soorten. 
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Bijbelsche gekleurde prentbriefkaarten. 
In 16 soorten. ƒ 2.50 per 100 stuks gesorteerd; f 10.— per 
500 ex. en f 15.— per 1000 ex. 

Uit het leven Koning David. 
Door B. L. Bijlsma. 
Een klein aantrekkelijk boekje met 16 gekleurde platen naar 
schilderijen van H. J. Buschenkenke. De platen doen het 
goed, De kleuren zijn frisch en de voorstellingen duidelijk. 
De inhoud bevat verschillende voorvallen uit Davids leven. 
Kort, kernachtig en duidelijk. We bevelen het gaarne ter 
verspreiding aan. Vraagt dit boekje ter inzage. Prijs 60 cent, 
bij 25 ex. f 0.50. 

G. 	 M N. 

Uitgaven van de Vereeniging tot ver-
spreiding der Heilige Schrift, 

Keizersgracht 328 te Amsterdam 
3 Bijbelsche platenboeken. 

De prijs is zeer laag gesteld, n.l. 5 cent per stuk. Veel voor 
weinig geld, met kostelijken inhoud. 

Scheurkalender. 
f 0.25 per stuk. De prijs is zeer laag gesteld. Deze kalender 
is en wordt slechts aan de leden ter verspreiding verkocht. 

Evangeliën. 
Dt zijn kleine, handige boekjes. die zeer geschikt zijn om 
op ruime schaal, wellicht bij vele Z.S. aan alle kinderen als 
bij-prijsjes, verspreid te worden. De omslag is gekleurd ge-
illustreerd. De illustraties in de boekjes doen het ook heel 
goed. Het formaat is 14 bij 10 c.M. De dikte 40-64 bldz. 
De prijs is zeer laag: 5 cent. Tot op heden verschenen Mat-
theus, Markus, Lukas, Johannes en De Handelingen der 
Apostelen. 

Brieven van Paulus en Johannes. 
1 en 2 Thessalonicenzen, Titus, Filemon, 2 en 3 Johannes. 
Omvang 32 bldz. Klein formaat. Prijs 3 cent. 

De Psalmen. 
Een pracht bundeltje in zakformaat met een mooi uitge-
voerden donkeren omslag. Indien ge de kinderen wilt ver-
rassen, geeft ze allen dan zulk een exemplaar en laat ze 
deze ook trouw gebruiken. De prijs is zeer laag: 6 cent p. st. 

Zakbundel. 
32 bldz. Bevattende verschillende teksten en psalmen. Prijs 
3 cent. 
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Raad en Troost. 
32 bldz. De titel geeft de bedoeling van den inhoud weer. 
Het boekje bevat verschillende pakkende onderwerpen. tal 
van teksten en psalmen. 

God beeft gesproken. 
32 bldz. Aanhalingen uit Gods Woord. Prijs 3 cent. 

Bijbelsche boekjes. 
Met pakkende geschiedenis van personen, met veel tekst- 
aanhaling, weergevende het voornaamste van hun leven. 

Prentbriefkaarten. 
Tekst in sepia. Mooie verscheidenheid. 20 soorten. Prijs 
1 cent per tsuk. 

De Barmhartige Samaritaan. 
De gelijkenis van den barmhartigen Samaritaan met ver- 
schillende illustraties. die minder goed geslaagd zijn. 
16 bldz. Afm. 15 x 12 c.M. Prijs 3 cent. 

Belooningskaartjes. 
Atm. 8 x 4 c.M, 40 soorten ,f 0.25 per 100. Gekleurd met 
een aanhaling uit den Bijbel. 

Bladwijzers. 
Leuke, levendige, goedgeslaagde uitvoering en illustratie. 
Afm. 6 bij 18 c.M. Prijs 1 cent. Drie soorten. 

Een rijke sorteering wandteksten, die het zeer goed doen en 
heel geschikt zijn om aan de kleine kinderen als prijsje, en aan 
de grooteren als e:tra prijs hij de Keistviering uitgedeeld te worden. 
We volstaan slechts met een kleine aanduiding. 
Serie B. 2 soorten. Biddende kinderen. Die veel verspreid moeten 

worden. 
Serie C. OP créme-carton in goud, blauw en rood. Afm. 20 bij 26 

c.M. Prijs 10 cent in 4 soorten. 
Serie E. Imitatie-carton, Heel fraai. Abn. 17 bij 22 c.M. Prijs 

6 cent. In 4 soorten. ' 
Serie F. Gekl. bloemen en landschappen. Afm. 18 bij 14 c.M. 

Prijs 3 cent in 6 soorten. Aardig. 
Serie 	Imitatie hout wandteksten. Min. 29 bij 19 c.M. Prijs 

6 cent. In 2 soorten. 
Serie K. Bloemvoorstellingen. Afm. 18 bij 15 c.M. Prijs 5 cent. 

In 4 soorten. 
Serie M. Bijzonder dikke wandcartons, op een afstand als fluweel 

met opgeplakte bloemtakjes. Afm. 26 hij 20 c.M. Prijs 12 
cent. In 4 soorten. Iets nieuws. 

Serie S. Kaarten met bloemen. Afm. 27 bij 12 c,M. Prijs 4 cent. 
In 6 soorten. 

Serie Z. Goedkoope cartons van 26 bij 18 c.IV1. Prijs 5 cent. In 
2 soorten. Prachtige afwerking. 
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Het behoeft zeker niet gezegd te worden, dat al deze cartons 
voorzien zijn met een sterk sprekende tekst in zwart-, rood-, goud-
o f zilverdruk. 

We raden onze Z.S. ten zeerste aan, zich als lid van deze Ver-
eeniging op te geven. Bij een lidmaatschap van ƒ 2.50 per jaar 
kunnen zij eens per jaar, op aanvraag, een gratis pakket ontvangen 
ter waarde van j.  6.—. Wanneer zij van de uitgaven van deze 
Vereeniging gebruik wenschen te maken, kunnen zij van de uiterst 
laag gestelde prijzen groot voordeel hebben. Men spreekt hier 
maar eens over. Men staat versteld over de rijke sorteering van 
deze uitnemende werkende uitgaven. 

G. 	 M. N. 

Scheurkalenders 
Scheurkalender 1933. 

Vereeniging tot verspreiding der Heilige Schrift, Keizersgracht 
328. te Amsterdam. 

Schild voorstellende in kleurendruk het bezoek van de herders 
hij het kind Jezus in den stal. Mooie afbeelding. 

Blok. Aan de voorzijde een tekst met opschrift, aan de achter-
zijde verschillende geschiedenissen uit den Bijbel. De prijs is zeer 
laag gesteld, n.l. 25 cent. Allen dag Gods Woord in huis in kleinen 
omvang. 't Is een aardige verrassing met een heel goed doel. We 
bevelen deze Vereeniging en haar uitgaven andermaal in Uw 
welwillende aandacht en belangstelling aan. Wanneer men zich 
als lid van deze Vereeniging opgeeft, kan men een proefpak van 
+ .f 6.— ter verspreiding aanvragen. We raden ten sterkste aan 
hieraan gevolg te geven. 

Filippuskalender 1933. 
Uitgave Tractaat genootschap „Filippus". Uitgevers J. B. v. cl. 

Brink en Co. te Zutphen. 

Schild voorstellende de dwaze maagden, de deur gesloten vin-
dende. De teekening doet het aardig. 

Blok. Aan de voorzijde een korte tekstverklaring. Iedere maand 
door een anderen predikant. Aan de achterzijde verhalen, enz. 
De inhoud is goed en heel geschikt voor evangelisatie. De prijzen 
zijn uiterst laag gesteld. 1--24 ex. j' 0.6T. Meer dan 1000 ex. 
f 0.475. Voor Zondagsscholen en Evangelisatie-commissiën worden 
de prijzen nog aanmerkelijk lager. Bij 50 exemplaren 45 cent; 51 
tot 100 ex. 42 cent; boven 100 stuks 40 cent. Hier hebt ge een 
kalender met vertrouwden inhoud voor een heel lagen prijs, zooals 
ze weinig voorkomen. 
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Karssen's Biihelsehe Scheurkalender voor Oud en Jong, 1031 
Uitgave van Uitgevers-Maatschappij ,.C. Misset" N.V., te Doe-

tinchein. 

Schild, Een liggend schild met drie personen, waarv in de mid-
delste, Jezus Christus, uitroept: „0, onverstandigen en tragen van 
hart om te gelooven, al hetgeen de Profeten gesprokee hebben". 
Een mooie afbeelding, die in de huiskamer goed tot haar recht 
zal komen. 

Blok, Ook liggend. Onder redactie van de ons welbekende Ds. 
j. Goslinga, Ds. H. Kaajan, Dr. J. C. Ruliman en Ds. N. v. cl. 
Snoek. Op de voorzijde een korte, eenvoudige tekstverklaring. Op 
de achterzijde der blaadjes komen voor: boeiende verhalen en ge-
dichten, alsmede een volledige Zondagsschoolrooster. Tevens 24 
aan den Bijbel ontkende prijsvragen, waarvan aan de 50 beste 
oplossers een kunstvoorwerp of een keurig boekwerk wordt uit-
gereikt, terwijl de kalender ten slotte 6 kleurplaatjes en puzzles 
vcor kinderen beneden 12 jaar bevat, waarvoor 25 boeken als 
prijzen worden beschikbaar gesteld. Deze kalender is uitnemend 
geschikt om op de Z.S. uitgedeeld te worden. De inhoud is best. 
Reeds 52 jaar lang komt deze kalender in veler huizen. De prijzen 
voor onze Z.S. is zeer laag 2--10 ex. 50 cent; 11-25 ex. j' 0.48. 
Meer dan 250 ex. 40 cent. Wanneer de financien het niet toelaten 
om groote boeken te koopen, vraagt dan dezen kalender aan. 

Geillustreerde Chr, Scheurkalender 1933, 
Uitgave J. N. Voorhoeve te Den Haag. 
schud, De Paaschmorgen. De vrouwen bij het graf en de Engel 

voor de grafopening, zeggende: „Vreest gijlieden niet, want ik weet 
dat gij zoekt Jezus. Hij is opgestaan". Stevig carton. Nette af-
werking. 

Blok, Aan de voorzijde de gebruikelijke merkwaardigheden, 
met een ontwerp voor het bijbellezen voor 's morgens en 's avonds. 
Tevens teksten, verzen en .  korte tekstverklaring. Aan de achter--
zijde verhalen, aanhaling, prijsvragen, enz. Tusschen de blaadjes 
voor iederen maand een gekleurde bijbelsche voorstelling op prent-
briefkaart. Inhoud en afwerking is goed. De prijzen zijn bij groote 
afname sterk gereduceerd. 1 ex. f 1.—. 12 ex. 0.85. 25 ex. ƒ0.80. 
Bij 500 ex. j' 0.52. Bij de kalender verschenen twee premieboeken. 

Greta Carelsen door Bodil Lykke. Uit het Deensch door A. 
J. Drewes. Een niet licht bandje, geïllustreerd met 142 bldz. Prijs 
geb. :I' 0.65. 

In storm en vloed door W. Schippers. Met twee teekeningen 
van Hein Kray. Een net bandje. Omvang 158 bldz. Prijs geb. 
f 0.65. De schrijver staat borg voor een goeden inhoud. 
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„Laat de kinderkeus tot Mij komen". ten Christelijke week-
kalender 1.933. 

Uitgave Johs. Vlaanderen Oldenzeel. 1 e Oosterparkstraat 212, 
Amsterdam (Oost). Speciaal samengesteld voor de evangelisatie. 

Onder Redactie van N. Baas (straatprediker te Amsterdam); 
L. Brasser (den Helder); Mej. G. In.gwersen (Amsterdam); Ds. 
C. Kapteijn Dzn (miss.pred. voor de Zending onder de Joden); 
Mej. G. Matter (Amsterdam); W. J. Rotteler (Amsterdam-N.). 

Het sierlijke schild is vervaardigd door Mej. Josina Knap. De 
prijs is 50 cent. Voor Zondagsschool en Evangelisatie slechts 25 et. 

1-let Blok is voorzien van 60 blaadjes. De voorzijde der blaadjes 
is voorzien van jaartal, maand, dagen, data. Achter eiken dag en 
datum een tekst, welke met zeer duidelijke letter is gedrukt. 

Op de achterzijde der blaadjes staan verhalen en elke maand 
een raadsel. De raadsels kunnen door de jeudige lezePs(essen) aan 
het einde van het jaar worden ingezonden. Prijzen worden be-
schikbaar gesteld. 

Tegelijk met dezen weekkalender bespreken we de volgende uit-
gaven van deze firma. 

,Ons blad". Evangelisatie-maandblad voor jongens en meisjes. 
Medewerkers(sters zijn: Ds. W. G. Harrenstein, F. Bootsma, J. 
M. J. Brants en de dames: G. Ingwersen G. Matter. Het abonne-
mentsgeld is ,f 0.60 per jaar. Bij getallen per maand: 10-25 ex. 
2 cent; 26-50 ex. 	cent; boven 50 ex. 1 cent. De inhotid bevat 
een bijbelsch hoofdartikel, gevolgd door korte verhaaltjes met evan-
gelisatie strekking, verzen, teksten, merkwaardigheden en prijs-
raadsels, waar de kinderen gaarne aan race zullen doen. Het ge-
heel ziet er aantrekkelijk uit. De omvang is 4 pagina's. 

Presentielijsten, Uitgave „Gereformeerde Zondagssehoolbond", 
te Amsterdam. Verkrijgbaar bij bovengenoemden uitgever. 

Prijs per exemplaar f 0.30; 10 ex. 0.27; 25 ex. .f 0.25. 
Voorzien van pletbord bandje, formaat 18 x 13 c.M., zeer handig 

zakformaat. Er is plaatsruimte voor 88 leerlingen (22 per pagina), 
aangeteekend kan worden: naam. adres, geboortedatum, datum 
van inschrijving, welke dagschool wordt bezocht, dan volgen 52 
vakjes om aan te teekenen wat er is geleerd en ten slotte een 
kolom voor aanmerkingen. 

Het geheel is een practische, stevige, typografisch goed uitgo. 
voerde uitgave, die met genoegen gebruikt zal worden. 

G. 	 M. N. 



Bondsuitgaven. 
Rooster 1933 
Iedere week een Psalmvers en een tekst. De onderwerpen zijn 

met dikke letters aangegeven met verwijzing naar de les in het 
handboek, Dit jaar zullen twee verschillende Roosters verschijnen. 

Een, die, zooals gewoonlijk, op de geheele Z.S. kan gebruikt 
worden. 

Een voor de kleintjes van 5-8 jaar, dus een vereenvoudigde , 
waarbij de lettergrepen van de kleinere teksten en kleinere versjes 
door streepjes gescheiden zijn. De onderwerpen zijn bij beide 
soorten gelijkluidend; zoodat bij Cursusvergaderingen hiervan geen 
nadeel ondervonden wordt. 

	

Prijzen zijn : ongecartonneerd 1-200 ex. á 6 	ct. 
200-500 ex. á 51 / 2  ct. 

	

500 en meer ex. á 5 	ct. 
Men kan ook 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 klasse 

kennen en zoonoodig iedere week van verschillende dingen aan-
teekening 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 be-
trekking hebben. De Bond wil in dezen U van dienst zijn en 
heeft blaadjes laten drukken met een achttal van de meest voor-
komende beloften. 
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le bundel Kerstliederen 272  cent per stuk. 
2e bundel Kerstliederen 272  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 tweetal bundeltjes van een tiental liederen uit. 
Geeft den kinderen zoo'n boekje in handen en ze zullen U dank-
baar zijn. 

',Onze Hervormde Zondagsschool" 60 cent per jaar. 
ledere leider(ster) of helper(sters) 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 boekbesprekingen en 
referaten, en men heeft toegang tot alle leidersvergaderingen. 

Boekbeoordeeling 1930, 1931 en 1932, à 25 cent per stuk 
Zoolang de voorraad strekt is deze boekbeoordeeling bij den 
Bondsboekhandel te verkrijgen. Zorgt er voor dat iedere leider 
(ster) en Zondagsschool alle boekbeoordeelingen bewaart, dan 
krijgt men met de jaren een vertrouwden gids voor den aankoop 
van jeugdlectuur. 

Referaat „Onze Jeugd" door Prof. Dr. J. Severijn á 20 cent ; 
„Het Godsdienstonderwijs in het Kinderleven" door 
door Th. Kelfkens, à 20 cent; 
„Zondagsschool en Dogma" door C. P. Bogert, à 20 ct. 

Jaarverslag 1932, à 25 cent. 
't Is altijd aangenaam een volledig verslag van de Bondswerk-

zaamheden en de gehouden algemeene vergadering met haar 
referaten te bezitten. 't Geeft medeleven in de bondsactie en een 
rijke bron van gevoelens en gedachten over het Z.S. werk. 

Belooningskaartjes, enz. vrage men aan. 

Alle inlichtingen geschieden tijdig aan het 

Bureau v. cl. Ned. Herv. Zondags-
scholenbond te Gouderak 
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 NIEUWE DEELTJES EN TAL 
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ZOO JUIST VERSCHENEN 

De Nieuwe catalogus werd alge- a. ‹x 
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meen verzonden. — Wie den ° o 
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gaand aan te vragen 	 > n  

Behalve enkele dunne deeltjes zijn 

ze allen thans ook GECAR-

TONNEERD verkrijgbaar 
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nen ook door tusschenkomst van 

den erkenden boekhandel ge-

schieden 

Aan Zondagsschoolbesturen zen-

den wij gaarne onze Kerstbundels. 

Zie voorwaarden blad 2 Catalogus 
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JOHs. VLAANDEREN OLDENZEEL - Uitgever 
le Oosterparkstraat 212 - AMSTERDAM-Oost 

ONS BLAD 
Evangelisatie-Maandblad voor Jongens en Meisjes 
Medewerkers(sters) de H. H.: Ds W. G. Hartenstein, 
F. Boosmsma, J. W. J. Brants ; de Dames: G. Ingwersen 

en G. Matter 
Abonnementsprijs f 0.60 per jaar 

Voor uitdeeling op Zondagsscholen e. a. is de prijs 
slechts per maand : 10-25 ex. 2 cent, 26-50 ex 11 /, 

cent, boven 50 ex. 1 cent per ex. 
INHOUD: Bijbelsche Geschiedenis, Verhalen, Versjes en Raadsels, 

Proefnummers worden op aanvraag gaarne toegezonden 

CHRISTELIJKE WEEKKALENDER 
voor het jaar 19 3 3 

Onder redactie van : N. Baas, L. Brasser, Mej. Ingwersen, 
Ds C. Kapteijn Dz., Mej. G. Matter, W. J. Ri-Sttger 
Het schild is vervaardigd door Mej. Josina Knap Pr. 50 ct 
Voor uitdeeling op Zondagsscholen e. a. is de prijs 

slechts 2 5 cent. Deze kalender is iets nieuws. 
Nog nimmer is er zoon kalender verschenen. 

PRESENTIELIJST 
(Uitgave „Gereformeerde Zondagsschoolbond" te Amsterdam.) 

Per exemplaar f 0.30; 10 ex. á f 0.27 ; 25 ex. à f 0.25 per ex. 
Voorzien van pletbord bandje, formaat 18 x 13 c.M., zeer handig 

zakformaat. Er is plaatsruimte voor 88 leerlingen (22 per pagina), 
aangcteekend kan worden: naam adres, geboorte datum, datum van 
inschrijving, welke dagschool wordt bezocht, dan volgen 52 vakjes 
om aan te teekenen wat er is geleerd en tenslotte een kolom voor 
aanmerkingen. 
Afdeeling Kerkboekhandel 
Ruime sorteering BIJBELS en PSALMBOEKJES. Vraagt prijslijst aan! 
Jachin's Zondagsschoolrooster in Geperforeerde vellen en Boekjes-
formaat. Per ex. 71 /2  ct.. 100 ex. á 61 /2  ct, 250 ex. à 6 ct 500 ex. á 5 ct. 
Jachin's Vereenvoudigde roosters in Geperforeerde vellen en Boekjes- 

formaat, voor kinderen van 6-8 jaar. Prijs 7'/2  cent. 
Diploma's bij ontslag leerlingen. 

Per ex. 20 ct. 10 ex. á 171 /2  ct. 50 ex. á 16 ct. 
Belooningkaartjes, pakje No 1 (500 stuks) f 0.65, No 2 (100 stuks) 

f 0.60. No 3 (25 stuks) f 0.45 
JOH's VLAANDEREN OLDENZEEL 	 Uitgever 

le Oosterparkstraat 212 — AMSTERDAM-Oost 
Postgiro 48607 	— 	Gemeente Giro V 2375 

	 a    :::••:: 
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Wij brengen een keurig uitgevoerde 

Serie Tekstkaarten 
in den handel. die op hoogst verdien-
stelijke wijze ontworpen zijn door den 
caligraaf D. HORNSVELD, Zij zijn 
in zwart en rood uitgevoerd op eene 
sterke en duurzame papiersoort, zoodat 
ze uitnemend geschikt zijn om als 
,,leerkaartje" gebruikt te worden. Het 
formaat is 12 X 16 c.M. 
De onderwerpen zijn ; „Het gebed des 
Heeren", „De Zaligsprekingen", „De 
Kruiswoorden", „De twaalf geloofs-
artikelelen", „Bede voor het eten", 
„Dankzegging na het eten", ,,Hervor-
mingslied". ,,Welk is uw eenige troost" 
en ,,Avondzang•'. Om een royaal en 
algemeen gebruik te bevorderen is de 
prijs dadelijk uiterst laag gesteld en 
wel op slechts 6 ets. per ex. ; 25 ex, 
á 5 ets. ; 50 ex. á 4 ets.; 100 ex. á 
3 ets., al of niet gesorteerd. 

G. F. CALLENBACH 
NIJKERK 

0110•111, 

Nieuwe Zondags, 
schoolkaartjes 

Deze eerste maal geven wij 
24 kaartjes, serie A en h, 

elk van 12 stuks. 

Enkele dezer kaartjes vindt 
men op de juiste grootte af-
gebeeld om den omslag van 
onzen catalogus. De kaartjes 
zelf zijn gedrukt op stevig 
carton. Voor nadere bijzon-
derheden raadplege men den 

catalogus. 

De prijs per envelorpe. in-
houdende 12 kaartjes, is 12 
ct.; 25 à 10 et. ; 50 à 9 ct.; 

100 à 8 ct. 

G. F. CALLENBACH 
NIJKERK 

P.~.....i..1.1.nNIMMON IMMOM MIMMEMMO.••••=~1••••• ZieLM•ii.RMEMMM•6•• •••••••CM1 

G. F. CALLENBACITS 

Zondagsschool-uitgaven 

verschenen dit jaar in 

verrassend n i e u w e, bij- 

zonder frissche uitvoering 
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1232 Nummers 232 Nummers 

232 Nummers 

De Zondagsschooluitgaven van de N.V. J. M. Bredée's 
U,M. genieten tal van jaren een goede reputatie. 
Dit is het resultaat van ons streven om „steeds het 
beste" te geven. Dit jaar hebben wij onze collectie 
wederom uitgebreid met vele nieuwe uitgaven, waar-
onder van kapitale omvang, gebonden in smaakvol 
bandje. 

Bekende auteurs, als o.a. D. Menkens-v. d. Spiegel, 
J. C. de Koning, Jeanne Marie, Betsy, enz., komen 
dit jaar bij ons uit. Ook in de Teksten en Uitdeelings-
kaartjes verschijnen nieuwe series. Onze compleets 
catalogus, die o.a. 232 nummers Zondagsseboolboekjes 
bevat, met vele belangrijke bijlagen werd aan de ge-
wone adressen verzonden. Voor hen die hem niet 
ontvingen zijn nog exemplaren gratis ter beschikking. 

Voor de Kerstfeestviering verscheen bij ons een 
zeer fraai bewerkte Kersteantate: „De komst van den 
Koning" door Ds. A. Wildschut. 

H.H. Zondagsschool onderwijzers en andere belang-
stellenden kunnen met de nieuwe Kerstboekjes kennis 
maken, door middel van de bekende „Kerstklokken" 
die in 3 deden, gratis verkrijgbaar zijn na ontvangst 
van den ingevulden aanvraagbon. Bovendien kan men 
zich de regelmatige toezending van alle nieuwe uitgaven 
verzekeren, door inteekening op de Zondagsschoolbi-
bliotheek „Samuël" en wel tegen gereduceerden prijs. 
Vraagt eens de zeer voordeelige voorwaarden van het 
abonnement ! 

Voor Extra prijzen, b. v. bij het verlaten der Zon-
dagsschool bevelen wij de uitgaven uit onze Jeugdbiblio-
theek, bijzonder aan. Deze zijn gebonden in linnen band 
met fraai gekleurd stofomslag. Zie den catalogus. 

Zichtzendingen op aanvraag franco door het geheele 
land. Door den boekhandel of bij de: 

N.V. J. M. Bredée's U.M. - Rotterdam 
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Karssen's Bijbelsche scheurkalender 2  

voor Oud en Jong 

2  voor het jaar 1933 

is verschenen in een bij- 

zonder fraaie uitvoering g 

g 	
en is door zijn uiterst 

g 

g 	

degelijken inhoud bijzon- 

der geschikt voor  uit- 

ra deeling door de Ned. 

Herv. Zondagsscholen op 

G. G. (men zie de beoor- 

g 	 Q 
deeling in dit nummer). 

Bij bestelling voor uit- 

g deeling aanzienlijke 	 g 

	

g 	reductie  	 11 

g 	 g 

g lnteekenlijst en prijsop- g 

g gave worden gaarne ver-

g
strekt door de uitgeefster: 

g 

Uitgevers-Mij „C. MISSET" N.V. 
DOETINCHEM  

g 	 Q 0===©====cx~D=c) 
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MAZIJK's UITGEVERSBUREAU 
Rembrandtstraat 55, ROTTERDAM 

DRIE uitgaven van groot belang voor 
Zondagsschoolonderwijzers(essen) 

1. SCHETSEN VOOR BIJBELSCH 
ONDERWIJS 

Deze bedoelen speciaal steun te bieden bij 
den bouw van de les, de inkleeding van het 
verhaal. Elke maand vier schetsen, f 0.75 á 
f 1.00 per halfjaar. Vraagt gratis prospectus 
met proeve van bewerking. 

2. AANTEEKENBOEKJE, voor de Zondags-
school 1933. f 0.10, bij getallen lager. 
Vraagt proefexemplaren 

3. HOE WORDT IK EEN BEKWAAM 
ZONDAGSSCHOOLONDERWIJZER? 

Beknopte leidraad bij zelfonderricht enz. 
f 0.60, bij getallen lager. Vraagt prospectus. 

U WILT . • 

LI KUNT.  

EEN GOED EN VERTROUWD ADRES 
VOOR AL UW DRUKWERKEN, EEN 
VLUGGE AFLEVERING EN LAGE 
PRIJZEN ?? 
DIT BEREIKEN DOOR UW DRUK- 

	  ! 11  

WERK BIJ ONS TE BESTELLEN 	

1 

 

Machinale Zetterij en Drukkerij 

J. BOUT WATERSTRAAT 6 
Telefoon 93 	 Huizen 




