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Inleiding
Met groot genoegen wordt U deze vierde uitgave van de boekbeoordeeling, enz. van den Ned. Hervormden Zondagsscholenbond op Gereformeerden Grondslag aangeboden. De oplage
wordt ieder jaar grooter. Het aantal gebruikers neemt gestadig
toe. De eenigste wensch is, om onze Z.S. steeds meer en meer
van in- en voorlichting te kunnen voorzien, opdat daardoor het
werk onder de jeugd zoo vruchtbaar mogelijk zij. Aan den zeer
moeilijken arbeid van een boekbeoordeeling kleven vele gebreken. Deze tot zoo klein mogelijke proportiën terug te brengen, is
ons ideaal. De ingezonden uitgaven werden, evenals vorige jaren,
hoofdelijk beoordeeld, zoodat de beoordeeling een sterk persoonlijk karakter draagt. Zoodra de gelegenheid daartoe gunstig
is, zal tot Commissie-vorming worden overgegaan, opdat de verschillende uitgaven door meerdere personen beoordeeld zullen
kunnen worden, om daardoor een algemeen oordeel te verkrijgen.
Bij dezen zeggen wij de beoordeelaars hartelijk dank voor hun
vluggen, correcten en belangrijken arbeid. Vele uren werden
heel belangeloos door hen in het welzijn van de Z.S. opgeofferd.
Ook een woord van dank aan de uitgevers G. F. Callenbach
te Nijkerk, J. M. Bredee's U.M. te Rotterdam, N.V. W. D. Meinema te Delft, J. N. Voorhoeve te Den Haag, Joh. Vlaanderen
Oldenzeel te Amsterdam, Vereeniging tot verspreiding van de
Heilige Schrift fe Amsterdam, Geref. Tractaatgenootschap te
Zuffen. die hun uitgaven welwillend zoo vroeg mogelijk opzonden.
De Z.S. maken van deze boekbeoordeeling, enz. een zoo nuttig
mogelijk gebruik en bestellen haar benoodigdheden liefst voor
December, om teleurstelling te voorkomen. Wacht vooral niet
tot de laatste week. De Bondsuitgaven, zooals klasseboekles, enz.
kunnen reeds na de e.v. personeelsvergadering besteld worden.
De Heere geve, dat deze arbeid niet tevergeefs verricht is en
dat velen van dit werk gebruik zullen maken.
H.
M. N.

Uitgaven van G. F. Callenbach te Nijkerk
De uitvoering der nieuwe uitgaven is belangrijk verbeterd. De
cartonnen sierbanden, waarin verleden jaar de nieuwe uitgaven
van 50 cent en hooger verkrijgbaar waren, en die de vroegere
cartonnen omslagen met linnen rug ver overtroffen, vielen zoozeer in den smaak, dat deze uitvoering ook toegepast werd bij
de boekjes van 30, 35 en 40 cent. De rugtitel op de sierbandjes
doen het goed. De boekjes beneden den prijs van 30 cent verschijnen in gewijzigden vorm. Vooral jonge kinderen zijn op
afwisseling gesteld. Door de verbreeding van de bladzijde, kon
deze in twee kolommen worden verdeeld, waardoor de regels
korter zijn. Daardoor wordt het lezen vergemakkelijkt. Een zeer
belangrijke uitgave was de prachtserie gekleurde Bijbelsche
prenten met bijschriften van W. G. v. d. Hulst.
De Kerstuitgave bestaat dit jaar uit 39 boeken en boekjes in
de series van 8 90 cent. 4 Herdrukken in de serie: „Voor onze
kleinen". Ook verscheen een Friesche vertaling van een der
boekjes.
Van Wijck's 38e zestal Kerstliederen. Ook werd er een uitlyeiding van de serie tekstkaarten Gulden regels gegeven door
een vijftal nieuwe, waarvan vier in het Friesch. Ook verscheen
een nieuw diploma. Met den inhoud der nieuwe Zondagsschooluitgaven kunnen Z.S. besturen op gemakkelijke wijze kennis
maken, aangezien er overdrukken vereenigd te verkrijgen zijn
onder den titel Winterbloemen in zeven deelen. Deze 7 deden
kunnen door elke Z.S. of plaatselijke vereeniging van Z.S. na
invulling van een formulier gratis verkregen worden. Voorafgaande inzending van portokosten is niet meer noodig; men
betaalt de verzendkosten bij het ontvangen van het pakket.
Men vrage deze Winterbloemen vóór 1 December aan.
M. N.
H.
TOEN MOEDER ZIEK WAS, door J. L. F. de Liefde.
Catalogusno. 22; aantal bldz. 24; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte platen; prijs f 0.08; meisjesboek; geschikt voor een
leeftijd van 8 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Bientje's moeder moet in een ziekenhuis worden
opgenomen. Bientje zelf gaat dan eenigen tijd bij Oma logeeren.
Oma is heel streng. De nichtjes en neefjes zijn allen een
beetje bang voor haar.
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Als Bientje op zekeren dag dan ook Grootmoeders mooie vaas
breekt, durft ze het bijna niet te zeggen. Maar toch waagt ze het
en dan ondervindt Bientje, dat Oma veel van dappere meisjes
houdt. Oma bestraft haar niet, doch verrast haar zelfs door haar
mee te nemen naar 't ziekenhuis, waar ze moeder mag bezoeken.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een vlot geschreven boekje,
dat we echter voor uitdeeling op het Kerstfeest totaal ongeschikt
achten, omdat het bijna uitsluitend handelt over het Paaschfeest,
over den verrezen Heiland, Die — zoo zegt de auteur — alles
nieuw maakt.
Conclusie: Ongeschikt.
B.
J. G. v. I.
NELLIE, DE KLEINE WILDZANG, door Wilh. Riem Vis.
Catalogusno. 24; aantal bldz. 24; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte platen; prijs f 0.08; meisjesboek; geschikt voor een
leeftijd van 8-9 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud. Nellie, een dartel, onstuimig kind, dat aan de
zorgen van een kinderjuffrouw wordt overgelaten, daar haar
moeder veel last van hoofdpijn heeft, loopt naar buiten met een
schaar in de hand om een kerstboompje af te snijden voor haar
poppen. Zij glijdt uit en valt met haar gezicht in de scherpe
punten van de schaar. Zij wordt blind. Een juffrouw uit een
blindengesticht zorgt nu voor Nellie. Juffrouw Van Rhijn vertelt
haar van den Heere Jezus. Nellie smeekt den Heere om vergeving en zij leert Hem danken voor haar blindheid. Het ongeluk
is Nellie tot zegen geworden. Een slappe opvoeding is tot
schade voor het kind. Nellie's eigenzinnigheid wordt zwaar
gestraft.
Algemeene op- of aanmerkingen: Het woordje „Heer" zagen
we liever vervangen door „Heere". Wij zijn besliste tegenstanders
van Kerstboomen.
Conclusie: Aanbevolen.
M. K.
G.
VOOR KLAAS EN VOOR MIJ, door R. W. v. Asch.
Catalogusno. 27; aantal bldz. 31; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte platen; prijs f 0.10; algemeene strekking.
Korte inhoud: Klaas leeft alleen met zijn oude moeder. Hij
is een jonge man. Klaas past slecht op. Hij drinkt. Eens overkomt
hem op de kermis een vreeselijk ongeluk, doordat hij dronken
is. Na het ongeluk blijft Klaas invalide. Hij kan niet meer zijn
gewone werk doen. De dominee neemt Klaas als tuinman in
dienst. Ellie, het dochtertje van den dominee spreekt Klaas vaak
van den lieven Heer Jezus, Die voor haar en voor Klaas zoo
arm is geworden. Klaas wil er eerst niets van hooren. Dan krijgt
hij van Ellie een kaart voor het Kerstfeest. Hij gaat er met
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itegenzin heen. Er worden mooie lichtbeelden vertoond van
iden Heer Jezus, Die in Bethlehem's stal geboren wordt. De
dominee vertelt erbij. En dan neemt Klaas een kloek besluit.
Dan nog maar liever vroom dan mijn moeder ongelukkig maken. Klaas kiest dus van twee kwaden het beste. Het heeft hem
nooit berouwd.
Algemeene op- of aanmerkingen: Het boekje is te gering en
te onaanzienlijk om het als prijs op het Kerstfeest uit te deelen.
Daarbij komt, dat de korte weergave van den inhoud reeds
doet zien, dat het een taal spreekt, die bij ons niet thuis hoort.
Het laat zich door zijn oppervlakkigheid slechts met tegenzin
lezen.
Conclusie: Ongeschikt voor Z.S.
D.
C. P. B.
HET NEST IN DE TURF, door J. L. F. de Liefde.
Catalogusno. 34; aantal bldz. 30; slappe omslag; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.10; meisjesboek; geschikt
voor een leeftijd van 6-9 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Poes van buurvrouw Stam heeft in de schuur
bij Bep thuis een nestje in de turf gemaakt. Bep wil, o zoo
graag, een jong poesje hebben, maar vader heeft er eerst geen
ooren naar. Toch krijgt Bep op haar verjaardag een poesje.
Algemeene op- of aanmerkingen: Heel aardig beschreven.
Waarde heeft het alleen in zooverre, dat Bep geen dwingelandje is. En daarvan kunnen de meeste kleintjes nog wel wat
leeren.
Conclusie: Aanbevolen.
D. J. H.
VAN EEN KLEIN MEISJE EN EEN GROOTE KLOK,
door W. G. v. d. Hulst. 7e druk.
Catalogusno. 42; aantal bldz. 31; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte en gekleurde platen; met teekeningen tusschen den
tekst; prijs f 0.1.8; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een
leeftijd van 7-10 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: In het kostershuisje bij de kerk zijn twee
kinderen, Ria en Jaap. Jaap is ziek en heeft hooge koorts.
Moeder en vader zijn zeer bedrukt en vreezen het ergste. Zij
bidden tot den Heere, ook Ria doet zulks, maar in haar kinderlijke eenvoud wil zij de klokken haar gebed tot God over laten
brengen, omdat zij vreest, dat God de Heere haar zachte stemmetje niet zal hooren. De Heere verhoort het bidden. Jaap herstelde spoedig. En als Ria voortaan de klokken hoort klingelen,
denkt zij nog vaak aan Jaap en haar gebedje voor hem.
Algemeene op- of aanmerkingen: Dit boekje van v. d. Hulst
is bekroond. Nu, dit verwondert niemand, die het gelezen heeft.
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Voor de kleinen van 7, 8 en 9 jaar te schrijven, is heel moeilijk,
maar 't is in dit boekje volkomen gelukt en daarom
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
V.
Th. K.
EEN HELD, door W. G. v. d. Hulst.
Catalogusno. 46; aantal bldz. 16; slappe omslag; geïllustreerd
met gekleurde platen; prijs f 0.12; jongensboek; geschikt voor
een leeftijd van 8-11 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Wim, de kleinste van vijf dorpsjongens, verlost
een vleermuis, die zijn groote kameraden willen vastspijkeren
aan een schuurdeur. Hij wordt wel door die jongens geslagen,
Maar de hoofdonderwijzer wijst er de jongens van de hoogste
klas op, dat zij lafaards zijn, maar "Wim is een held. De jongens
hadden de les begrepen en ze lieten Wim dan ook met rust,
en hij mocht voortaan weer met de jongens mee den weg naar
school.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een klein goed boekje en
... 't is van v. d. Hulst, dan behoeven we weinig meier te
zeggen, dan
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
V.
Th. K.
ZOO'n JONGEN TOCH! door J. v. Batenburg.
Catalogusno. 55; aantal bldz. 32; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte en gekleurde platen; prijs f 0.18; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 6-9 jaar; algemeene
strekking.
Korte inhoud: Op Princessedag komt Gré, een meisje, dat
van haar broertje is weggeloopen, op een auto, volgeladen met
vroolijke kinderen, terecht. Haar broertje Gert is hevig ongerust en durft niet naar huis. Thuis zijn ook allen in ongerustheid. Gré komt gelukkig weer behouden thuis.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een echt aardig boekje, dat
we graag in handen van onze Z.S. kinderen zouden zien. Het
boekje heeft werkelijk opvoedende en religieuse waarde.
Conclusie: Warm aanbevolen.
D. J. H.
ZOO'n BROMBEER, door Riek ter Braake.
Catalogusno. 84; aantal bldz. 40; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte platen; prijs f 0.20; meisjesboek; geschikt voor een
leeftijd van 11-14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Annie is het dochtertje van Mevrouw Riemen.
Haar moeder houdt pensiongasten. Haar vader is dood. Als
één der meisjes op school Annie's Moeder scheldt voor „kale
madam", vliegt Annie haar aan. Aan mijnheer Van Hasselt,
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één der pensiongasten, heeft Annie een hekel. Ze vindt hem onvriendelijk en leelijk. Ook heeft hij een glazen oog. Ze plaagt
hem, zooveel ze kan. Dan besluit mijnheer Van Hasselt een
andere kamer te zoeken. Dat beteekent voor Mevrouw Riemens
heel wat. Annie vraagt mijnheer Van Hasselt vergeving. Zij
sluiten vriendschap en Mijnheer Van Hasselt gaat niet weg.
Hij blijkt tenslotte een welwillend en goed man te zijn. Annie
mag op zijn kosten voor onderwijzeres gaan Zeeren.
Algemeene op- of aanmerkingen: Het boekje lijkt me vrij onbeduidend en nietszeggend. Een verhaal zou ik het niet willen
noemen. Die titel is te weidsch. 't Is een dragelijk opstel, een
beetje lang gerekt en daardoor schijnt het in aanmerking` te zijn
gekomen om gedrukt te worden. Wie het recenseeren moet,
vraagt zich onwillekeurig af: Waarom schrijft men zulke dingen?
Conclusie: Minder geschikt voor Z.S.
D.
C. P. B.
't WAS TOCH GEZIEN, door A. Kappers.
Catalogusno. 90; aantal bldz. 40; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte platen; met teekeningen tusschen den tekst; prijs
f 0.20; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 7-8 jaar;
algemeene strekking.
Korte inhoud: Een aardig verhaaltje van een kleine jongen,
die graag snoepen wilde.
Deze begeerte dreef hem een cent van de tafel weg te nemen
zonder dat iemand het zag.
Als later zijn ondeugd uitkomt, wordt hij door moeder gewezen op zijn zonden, ook jegens God. Moeder en kind buigen
de knieën om den Heere vergeving te vragen.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een eenvoudig, duidelijk
verhaal, in lettergrepen gedrukt, zeer geschikt voor onze kleintjes,
frissche uitvoering.
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
J. C. S.
D.
JANSJE NAAR ZONNEHOEK, door Riek ter Braake.
Catalogusno. 108; aantal bldz. 48; met teekeningen tusschen
den tekst; prijs f 0.25; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd
van 7-9 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Dansje, die ernstig ziek is geweest, moet naar
zee om aan te sterken. Ze gaat nu naar Zonnehoek, een tehuis
voor bleekneusjes. Hier hoort ze iets van den Heere Jezus. Zuster
Ans vertelt wel eens een geschiedenis uit den Bijbel. Dit wordt
zonder meer meegedeeld. Na zes weken vertrekt Dansje en gaat
'naar huis. Van God en Zijn dienst hooren we dan niets meer.
Algemeene op- of aanmerkingen: In dit boekje zit heel weinig
gevoel. 't Is veel te nuchter voor onze kleintjes. Heel opper-
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vlakkilt wat Godsdienstige strekking betreft. Het woordje Heer.
Conclusie: Minder geschikt voor Z.S.
V.
Th. K.
DE KIJKKAST VAN TOON EN TIJS, door Marijo.
Catalogusno. 115; aantal bldz. 45; slappe omslag; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.25; jongensboek; geschikt
voor een leeftijd van 6 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Toon is ziek. Piet, z'n groote broer, maakte
voor hem een kijkkast. Een kartonnen doos wordt voor dit doel
gebruikt. Achter in de doos op den bodem plakt Piet allerlei
uitgeknipte plaatjes. Door een gaatje in den voorkant kijkt men
naar de figuren, die rose verlicht zijn doordat het daglicht door
een rood papier, dat het deksel vervangt, naar binnen valt.
Tijs, Toons vriendje, mag de kijkkast ook gebruiken. Buurmans
poes ziet het vreemde ding en scheurt het aan: flarden. Nu is 't
gedaan met de vriendschap, want Toon gelooft, dat z'n vrindje
de kijkkast expres heeft stukgemaakt. Eerst als Toon in het
huis van z'n tante zelf zoo iets heeft bedorven, zonder dat hij
het met opzet deed, begrijpt hij hoe onrechtvaardig hij z'n
vriendje heeft behandeld. De vriendschap wordt hernieuwd en
een nieuwe kijkkast gemaakt.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een leerzaam boekje, dat
door de kort-gehouden regels en de verdeeling der woorden in
lettergrepen zich door de kleinste kinderen der Z.S. gemakkelijk
lezen laat.
Conclusie: Aanbevolen.
B.
J. G. v. I.
HET LEVEN IN, door Carla.
Catalogus-no. 120; aantal bldz. 53; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen en met teekeningen tusschen den tekst; prijs
f 0.30; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van
12- -16 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Een meisje, Daantje, gaat dienen in de stad.
Door een ander meisje wordt ze overgehaald tot verzuim van
de catechisatie en andere verkeerde dingen. Daantje heeft ook
een broer, Barend, deze wordt verdacht van diefstal, waaraan
hij echter geheel onschuldig is. Hij wordt ontslagen en komt
met ontevreden werkeloozen in aanraking. De ouders, waarvan
vader ziek is, hebben het zeer moeilijk, maar vertrouwen op
hun God. God de Heere beschaamt dat vertrouwen niet, maar
zorgt ervoor, dat Daantje op het dorp komt dienen. De dader
van den diefstal wordt gevonden en Barend in eere hersteld.
Ook treedt in vaders toestand verbetering in.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een fijn boekje. Speciaal
ook voor onzen tijd. Een tegengif wordt hier geboden tegen de
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steeds toenemende ontevredenheid onder de werklooze rijpere
jeugd, die zedelijk dreigt ten onder te gaan. De vorm is heel
goed. Inhoud en strekking in orde. Waarom we durven zeggen:
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
Th. K.
V.
EEN AVONTUUR IN DEN POLDER, door Dirk van der Es.
Catalogusno. 122; aantal bldz. 52; gecartonneerd; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.30; jongensboek; geschikt
voor een leeftijd van 10-14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Janus, de knecht van boer Lammers, licht met
behulp van een eendenkooi de fuiken van z'n baas. De gestroopte
buit wordt dan verkocht en de opbrengst verdeeld. Hans en
Arie, twee jongens uit het dorp, zien Janus en z'n helper bezig,
zonder dat ze zelf worden opgemerkt. Op hun aanwijzing worden
de stroopers ingerekend. Janus krijgt een voorwaardelijke straf.
Boer Lammers, Hans en Arie hebben medelijden met den
knecht. De jongens, die het vroeger nooit met Janus hadden
kunnen vinden, vergelden kwaad met goed. Ze trachten door
vriendelijkheid hem, die eens hun vijand was, voor zich te winnen.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een verhaal, dat de jongens
met genoegen zullen lezen. Het geheel kon echter religieus beter
verzorgd zijn. De schrijver heeft de karakters niet scherp genoeg
geteekend. Vooral de eisch van vergevensgezindheid, die in dit
boekje wordt gepredikt, wordt niet voldoende in Christelijken
zin gemotiveerd.
Conclusie: Matig aanbevolen.
J. G. v. I.
B.
TRUUS MANDERS, door Francina.
Catalogusno. 125; aantal bldz. 53; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte en gekleurde platen; met teekeningen tusschen den
tekst; prijs f 0.30; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van
8-10 jaar; algemeen strekking.
Korte inhoud: Een eenvoudig geschreven verhaal.
Truus Manders en Nelly' v. d. Heide, twee nichtjes, brengen
hun vacantie door in Noordwijk.
Nelly is een eigenzinnig, hooghartig en ontevreden kind, dat
niet alleen haar moeder, doch ook anderen, zooals hier Truus,
menig onaangenaam oogenblik bezorgt.
De kennismaking met Grietje v. d. Horst, een arm visschersmeisje, wordt oorzaak, dat Nelly zeer onaangenaam wordt voor
Truus, zelfs zoo, dat ze op haar verjaardag in booze drift, haar
nichtje Truus een duw geeft, waardoor deze van de trap valt
en ernstig ziek wordt.
Dit ongeval is Nelly tot leering en buigt haar eigenzinnig
hart, om voortaan met Gods hulp tegen haar zonden te strijden.
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Algemeene op- of aanmerkingen: In dit boek zien we welke
gevolgen hooghartigheid en jalouzie kunnen hebben.
Duidelijk is het naar voren gebracht in dit boek.
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
D.
J. C. S.
HUGO's EERSTE GROOTE REIS, door Gera Kraan-v. d. Burg.
Catalogusno. 130; aantal bldz. 53; gecartonneerd; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.30; jongensboek; geschikt
voor een leeftijd van 8-10 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Hugo, een jongen, uit den Briel, is een zwak
ventje, dat veel hoesten moet en daarom een poosje bij Oom
en Tante logeeren gaat in Arnhem om in de boschrijke omgeving
aan te sterken. Oom en Tante zijn geloovige menschen en
vertellen hun neefje van dingen, waar hij thuis nooit over geboord heeft. Ze leeren hem bidden en nemen hem mee naar de
kerk. Als Hugo's ouders den kleinen Watergeus weer naar huis
balen is hun jongen sterk en gezond. Ze nemen zich voor hem
ook verder een Christelijke opvoeding te geven.
Algemeene op- of aanmerkingen: Gaarne hadden we dit vlot
geschreven boekje positiever van inhoud gezien. Dat ouders ,die
zelf ongeloovig zijn, hun kind Christelijk willen opvoeden, moge
een loffelijk voornemen zijn, maar dan verzuime men niet er
op te wijzen, hoe onmogelijk en onuitvoerbaar dit voornemen
is, als zulke ouders zelf de kracht van het Christelijk geloof
niet kennen. Daar rept de schrijfster met geen enkel woord over.
Conclusie: Matig aanbevolen voor Z.S.
B.
J. G. v. I.
WILDE WIETSKE, door Heleen.
Catalogusno. 141; aantal bldz. 62; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen; prijs f 0.35; meisjesboek; geschikt voor een
leeftijd van 9-12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Wietske, een meisje, dat moederloos is, is een
echte wildzang. Het wildste is voor haar eerst goed. Geen huishoudster kan met haar opschieten, alleen oude Hendrik, de
tuinman, begrijpt haar. Elsa, haar zusje, die zwak is, wordt wel
wat te veel vertroeteld door Juf en Vader. Dat verbittert Wietske
en ze verhardt zich nog meer. Toch als oude Hendrik haar aanraadt tot God te bidden, helpt dat wel voor een enkelen dag.
't Gaat echter hoe langer hoe slechter met Wietske en de Juf.
Gelukkig komt tante Mies, een zuster van Moeder. Deze begrijpt
Wietske en weet ten slotte haar liefde te winnen. Wietske verandert dan ook en is dolblij als tante zegt, dat ze haar Moeder
worden zal.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een heel goed meisjesboek,
Alleen zou de figuur van Juf, die huishoudster is, wat meer in
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de schaduw gebleven moeten zijn. Er is nu al gauw critiek onder
onze jonge lezers, ook op deze huishoudster, die toch goed haar
best doet. Het boekje leest heel prettig en ook valt er veel uit
te leeren. De tendenz is ook in orde.
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
Th. K.
V.
TOEN MOEDER ER NIET MEER WAS,
door J. H. Huisman-Schippers.
Catalogusno. 143; aantal bldz. 60; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen en met teekeningen tusschen den tekst; prijs
f 0.35; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van
11-14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Elly is het oudste meisje uit een gezin van vier
kinderen. Moeder is• gestorven en nu komt er telkens een nieuwe
huishoudster. Elly doet ,00k wel haar best, maar ze kan Moeder
niet vergeten. Als dan ook de tante van Elly, die weduwe is, met
haar kindje •de leiding op zich komt nemen, dan kan Elly niet
uitstaan, dat Tante Moeders plaats inneemt. Tante vraagt den
Heere om veel geduld en behandelt allen goed en vriendelijk.
Zij wint dan ook allen, behalve Elly, die zelfs zeer leelijk tegen
het dochtertje van Tante doet. Als echter mede door Elly's toedoen dat kind ernstig ziek wordt, leert Elly haar zonde inzien
en ook belijden voor God. Voortaan is de verhouding tusschen
Elly en haar Tante heel goed.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een heel aardig boekje voor
onze meisjes, maar 't is toch ook geschikt voor de jongens, al
blijft het in de eerste plaats een meisjesboek. Hier worden veel
voorkomende karakterfouten aangewezen en in Gods kracht bestreden. Soms zijn er enkele overbodige voorvallen in het verhaal,
maar 't is goed werk en daarom
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
Th. K.
V.
HANS IN 'T BOSCH, door W. G. v. d. Hulst.
Catalogusno. 144; aantal bldz. 59; gecartonneerd; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.35; jongens- en meisjesboek;
geschikt voor een leeftijd van 6-9 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Kleine Hans woont bij z'n grootmoeder in 't
bosch. Drie vriendinnetjes moeten iederen dag op hun weg naar
school, die door het bosch ligt, Mienemeu's huisje passeeren. Met
hun kleine vriendje Hans staan ze op heel goeden voet. Elken
morgen spelen ze even met hem. Als Hans ernstig ziek wordt,
zijn ze erg bedroefd en probeeren hem op allerlei manieren een
beetje op te vroolijken. Lange Kees, de tuinmansknceht van den
burgemeester, helpt hen daarbij. De booze veldwachter doet juist
het tegengestelde. Welk een vreugde als Hans hersteld en voor-
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taan de meisjes naar school vergezellen mag, omdat hij 6 jaar
geworden is.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een keurig verhaaltje, waar
de kinderen weer van zullen genieten. De le druk is van Oct.
1932. De 2e verscheen nauwelijks een half jaar later, zooals we
dit van de voortreffelijke boekjes van v. d. Hulst dan ook kunnen verwachten.
Conclusie: Warm aanbevolen.
B.
J. G. v. L
ROZEMARIJNTJE, door W. G. v. d. Hulst.
Catalogusno. 162; aantal bldz. 76; gecartonneerd; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.40; meisjesboek; geschikt
voor een leeftijd van 8-11 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Rozemarijntje, eenigst dochtertje van een zeekapitein, gaat wegens ziekte van haar Moeder, logeeren bij haar
Oom en Tante. Tante was een deftige dame, welke alles even
ordelijk en netjes wenschte te zien. Dat viel voor dat echte leuke
Rozemarijntje niet mee, want ze was een opgewekt kind, een
echte wildzang, hoewel lief en vriendelijk tegenover ieder.
Dat bleek al heel spoedig, daar ieder in het dorp, van groot
tot klein, veel van haar hielden.
Ook tante vond haar wel een aardig kind, doch dat wilde en
echt kinderlijke kon tante maar niet verdragen.
De bedoeling van tante was van dit kleine ding een net dametje
te maken. Of dit lukte? Geenszins. Daar was Rozemarijntje te
levendig en opgewekt voor. lederen dag bleek dit weer bij vernieuwing. Dan was haar jurk vuil, dan weer lag ze te rollen met
Nero, den hond. Eindelijk brak de tijd aan, dat de kleine ook
het hart van de oude deftige dame gestolen had, en het waarlijk
verdrietig vond, toen kleine Rozemarijntje weer na haar Moeders herstel naar huis keerde.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een echt leuk boek, waarin
v. d. Hulst weer toont de ware kinderschrijver te zijn.
Voor het woord Heer zagen we liever Heere. Oppervlakkig
Christendom.
Conclusie: Matig aanbevolen voor Z.S.
D.
J. C. S.
WOUT, DE SCHEEPSJONGEN, door W. G. v. d. Hulst.
Catalogusno. 163; aantal bldz. 76; gecartonneerd; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.40; jongensboek; geschikt
voor een leeftijd van 11-15 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Wout wil graag naar zee. Bij 2 bazen is het
verkeerd gegaan en daarom geeft Moeder ten laatste toestemming
dat Wout naar zee gaat. Op de wal wordt het met den jongen
niets. Moeder begrijpt Wout en bidt voor haar jongen. Anderen
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zeggen echter, dat hij nergens voor deugt. Wout zal nu op zee
toongin, wat hij kan. Hij wordt zeer ruw behandeld en valt, als
hij bij stormweer een touw in de mast wil vastmaken, op het
ctek, waar hij bewusteloos blijft liggen. De vrouw van den reeder
gaat met haar dochtertje mee op de terugreis uit Zweden naar
Holland. Als Wout met het kind speelt, valt het meisje van de
kajuittrap en Wout wordt geschopt, geslagen, opgesloten en
voor een nietsnut uitgemaakt. Doch in een storm strandt het
schip en Wout redt het dochtertje van den reeder met eigen
levensgevaar.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een van de beste boekjes van
v. d. Hulst. Daar smullen onze jongens aan. 't Is fijn werk. Ook
de kracht van moeders gebed wordt goed belicht Hier kan niet
anders van gezegd worden dan
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
V.
Th. K.
BEATRIX EN DE DRIE VRIENDEN,
door Annie Ringnalda.
Catalogusno. 169; aantal bldz. 77; gecartormeerd; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.40; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 12-14 jaar; algemeene
strekking.
Korte inhoud: Beatrix, een wees, woont bij haar tante in Den
Haag, die haar onheusch behandelt. Het meisje moet van den
vroegen morgen tot den laten avond naaiwerk verrichten. Uitgeput van vermoeidheid zakt ze op straat in elkaar. Kees, die —
evenals z'n beide vrienden Dirk en Henk — zijn buurmeisje vaak
geplaagd heeft, is daar getuige van. Beatrix wordt ernstig ziek.
De drie vrienden hebben spijt over hun vroeger gedrag en trachten nu door allerlei vriendelijkheden het door hen tegenover
Beatrix bedreven kwaad weer goed te maken. Dit gelukt hun
best, want weldra is de vriendschap met de wees gesloten.
Algemeene op- of aanmerkingen: Ons voornaamste bezwaar
tegen dit overigens niet onverdienstelijk verteld verhaaltje geldt
den Kerstboom en de min of meer romantische ontknooping
een oom uit Afrika, die plotseling naar Holland komt en
Beatrix tot zich wil nemen.
Conclusie: Ongeschikt voor Z.S.
J. G. v. I.
B.
ALLEEN UIT LOGEEREN, door E. v. d. Berg-Boldingh.
Cataloguspo. 170; aantal bldz. 94; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen; met teekeningen tusschen den tekst; prijs
f 0.50; jongens-- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van
9-12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Loek ging logeeren in de vacantie bij een oom,
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predikant te Hoog Kempen. Dit was niet naar haar zin. Eerst
was het plan met Moeder (want Vader kon wegens zaken niet)
te Wijk aan Zee de vacantie door te brengen. Doch een ernstige
ziekte van Vader, welke te Weenen was, bracht het geheele plan
in de war.
Met tegenzin ging Loek naar Hoog Kempen, met het vaste voornemen niet aangenaam te zijn.
Een groote karakterfout van haar was, dat ze alleen maar wat
met zichzelf op had.
Duidelijk kwam dit uit, voor al de vriendschap haar door oom,
de huishoudster, Johan en Bertus bewezen, bleef ze koud.
Ja, ze had meer medelijden met zichzelf, dan met Vader en
Moeder, die zulke moeilijke dagen doormaakten.
Ze was ook ongehoorzaam. Tegen het verbod van Oom in ging
ze toch rietsigaren plukken, een gevaarlijk werk. Indien een
boer ze niet geholpen had, was ze mogelijk verdronken. De huishoudster was zeer boos op haar, en bracht haar onder het oog,
dat haar gedrag het zoo ver brengen zou, dat niemand meer aan
haar denken zou. Deze vermaning was oorzaak, dat Loek haar
zondige karaktertrek leerde inzien en schuld beleed.
Algemeene op- of aanmerkingen: De houding van oom, een
predikant, is wel wat al te laks, o.a. als Loek niet ter kerk wil
en Oom dit zonder meer toelaat. Ook komt de godsdienstige
strekking er heel goedkoop af en is er in het onderhoud, dat
Oom had over haar optreden, weinig zondebesef en schuldgevoel
jegens God te vinden. We kunnen dit boek maar
Conclusie: Niet aanbevelen voor Z.S.
D.
J. C. S.
BANG RIETJE, door Menkens v. d. Spiegel.
Catalogusno. 181; aantal bldz. 93; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen; met -teekeningen tusschen den tekst; prijs
f 0.50; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 9-12 jaar;
algemeene strekking.
Korte inhoud: Rietje Vermeer een zeer bang meisje, durfde
bijna niets. In de klas op school, zoowel buiten onder de schoolkinderen, was ze steeds bang om op den voorgrond te treden.
Natuurlijk werd ze om haar bangheid zeer geplaagd.
Er was maar één meisje, waar ze wel eens mee speelde, n.l.
Stien de Haas. Deze had een broer, welke haar altijd plaagde en
ze den bijnaam gaf van ,,bibberbeestje".
Rietjes ouders vonden het wel naar, dat hun kind zoo bang
was en deden al hun best, dit euvel weg te bannen.
Een bange tijd brak voor Rietje aan. Sint Nicolaasfeest op
school. Met angst en vrees zat ze dien morgen op school, ja
haar bangheid deed haar den lsten prijs ontglippen.
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Stien de Haas was daar boos om, want ze wist, dat Rietje den
1sten prijs had kunnen hebben.
Rietjes moeder bemerkte wel, dat de vriendschap verbroken
was en probeerde alles in het werk te stellen, deze vriendschap
weer te herstellen. Dit was voor Rietje niet makkelijk. Ze was
er te bang voor. Na eenige weken, als ze op het Kerstfeest der
Zondagsschool een vertelling gehoord heeft over twee vriendinnen
wordt het haar duidelijk, dat ze om Christus 'wille het weer
goed moet maken.
Zulks geschiedde, en wanneer beide vriendinnen later op een
middag wandelen, blijkt dat Rietje een dapper meisje is, die
door haar optreden Vader, welke werkloos was, weer aan
werk helpt.
Algemeen op- of aanmerkingen: Een aardig boekje. Moeten
We in onze Christelijke kinderlectuur wel meedoen aan een
Sint Nicolaasfeest? We voelen persoonlijk meer voor het laatste
gedeelte van het boek, n.l. de Kerstfeestviering.
Waarom dan Heer en dan weer Heere gebruikt?
Het woord Heere is toch beter.
Conclusie Matig aanbevolen voor Z.S.
D.
J. C. S.
DE PRESENTRUITER, door J. C. Wirtz Czn.
Catalogusno. 184; aantal bldz. 91; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen; prijs f 0.50; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 11-14 jaar; Vadert. geschiedenis.
Korte inhoud: Arie Klooster is de zoon van Baas Klooster te
Schiedam. 't Is een slechte tijd. Napoleon regeert met ijzeren
vuist. Het land verarmt onrustbarend door Napoleon's maatregelen tegen Engeland, zijn oorlogen, de tiaceering, enz. Dan
wordt Arie Klooster opgeroepen om in het leger van Napoleon
te dienen als ruiter. Eigenlijk was Arie vrijgeloot, maar de burgemeester doet hem. met 9 anderen uit Schiedam aan Napoleon
cadeau. Daarom heet hij presentruiter. 't Is na den tocht naar
Rusland. Arie trekt weg, van zijn familie, naar het hartje van
Duitschla-nd. Hij leert het ruwe soldatenleven grondig kennen,
neemt deel aan verschillende gevechten, wordt bijna gevangen
genomen, maar weet te ontvluchten. Na vele omzwervingen komt
hij in het ouderlijk huis terug, waar de doodgewaande zoon met
begrijpelijke vreugde ontvangen wordt.
Algemeene op- of aanmerkingen: Dit boekje bezit alle eigenschappen van een uitmuntend kinderboek. Het laat op aantrekkelijke wijze inleven in de toestanden van dien angstigen Franschen tijd. Het iaat ook iets zien van de verschrikkingen en het
lijden, dat een oorlog altijd met zich brengt. Tenslotte toont het
aan, dat ook in den Franschen tijd er menschen waren, die van
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harte gelooven, dat God uithelpt degenen, die Hem aanroepen
in benauwdheden.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
D.
C. D. B.
ER OP OF ER ONDER, door W. G. v. d. Hulst.
Catalogusno. 190; aantal bldz. 110; gecartonneerd; geïllustreerd
met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.55; jongensboek;
geschikt voor een leeftijd van 12 jaar; Vaderl. geschiedenis.
Korte inhoud: Dit boekje geeft ons de geschiedenis van de
inneming van Den Briel, het begin van Hollands vrijheid.
De familie Jacob Jacobsz. speelt er de hoofdrol in. In deze
familie zien wij, wat ons volk moest lijden voor de zaak des
geloofs. De vader moest vluchten ,doch komt later als geus terug,
om dan te blijven in de bevrijde stad, waar hij de zijnen terugvindt.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een echt jongensboek, en ik
geloof, dat onze jongens het gaarne zullen lezen.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
D.
K. M.
OUWE BRAM, door W. G. v. d. Hulst.
Catalogusno. 191; aantal bldz. 110; gecartonneerd; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.55; jongensboek; geschikt
voor een leeftijd van 10- -14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Ouwe Bram, die in het huisje bij de plassen
woont, wordt door iedereen voor een zeer geheimzinnig persoon
gehouden. Maar Ouwe Bram heeft dan ook heel wat meegemaakt.
Wilde jongens hadden den oude zijn dochter verbrand!
Wilde jongens hadden zijn kindje verdronken)
Wilde jongens hebben tenslotte zijn eigen leven geaschtl
Algemeene op- of aanmerkingen: Een prachtboek? Keurig beschreven is de strijd, die woedt in de ziel van Ouwe Bram. Een
boek, dat de jongens zullen verslinden. Bovendien een boek, dat
opvoedende waarde heeft.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
D. J. H.
GREETS ORANJEBOOMPJE, door A. C. v. d. Mast.
Catalogusno. 194; aantal bldz. 108; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen en met teekeningen tusschen den tekst; prijs
f 0.55; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 12- -15 jaar;
algemeene strekking.
Korte inhoud: Greet is een meisje van 14 jaar, die voortgezet
onderwijs geniet. Door haar schoolvriendinnen wordt ze vaak
gebracht tot het versnoepen van haar zakgeld. Als zij daardoor
geen geld heeft voor een cadeau op den verjaardag van Groot-
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moeder, krijgt ze voor de zooveelste maal een berisping. Ze besluit nu haar mooi Oranjeboompje te geven, met het doel om
daarmee alle kleinkinderen te overtreffen. Doch het Oranjeboompje valt een dag voor den verjaardag kapot. Nu komt ze
met een heel nietig leesteeken voor den dag. Zij schaamt zich
hierover en komt dan de eerste weken niet meer bij Grootmoeder, die plotseling sterft. Door dit voorval leert Gretha
meer prijs op haar zakgeld te stellen en ze leert bovenal strijden
tegen de zonde en dat nu niet langer in eigen kracht.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een goed boekje voor onze
oudere meisjes. In dezen tijd mogen ze wel eens ter dege aan
zuinigheid en spaarzaamheid herinnerd worden. Vorm en strekking zijn in orde. Er zit opvoedkundige waarde in. Het boeit
tamelijk. Daarom
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
V.
Th. K.
VAN EEN SCHOOLJONGEN IN BATAKLAND,
door M. A. M. Renes-Boldingh.
Catalogusno. 199; aantal bldz. 110; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen; prijs f 0.55; jongensboek; geschikt voor een
leeftijd van 12 jaar; Zendingsgeschiedenis.
Korte inhoud: Goeroe Daboa van Nias brengt zijn zoon Tomahon naar de Chr. Internaatschool te Sigompoelon op Sumatra.
Het schoolleven in 't internaat wordt ons in dit boekje geteekend. Tomahon krijgt heimwee. Zuster Hedwig, die voor herstel van gezondheid van Nias naar de koele bergen van Sumatra
gekomen is, heeft een middel gevonden om hem om te beuren.
Tomahon is weer vroolijk. Er zijn ook slechte jongens op school,
zooals Rembang, die anderen verleidt en hem bang maakt. Wat
zijn de jongens bang voor geheime machten en wraakmiddelen.
't Ongeluk met de kano loopt nog goed af. Tomahon was bijna
verdronken. Om zijn slecht gedrag wordt Rembang weggestuurd.
Dat de goeroe's op tweeden Kerstdag tennisen, is niet Christelijk.
Het beeld van den Heiland in huis te hebben, lijkt Roomseh.
Het Christendom op 't internaat is zeer oppervlakkig.
• Liever zagen we het woordje „Heere" dan „Heer".
Algemeene op- of aanmerkingen: Met de Zondagsheiliging
wordt het niet zoo nauw genomen. Baden en met den voetbal
trappen na kerktijd past niet. Met de Kerstfeestviering kunnen
we ons heelemaal niet vereenigen. De Kerstboom, de voordrachten, het zangkoortje, bekoren ons niet. Aan de Kerstfeestviering
ontbreekt alle ernst. Vreemd doet ook aan wat we lezen onderaan blz. 89. Op -z'n bedje stelt Tomahon den schitterenden
Kerstboom nog eens voor oogen en al de vriendelijkheden, die
hij dien avond gevoeld heeft en dan volgt: „een bruin jongetje
gelukkig gemaakt door den Heere Jezus".
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Jammer, dat we om deze dingen het boekje niet kunnen aanbevelen.
Conclusie: Niet aanbevolen.
G.
M. K.
ZOO'N VREEMDE JONGEN, door W. G. v. d. Hulst.
Catalogusno. 211; aantal bldz. 120; gecartonneerd; geïllustreerd
met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.60; jongens- en
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 10-16 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Hans van den molen is een „vreemde" jongen.
Allerlei dingen, die oogenschijnlijk niets opvallends hebben, interesseeren hem. Daags voor Kerstfeest gaat Hans er met een
roeibootje op uit om op de groote plas achter den molen duilen,
lischdodden, t e snijden. Die zal hij in petroleum duwen, en als
ze goed doortrokken zijn, in den grond planten en aansteken.
Wat zal •dat op Kerstavond vanuit den molen een prachtig gezicht zijn, die brandende flambouwen. Maar dit plan wordt niet
ten uitvoer gebracht. Hans kan, doordat een dikke mist hem
het uitzicht belemmerde, den weg naar huis niet meer terugvinden. Urenlang zwalkte hij op den grooten waterplas. Z'n ouders zoeken hem in bange onrust. Hans komt weer thuis, maar
heel gemakkelijk ging dat niet. 't Wordt toch .een gezegend
Kerstfeest, al vierde men dat op den molen anders dan men
zich had voorgesteld.
Algemeene op- of aanmerkingen: Goede wijn behoeft geen
krans. Dit kostelijke boekje beleeft nu al z'n 5en druk. Wie zoo
vertellen kan als de bekende v. d. Hulst - zoo ontroerend mooi,
zóó fijngevoelig en teer de dingen weet te zeggen - - verdient
groote bewondering. „Zoo'n vreemde jongen" is een verhaal van
positief Christelijke strekking, het beste, dat ik ooit in het genre
der Christelijke Jeugdlectuur ben tegengekomen. Een boekje
voor alle leeftijden!
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
B.
J. G. v. I.
DE N.V., door D. Menkens-v. d. Spiegel.
Catalogusno. 216; aantal bldz. 126; gecartonneerd; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.60; meisjesboek; geschikt
voor een leeftijd van 12- -16 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: „De N.V." beteekent: „De Nijvere Vier" (later
Vijf). 't Is een handwerkclubje, dat dezen naam draagt en dat
bestaat uit vier stadsmeisjes, waarbij later een dorpsmeisje
komt. Die vier meisjes begrijpen maar niet, dat het dorpsmeisje
zoo tegen hun dienstbode opziet en er zooveel over spreekt.
Ze komt daardoor in ruzie niet •de vier stadsmeisjes.
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Maar het slot is, dat ze samen iets voor Ger, de dienstbode,
maken.
Algemeene op- of aanmerkingen: De meisjes zullen dit boek
wel aardig vinden, al gebeurt er nu juist niet zoo heel veel in.
Het boek wil de meisjes leeren, dat ze niet minachtend op een
„meid" behoeven neer te zien.
Conclusie: Matig aanbevolen.
D. J. H.
HET RIJKSTE LOON, door Ida Keller.
Catalogusno. 228; aantal bl•dz. 142; gecartonneerd; geïllustreerd
met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.65; meisjesboek;
geschikt voor een leeftijd van 12- -16 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Tilde van Reenen is een meisje uit een arbeidersgezin. Haar moeder is gestorven. Haar vader werd werkeloos
en loopt nu met negotie langs den weg. Daar de inkomsten zeer
schraal zijn en behalve vader van Reenen en Tilde nog een
broertje en een zusje deel uitmaken van het huisgezin, moet
„moedertje" Tilde mee verdienen. Zij is in betrekking bij een
dame, •die zich wel vroom voordoet, maar geen Christin is van
den daad. Neen, dan zijn dominé Numan en z'n vrouw, tante
Ursuul en Bergsma heel andere menschen. Die weten, wat
waarachtige naastenliefde zeggen wil. Dominé Numan ontfermt
zich over de behoeftige van Reenens. Stoffelijk helpt hij hen
zooveel als in zijn vermogen is, maar ook hun geestelijk welzijn
vergeet hij niet. Als Tilde's vader in Drente werk gekregen heeft
bij de heide-ontginning, blijkt al spoedig, hoe zeer de zorgen des
levens zijn krachten hebben gesloopt. Hij sterft in het vreemde
ziekenhuis. Zijn kinderen blijven echter niet onverzorgd achter.
Hun hartelijke verzorgers laten hen ook verder niet in den steek.
Algemeene op- of aanmerkingen: Dit prachtige meisjesboek
'hebben we met groote instemming en waardeering gelezen. Het
ademt een echt Christelijken geest. Uit de hier ons voorgehouden
karakters is veel te leeren. Het rijkste loon schenkt de Heere
aan Zijn getrouwe dienstknechten. En daarbij vraagt Hij niet
of we arm zijn of rijk, klein of groot. Dit aan te toon-en, stelde
de schrijfster zich ten doel en we gelooven, dat het haar uitstekend gelukt is.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
T. G. v. I.
B.
DE KERSTVACANTIE VAN JO EN JAN, door P. J. Risseeuw.
Catalogusno. 238; aantal •bldz. 138; gecartonneerd; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.65; jongens- en meisjesboek;
geschikt voor een leeftijd van 12-15 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: fan en Jo mogen, nu Moeder ziek is, de Kerstvacantie doorbrengen gaan bij Oom Sjoerd, die vroeger zee-
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kapitein geweest is en nu woont dicht bij de plaats, waar hij
voorheen schipbreuk geleden had. Van alles maken Jan en Jo
mee. De vacantie is eigenlijk veel te gauw voorbij.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een boek dat prettig leest!
Vooral die Oom Sjoerd is een aantrekkelijke figuur. Jongens,
zoowel als meisjes zullen dit met pleizier lezen. Vooral ook om
de religieuse waarde is het boek zeer geschikt voor onze Z.S.
Conclusie: Warm aanbevolen.
D. J. H.
VAN EEN DAPPER MEISKE, door Phé Wijnbeek.
Catalogusno. 241; aantal bldz. 138; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen en met teekeningen tusschen den tekst; prijs
f 0.65; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 9-13 jaar;
algemeene strekking.
'Korte inhoud: Een eenvoudig dorpsmeisje kwam op school
voor eenige maanden bij Trudy, Jet en anderen.
In de oogen van de kinderen was dit kind een raar wezentje.
Spot was lederen dag haar deel. Ook Trudy deed hieraan mee,
tot een ernstige vermaning van Oma haar tot bezinning bracht.
Het was niet goed, maar laf, had Oma gezegd en ook kan het
de goedkeuring des. Heeren niet wegdragen. Al was het onze
grootste vijand, dan nog moesten wij hem om Chrristus' wil
liefhebben. Een zeer moeilijke ,eisch, ook voor Trudy, n.l. om
Christus' wille dit kind lief te hebben.
Toch mocht ze dezen moeilijken strijd winnen.
Akke werd haar vriendin, trots de smaad en hoon, die Trudy
van haar vriendinnen moest ondervinden, om deze vriendschapsbetrekking.
Hoe heerlijk blijkt na Akke's vertrek van de school, dat Trudy
waarlijk een dapper meiske was, een voorbeeld voor alle schoolkinderen.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een zeer leerzaam boek, hetwelk we met genoegen lazen. Hoewel het een meisjesboek is,
kan het ook wel aan onze jongens ter hand gesteld worden.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
J. C. S.
D.
JOOST, door D. Menkens-van der Spiegel.
Catalogusno. 250; aantal bldz. 155; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen en met teekeningen tusschen den tekst; prijs
f 0.4Q; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 12 jaar;
algemeene strekking.
Korte inhoud: Het geeft ons de geschiedenis van een eenvoudigen arbeidersjongen, door zijn grootouders opgevoed, met goede
aanleg voor studie. Hij komt door omstandigheden in aanraking
met den heer van Balkenstein, wiens zoon een invloed ten goede
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op hem uitoefent. Een auto-ongeluk brengt hem in het ziekenhuis, waar hij ook door operatie van andere lichaamsgebreken
wordt gewezen. Al deze voorvallen brengen Joost de Wit nader
tot den Heere. Aardige momenten zijn er in, n.l. b.v. op blz.
126, waar zijn onderwijzer met hem spreekt, en hem wijst op de
noodzakelijkheid der bekeering.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een zuiver Ger. lijn vinden
wij niet in het boek. De Kerstfeestviering op blz. 153 is de onze
niet. De verteltrant is goed.
Conclusie: Matig aanbevolen voor Z.S.
D.
K. M.
HENKS MOEILIJKE JAREN, door H. te Merwe.
Catalogusno. 251; aantal bldz. 155; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen; prijs f 0.70; jongensboek; geschikt voor een
leeftijd van 12-15 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Henk, een Rotterdamsche jongen, verhuist naar
de provincie Groningen, waar z'n vader op een dorpje in het
hoogveen hoofd eener Chr. School is geworden. Na een poosje
hebben zich allen aangepast, behalve Henk, die door z'n hoogmoed de nieuwe vriendjes afstoot. Niemand speelt meer met hem
en Henk krijgt dan een stroopersjongen tot vriend. Met dezen
slechten jongen worden vele verkeerde streken uitgehaald. Vader,
die wel iets merkt, onderhoudt Henk over z'n kwaad. Maar eerst
als Grootvader vertrouwelijk met Henk heeft gesproken, en hem
laat zien, dat niet •de jongens, maar hij de schuld is. Ja, dan
geeft Henk toe en z'n moeilijke jaar is welhaast voorbij.
Algemeene op- of aanmerkingen: Dit is een boek voor onze
jongens boven de 12 jaar. Ze kunnen er heel veel goeds uit leeren. De vorm, inhoud en strekking zijn heel goed. Hier is geen
oppervlakkigheid. 't Is een goed boek voor onze jeugd.
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
Th. K.
V.
PEERKE EN Z'N KAMERADEN, door W. G. v. d. Hulst; 5e druk
Catalogusno. 253; aantal bldz. 185; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen •en met teekeningen tusschen den tekst; prijs
f 0.75; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 10- -14 jaar;
algemeene strekking.
Korte inhoud: Peerke is een jongetje, dat in den wereldoorlog
in België door een vliegtuigbom is verminkt, zoodat hij nog
slechts •een korten tijd kan leven. Met zijn Grootvader, die alleen
van de familie is overgebleven, vlucht hij naar Holland, en woont
dan dicht bij een gracht, waarop hij vanuit zijn bedje uitzicht
heeft. Hier komt hij in aanraking met echte Hollandsche jongens.
Eerst doen die jongens wat ruw, maar als zij weten, dat Peerke
veen beerven meer heeft en een kleine lijder is, bewijzen zij hem
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allerlei kleine attenties. Na eenigen tijd sterft Peerke, maar
ju:st dit sterven laat vooral bij Diewe een diepe indruk achter.
ik vier jongens ontvangen ook nog elk een aandenken van
hun gestorven kameraad.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een echt fijn jongensboek.
't Is weer van dat teer-doorvoelde werk, zooals we dat van
v. d. Hulst verwachten kunnen. Naar vorm, inhoud en vooral
strekking uitstekend. Daarom
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
V.
Th. K.
ELLA. EN ERNA, door A. C. van der Mast.
Catalogusno. 261; aantal bldz. 203; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen; prijs f 0.80; meisjesboek; geschikt voor een
leeftijd van 14-16 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Erna Durigo, een Hongaarsch meisje, komt naar
Holland. Haar vader, een hooggeplaatst Hongaarsch militair, is
in het begin van den oorlog gesneuveld en haar • moeder is kort
daarop ook gestorven. Erna bleef alleen achter bij haar Grootmoeder. Daar er, bittere ellende en hongersnood dreigen in Budapest, zendt Grootmoeder haar naar het gastvrije Holland. Erna
zou bij de familie Verhagen in Den Haag komen, maar daar
mevrouw Verhagen ziek wordt, neemt de familie Helmers Erna
als pleegkind in huis op. Wat is Ella, het dochtertje van Helmers
blij. Doch al spoedig blijkt, dat beide meisjes met elkaar niet
overweg kunnen. Ella is een zelfzuchtig, jaloersch, dwingerig kind,
dat altijd haar zin wil hebben. Van Erna, met haar zacht, liefdevol karakter houdt iedereen. Ella wordt tegenover Erna onverschillig, bits, hatelijk, zoodat Erna weg gaat naar tante Marie in
Renkum. Mevrouw Helmers moet naar het ziekenhuis. Ella's
zelfzucht wordt gebroken, zij belijdt schuld en leert in Gods
kracht haar zelfzucht bestrijden. Erna keert terug en beide meisjes worden nu echt vriendinnen.
De karakters zijn goed geteekend. Van een liefdevol karakter
gaat invloed uit. De houding der meisjes tegenover juffrouw Stam
wordt vriendelijker. Zelfzucht is een bron van veel verdriet voor
ouders en kinderen.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een leerzaam boekje. Toch
bevredigt het ons niet geheel. Gaarne hadden we iets gelezen
over het Kerstfeest. Welk een mooie gelegenheid om de zelfzuchtige Ella te vertellen van den Heere Jezus, Die niet gekomen
is om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn ziel te
geven tot een rantsoen voor velen. De Godsdienstige opvoeding
komt niet tot haar recht. Het Christendom is soms zoo oppervlakkig. Het bruiloftsfeest wordt met gebed begonnen en geeindigd. Voor den vorm? Alle ernst ontbreekt. Tableaux en cos-
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tuums hebben onze sympathie niet. Het woord „heiligdom" op
blz. 71 past ook niet, evenmin de houding van Johan tegenover
Erna, op blz. 140.
Conclusie: Aanbevolen.
G.
M. K.
INDISCHE JOOP, door A. C. ter Gouw.
Catalogusno. 265; aantal bldz. 222; gecartonneerd; geïllustreerd
nL:t zwarte platen en met teekeningen tusschen den tekst; prijs
f 0.85; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 11- 14 jaar:
algemeene strekking.
Korte inhoud: In dit boek wordt ons beschreven, hoe Joop
Leveur met zijn ouders een reis maakt naar Batavia.
Eerst per trein naar Genua, vandaar per boot naar Batavia.
Op leuke wijze heeft schrijver ons de verschillende voorvallen
op deze reis beschreven, o.a. het eten in de restauratiewagen van
den trein en het slapen in den slaapwagen. Bij deze gelegenheid
maakt Joop kennis met mijnheer Winterfeld, een leuken mijnheer,
welke ook naar Indië moest. Beiden werden dikke vrienden.
Op de boot heeft Joop ook spoedig vriendschap gesloten met
een jongen van zijn leeftijd, Wim Vermeer. Prettige dagen brengen beide vrienden aan boord door. Op prettige wijze weet de
schrijver het leven aan boord weer te geven. In Batavia wordt
de vriendschap niet verbroken, maar veeleer versterkt, ook met
mijnheer Winterfeld. Deze nodigt beide jongens met hun ouders
uit, om in de vacan-tie op zijn landgoed te komen logeeren.
Het logeeren was daar een waar genot, zoowel voor ouders als
kinderen.
Algemeene op- of aanmerkingen: Dit gezellig en opgewekt boek
bevelen we gaarne aan. Het is een echt jongensboek. Bij het lezen
zal de gulle I ach af en toe niet ontbreken. Ook worden er leerzame wenken gegeven als op reis belangrijke plaatsen worden gepasseerd, b.v. de berg Sinaï, en de woestijn, waar het volk
Israël 40 jaar vertoefde. Aan het eind wordt even, zoo terloops
de Kerstboom aangehaald, doch dat is niet storend voor het
geheel (hoewel wij tegen den Kerstboom zijn). Vandaar, dat we
dit boek toch aanbevelen kunnen.
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
J. C. S.
D.
HET JOODJE, •door Regina van der Hauw-Veltrnan.
Catalogusno. 269; aantal bldz. 236; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen en met teekeningen tusschen den tekst; prijs
f 0.90; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 12 jaar;
algemeene strekking.
Korte inhoud: „Het Joodje", geschreven door Regina van der
Hauw-Veltman geeft ons de geschiedenis van Samuel Sanders,
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zoon eener weduwe, die met hard werken voor zich en haar zoon
het brood moet verdienen. Samuel, gewoonlijk Sam genoemd,
komt in aanraking met Tini Oudshoorn, dochtertje van de weduwe Oudshoorn, een geloovige vrouw. In dit huisgezin hoort
hij nu voor het eerst iets uit. Gods Woord, en dit brengt hem
straks op de Zondagsschool. Als Sams moeder ziek wordt, komt
hij bij zijn Grootvader in huis. Voor dezen, een echten Jood,
moet hij verbergen, wat hem meer en meer lief was geworden.
Zijn Grootmoeder, een Joden-Christin, komt te sterven. Nu staat
Sam weer alleen en als eindelijk zijn Grootvader verneemt,
waarnaar Sams hart uitgaat, wordt hij weggejaagd. Nu komt hij
weer bij Juffrouw Oudshoorn, die hem met liefde ontvangt. Niet
lang hierna komt ook zijn moeder weer terug en Sam mag den
Heere danken voor Diens wondervolle leiding.
Algemeene op- of aanmerkingen: Het boek is vlot geschreven,
en zal zeker onze jongens bevallen. Een diepe leiding over zondeval en zondeschuld missen wij echter wel in 't boek.
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
D.
K. M.
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Bijbelset leesboek (Album van Bijbelsche platen). Tekst grootendeels naar Aletta Hoog. 30 blz. in slappen omslag. Prijs f 1.80.
15 Oud- en Nieuw Testamentische verhalen bij evenveel platen
in vierkleurendruk, uitgevoerd •op chamoiskleurig carton en rooden omslag met titelplaat. Hier wordt iets heel moois geboden.
Jammer, dat voor de kleinere kinderen de lettergrepen niet
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Bijbelsche legkaarten. 3 legkaarten op triplexhout met 3 voor'beelden in een doos verpakt: n.l. Mozes en A.ron voor Farao;
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hoewel zeer prijzig, n.l. f 1.80.
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Rouwkaart. In hutvorm. De herders bij het Kind Jezus in den
stal.
Sterren met gouden contour met een brandend kaarsje in het
midden.
H.
M. N.
BAASJE, door D. Menkens-v. d. Spiegel.
Catalogusno. 67; aantal bldz. 32; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte platen tusschen den tekst; prijs f 0.18; jongensboek;
geschikt voor een leeftijd van 6 en 7 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Baasje is een jongetje van 5 jaar. Z'n ouders
wonen op een boerderij. Eens moest moeder met z'n zusje naar
de stad. Baasje blijft alleen thuis met Jans, de meid, die heel
bang is, dat er vreemd volk op het erf zal komen. Ze draagt
Baasje op vooral heeren-met-hoeden-op buiten 't hek te houden.
„Die zijn tegenwoordig nog het minst te vertrouwen,' 'zegt ze.
Baasje doet z'n, plicht. Want den meester van Greet, die z'n leerlinge eens op wil zoeken, houdt de kleine kerel van het erf. Als
die vreemde mijnheer niet gauw maakt, dat hij weg komt, zal
Baasje Bello, den hond op hem loslaten. Wat schaamt Baasje zich
als het 1 ater uitkomt, wien hij voor zich heeft gehad. Meester
neemt het hem gelukkig niet kwalijk en komt nog eens terug.
Meester en ,,dappere" Baasje zijn dan spoedig goede vrienden.
Algemeen op- of aanmerkingen: Het verhaaltje is vlot en prettig verteld. Jammer, dat de godsdienstige strekking er tamelijk
kaaltjes afkomt. Maar, gezien het feit, dat dit boekje geschreven
is voor de kleinste leerlingen der Zondagsschool en men voor
dezen leeftijd weinig keus heeft, willen we dit uiterlijk goed
verzorgde boekje 11 toch matig aanbevelen.
Conclusie: Matig aanbevolen.
B
J. G. v. I.
DOOR ZIJN HOND GERED, door Johanna Breevoort.
Catalogusno. 74; aantal bldz. 40; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte platen; prijs f 0.23; jongensboek; geschikt voor een
leeftijd van 14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Een verhaal uit het begin van den grooten
wereldoorlog. Muller woont met zijn jonge Hollandsche vrouw
te Elberfeld-Barmen. Dan breekt de oorlog uit. Muller wordt
opgeroepen voor den knjg en Maria, zijn vrouw, vlucht met
Hector, den hond, naar haar ouders in Zuid-Limburg. De Duitschets trekken in lange colonne's langs de Limburgsche grens en
verwoesten het Belgische land. Er wordt hevig gevochten. Van
weerszijden vallen veel dooden. Als Maria een keer met Hector
dicht bij de grens wandelt, rukt de hond zich los en rent de
grens over. Hij heeft zijn baas ontdekt. Deze ligt ergens met een
schotwonde in den buik en blind geschoten. Door Hector wordt
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de gewonde door verplegers gevonden en naar het huis van zijn
schoonouders gebracht. Hij sterft in de armen van zijn vrouw
met de belijdenis, dat hij een Borg heeft gevonden voor zijn
schuldige ziel.
Algemeene op- of aanmerkingen: De dikte van het boekje
zou doen vermoeden, dat het voor de kleintjes was, de inhoud
is evenwel slechts voor ouderen geschikt. 't Is e•en mooi verhaal,
onderhoudend verteld. Hoort in onze kringen thuis. Jammer, dat
dit boekje, omdat het maar 40 bladzijden telt, slechts voor troostprijs zal kunnen dienen.
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
D.
C. P. B.
DE VERLOREN KOUSEN, door C. G. Cora.
Catalogusno. 76; aantal bldz. 38; slappe omslag; prijs f 0.23;
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 9-11 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Riekje en Anna Wegenaar gaan samen uit de
breischool naar huis. Onderweg verliest Riekje haar kousen, die
ze afgekregen had. Droevig is dat, niet alleen voor Riekje, maar
ook voor moeder, die weduwe is en een paar nieuwe kousen best
gebruiken kan. Mevrouw van Leeuwen vindt de kousen als ze
op weg is naar de breischool. Ze vraagt de onderwijzeres of die
iniet e en dienstmeisje voor haar weet. Mevrouw van Leeuwen bezoekt de weduwe Wegenaar. Anna komt bij haar in dienst. Zoo
is het gezin uit zorgen gered. De weduwe Wegenaar geeft God
de eer voor dezen zegen. Wie op God betrouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Een Godvreezende moeder is een zegen voor
haar kinderen. De zonde kunnen we niet goed praten, ook niet
al doet de Heere er het goede uitvoortkomen. Leerzaam hoe
moeder Riekje dat onderwijst.
Algemeene op- of aanmerkingen: Nu eens wordt het woordj-.-..
,,Heere" gebruikt, dan weer „Heer". Waarom niet overal gebruikt
„Heere", wat veel eerbiediger is.
Conclusie: Warm aanbevolen.
M. K.
G.
HET HUISJE AAN DEN DIJK, door H. v. d. Berg.
Catalogusno. 85; aantal bldz. 47; slappe omslag; geïllustreerd
met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.25; jongens- en
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 6 jaar; algemeene
strekking.
Korte inhoud: Eenvoudig kinderboekje. Een arbeidersgezin,
Kees van Dijk met vrouw en twee kinderen, Leen en Bet, leven
tevreden en genoeglijk te zamen. Vader is boerenarbeider. Het
leven gaat zoo gewoon, huiselijk, geleidelijk voort. Een eenvoudig,
net, ordelijk Christelijk gezin wordt er ons in geteekend. Vader
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krijgt na 25 jaar het huisje, dat hij tot nog toe huurde, present
van den boer. Hiervoor dankt hij den Heere.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een eenvoudig boekje voor
onze kleinen. In lettergrepen verdeeld, laat het zich gemakkelijk
lezen.
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
D.
K. M.
HET VERWAARLOOSDE MEISJE, door Johanna Breevoort.
Catalogusno. 117; aantal bldz. 63; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen; prijs f 0.38; meisjesboek; geschikt voor een
leeftijd van 12 jaar; algemeene .strekking.
Korte inhoud: Nella is een meisje uit een achterbuurt. Haar
moeder is gestorven. Haar vader en nog jonge broer zijn aan den
drank verslaafd. Rooie Griet, die het huishouden doet, heeft
hen daartoe aangezet. Nella komt op straat in aanraking met
Mevr. Winkelmans. Deze, een geloovig Christin, wil het verwaarloosde meisje helpen in haar ellende. Ook Nella's vader en broer
tracht ze op den goeden weg te brengen en houdt hen het zondige
van hun levenswandel voor oogen. Als op zekeren dag Nella
overreden wordt en in een ziekenhuis wordt opgenomen, brengt
dit voorval vader en zoon tot inkeer. Zij leeren, evenals ook
Nella zelf, Christus kennen als hun Heiland. Als het Kerstfeest,
dat ten huize van de fam. Winkelmans wordt gevierd, zijn allen
gelukkig en danken ze God voor wat Hij hun heeft willen
schenken.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een goedkoop verhaaltje
wordt ons hier door de schrijfster aangeboden, waarin ze het
bekende thema — drankellende — met de daaropvolgende „oppervlakkige" bekeeringen van de personen uit het verwaarloosde
huisgezin, heeft verwerkt. Van waarachtige geloofsstrijd is er
in dit boekje niets te vinden. 't Gaat alles gemakkelijk en als
vanzelf.
Conclusie: Niet aanbevolen voor Z.S.
B.
J. G. v. I.
OTTO DOORENBOS, door Francina.
Catalogusno. 122; aantal bldz. 60; gecartonneerd; geïllustreerd
met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.38; jongensboek;
geschikt voor een leeftijd van 11-14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Otto, de eenige jongen van Wed Doorenbos,
speelt met zijn kameraden van de school een spel, waarmee
rustige burgers veel overlast wordt aangedaan. Otto, die het niet
van harte meespeelt, wordt gesnapt. Juffrouw Doorenbos weet
haar zoontje op de juiste wijze de zonde onder het oog te
brengen. Klaas Melman, een van de jongens, is niet oprecht en
heeft een hekel aan Otto. Hij plaagt ook dieren, die soms wreed
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worden behandeld. Eens wil hij een hondje van een zieken jongen
verdrinken. Otto redt dit hondje en als nu Klaas gevaar loopt
om met de politie in aanraking te komen, is het Otto, die in
grootmoedige zelfverloochening en vergevensgezindheid voor
Klaas pleit. De dierenbeul komt dan vrij en leert het schandelijke van zijn daad inzien.
Algemeene op- of aanmerkingen: Werkelijk een aardig boekje.
Geef dit onze jongens gerust in handen. Ze zullen het ook wel
graag lezen. Ja, er zit weI actie in. Ook is de religieuse tendenz
in orde. Vorm en inhoud zijn zoo, dat we zeggen
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
V.
Th. K.
DE HUT VAN DEN STROOPER, door Wout van den Akker.
Catalogusno. 179; aantal bldz. 101; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen; prijs f 0.50; jongensboek; geschikt voor een
leeftijd van 10-12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: In een haveloos hutje op de heide woont Derk,
de strooper. Eerst woonde hij met z'n vrouw en z'n zoontje Arie
in een lief huisje op het dorp. Op een keer toen de school uitging, liep Arie het schoolplein af den weg op en kwam in botsing
met een fietser, die een bijl in de hand had. Arie liep een diepe
wonde op in den hals en bloedde dood. Een paar maanden later
stierf z'n vrouw. Derk, gebroken van smart, stond op tegen God;
hij kwam niet meer in de kerk; hij ging wonen op de heide en
werd strooper. Boer Reinders, een Christen in woord en daad,
wijst Derk er op, dat hij met z'n verdriet en moeite tot Jezus
moet gaan. God heeft hem terechtgebracht en Derk buigt z'n
knieën voor den Heere. Derk wordt weer knecht bij boer Reinders en begint een nieuw leven.
Een aardige boer, die Reinders. Hij bezorgt de jongens een
leuken Woensdagmiddag. Echte jongens zijn het en wat maken
ze een avonturen mee. Een leerzaam boekje.
Conclusie: Warm aanbevolen.
M. K.
G.
DE WEDSTRIJD, door J. C. de Koning..
Catalogusno. 190; aantal bldz. 95; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen; prijs f 0.50; jongensboek; geschikt voor een
leeftijd van 10-12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Op een zondigen weg gaat het van kwaad tot
erger. Dat ondervindt Jan. Jan van Dam en Frans van Kempen,
twee vrienden, doen mee aan een teekenwedstrijd. Jan is jaloersch, Frans kan beter teekenen dan hij. Daar Frans ziek wordt,
kan hij z'n teekening niet heelemaal afmaken. Jan zal de teekening nu voor hem kleuren en wegsturen. Jan zet stilletjes z'n
naam onder Frans' teekening. Hij is een bedrieger geworden en
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nu gaat het met hem van kwaad tot erger. Om z'n slechte daad
bedekt te houden, moet hij liegen en stelen. Wat staat hij een
angsten uit. Na een vechtpartij met Kees van Woerden, die van
Jan's bedrog weet, wordt hij ziek. Jan krijgt berouw en belijdt
schuld. Vader en Jan bidden samen. Hij vraagt den Heere om
vergeving en ook aan Frans vertelt hij z'n slechte daad. Zij
blijven vrienden.
Conclusie: Warm aanbevolen.
G.
M. K.
PIET TURF WINT HET, door Jeanne Maria.
Catalogusno. 205; aantal bldz. 141; gecartonneerd; geïllustreerd
met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.60; jongens- en
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 12-15 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Een verhaal van een hoogmoedig meisje, Gretha
Meerendonk, eenigste dochtertje van den heer Meerendonk, directeur van de fabriek „De Adelaar".
Haar hoogmoed brengt haar vaak in moeiten.
Piet Turf, een eenvoudige jongen, is het middel in Gods hand
om, b aar van haar hoogmoed te genezen. De Heere verheerlijkte
aan dezen eenvoudigen jongen Zijn genade en deze jongen bewijst aan Greetje om Christus' wil menigen dienst.
Eerst blijft Gree hoogmoedig tegenover dit alles, doch de
Heere verbreekt haar stugge hart.
Zij leert strijden tegen de zonde harer hoogmoed.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
D.
K. M.
EEN SCHAAP IN 's LEVENS WOESTENIJ,
door M. v. d. Staal.
Catalogusno. 211; aantal bldz. 151; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen; prijs f 0.75; jongensboek; geschikt voor
een leeftijd van 14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Willem Haagdoorn is de eenige zoon van een
zeekapitein. Zijn moeder is een zeer godvreezende vrouw. Vader
is meestal van huis. Als kleine jongen wordt Willem gevaarlijk
ziek, maar hij herstelt. Willem ontpopt zich als een deugniet.
Op school is hij zijn onderwijzers tot last. Zijn moeder beleeft
veel verdriet van hem. Later gaat Willem onder den invloed van
slechte vrienden den verkeerden weg op. Hij wordt een spotter
en kroeglooper. Bij geen enkelen patroon houdt hij het uit. Zijn
jonge leven verwoest hij opzettelijk door zijn drinken. Eindelijk
gaat hij naar zee. Op het schip ontmoet hij Kees Winter, den
stuurman, zijn ouden vriend. Kees wordt het instrument in Gods
hand om Willem tot bekeering te brengen. In een vreeselijken
storm offert Kees zijn leven .op voor Willem. Willem wordt uit
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de kokende golven gered, waarin Kees zijn graf vindt. Willem
leert den vrede kennen, die alle verstand te boven gaat
Algemeene op- of aanmerkingen: Een hoogst ernstig verhaal,
dat op teere wijze beschrijft, hoe een zondaar door de diepte
van lijden en benauwdheid ontdekt wordt aan zijn verloren
staat. Menschen, die den verborgen omgang met God kennen en
spreken kunnen van recht Schriftuurlijke bevinding, zullen dat
boek gaarne lezen. Daarmee is niet gezegd, dat het voor kinderen
ongeschikt is. Integendeel, Laten onze oudere jongens dat boek
ook maar lezen. Maar een kinderverhaal is het nu bepaald niet.
Let slechts op den titel.
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
D.
C. P. E.

Uitgaven van W. D. Meinema N.V.
te Delft
Tekstkaarten. Op verzoek van het Centraal Verband voor Gereformeerde Evangelisatie heeft deze firma een aanvang gemaakt
met het uitgeven van artistieke tekstkaarten. Deze tekstkaarten
zullen door het publiek op prijs gesteld worden en als een aardige
wandversiering worden bewaard. De achterzijde kan op velerlei
wijzen worden benut. Men kan ze laten bedrukken met convocaties, uitnoodiging voor samenkomsten, straatprediking, enz.
enz. We ontvingen 6 series, ieder van 12 stuks. De prijzen zijn
1 serie à 25 cents; 25 serie á 23 cent. Bij grootere afname nog
meerdere reductie.
Tractafen. Kort en krachtig geschreven. Met moderne lettertype
gezet en met pittige teekeningen verlucht. Papiersoort, kleur en
formaat wekt reeds de nieuwsgierigheid op en prikkelt tot lezen.
Verschenen zijn verschillende groepen, n.l. Paaschfeest, Pinksteren, Hervormingsdag, Nieuwjaar en voor varensmenschen.
De prijzen zijn f 1.25 per 100; 500 ex. voor f 5.75.
Hier wordt iets vreemds en iets heel nieuws aangeboden. Ook
heel geschikt voor uitdeeling onder de kinderen.
Stemmen des heils. 255 liederen voor verschillende doeleinden,
bijeengebracht door J. Douma. Tweede herziene en vermeerderde
druk. Tekstboekje. Prijs f 0.25, bij groote hoeveelheden flinke
reductie. Deze bundel is een afzonderlijke overdruk van de teksten, welke voorkomen in den zeer binnenkort bij dezelfde uitgeefster te verschijnen gelijknamigen bundel met muziekbegeleiding. Bij de opgenomen liederen in dezen bundel staat de
bron van herkomst.
Wat de Kerstuitgaven betreft, dit jaar verschenen 14 nieuwe
deelen en 8 herdrukken. Ook dit jaar is op den inhoud een
strenge keur toegepast. Het doel van de uitgeefster is geweest
gezonde, positief Christelijke jeugdlectuur te brengen.
Voor het cartonneeren van alle boeken (dus ook van de dikste
deelen) wordt slechts 10 cent berekend. Voor stempelbanden
wordt 60 cent in rekening gebracht.
Gaarne wordt de uitgave franco ter inzage gezonden. Dit kan
ook door bemiddeling van een erkenden Boekhandelaar.
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Om de Z.S. besturen in de gelegenheid te stellen met den inhoud van onze Z.S. uitgaven kennis te maken, zijn Kerstkeurbundels samengesteld (overdrukken uit de boekjes) die geheel
gratis en franco te verkrijgen zijn.
H.
M. N.
„VADERS OUDSTE", door Carla.
Catalogusno. 1Ia; aantal bldz. 165; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte platen; prijs f 0.90; jongensboek; geschikt voor een
leeftijd van 11-14 jaar; algemeene strekking.
Ger, de oudste dochter van Snijders, moet het huishouden
doen, omdat haar moeder ziek is en in een zenuwinrichting
wordt verpleegd. Vader, tante Cor en de buren prijzen haar,
doch Ger vergeet biddende haar werk te doen. Ze heeft te
veel zélf-vertrouwen. Als Ger echter van Truus hoort, hoe
Jan in gezelschap van verkeerde jongens gekomen is, naar 't
café gaat, schulden maakt en zijn tijd verbeuzelt; als ze denkt
aan Truus, die Kitty van den Heere Jezus vertelt en als ze
denkt aan Greetje, die zoo mooi bij den stervenden Israëliet
zingt, voelt ze haar tekortkomingen en ze bidt den Heere om
vergeving. Jan ondervindt de gevolgen van z'n slecht gedrag.
Hij komt niet door het examen. Gelukkig verlaat Jan z'n slechte
vrienden, en hij bidt tot den Heere, dat Die hem op den goeden
weg mag leiden.
Algemeene opmerkingen: Merkte vader niet, dat Jan hem zoo
bedroog?
Conclusie: Warm aanbevolen.
G.
M. K.
ARIE VAN DEN DOMINEE, door J. Smelik.
Catalogusno. 13a; aantal bldz. 213; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte platen en met teekeningen tusschen den tekst; prijs
f 0.90; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 12-16 jaar;
algemeene strekking.
Korte inhoud: Arie, de jongen uit de pastorie van Vaartwijk,
gaat op school in Gaasterberg. 't Is een U.L.O.-school. Ze hebben
daar een reciteerclub. Ook Henk van boer de Jager gaat op
die school. Henk is een dief. Hij steelt eieren en verkoopt die
in de stad. Arie heeft hem gesnapt, maar vertelt niets. De politie
heeft echter den dader gevonden. Juist om het moment, dat
Henk gepakt zal worden, i s hij met de jongens aan het spelen.
Henk slaat Arie met een stok neer. Arie zweeft enkele dagen
tusschen dood en leven, maar geneest toch weer. Hij kan echter
Henk zijn booze -.daad niet vergeven. Henk zelf is naar een
tuchtschool gebracht, maar ook daar is niets met den jongen te
beginnen. Hij valt bij een vechtpartij op de punt van een ijzeren
hek. Hij sterft zonder tot inkeer te zijn gekomen. Dit alles is
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een uitstekend middel om Arie te leeren, dat we ook onze vijanden lief moeten hebben.
Algemeene op- of aanmerkingen: Hier hebben we een echt
gezond s tukje jongenslectuur. Ze zullen het van begin tot eind
zonder onderbreking willen uitlezen. Ja, dit is een waarlijk goed
boek, waarin het eene noodige op de eerste plaats wordt gezet.
't Is leerzaam en er zit niet weinig opvoedkunde in. Dan ook
geen ander advies, dan
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
V.
Th. K.
CORRIE EN JAN, door Francina.
Catalogusno. 27; aantal bldz. 45; slappe omslag; geïllustreerd
met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.25; meisjesboek;
geschikt voor een leeftijd van 7-10 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Corrie en Jan zijn de twee kinderen van den
hoofdonderwijzer op een dorp. Jan is de jongste en gaat nog
niet op school. Op een middag gaat Corrie met haar vriendinnetjes spelen. Jan gaat ook mee. Als ze melk gaan drinken bij
een boer, moet Jan wachten. Hij loopt naar de vaart en valt te
water. Door een voorbijganger wordt hij gered. Corrie's verdriet is groot, als ze Jan niet terugvindt. Jan is reeds thuis,
wordt ziek en eerst na eenige dagen geneest hij. Corrie is intusschen met haar schuld tot God gegaan en de Heere hoort
haar gebed om beterschap voor Jan.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een heel goed boekje. Eenvoudig en toch wel boeiend. De strekking is heel goed. Ook
het gezinsleven der kinderen is hier juist geteekend. Ja, we
kunnen dit boekje aan onze kinderen met gerustheid in handen
geven.
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
V.
Th. K.
OUDEJAAR, door Marijo.
Catalogusno. 30; aantal bldz. 48; slappe omslag; geïllustreerd
met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.25; meisjesboek;
geschikt voor een leeftijd van 6 en 7 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Moeder, tante Anna, en Ina willen op oudejaarsavond Vader verrassen. Als hij thuiskomt van zijn werk,
zijn er heerlijke oliebollen gebakken. Die lust vader zoo graag.
Moor, de hond van den melkboer, krijgt ook zijn deel. En ook
een arm jongetje, dat Ina op straat heeft ontmoet, wordt niet
vergeten.
Algemeene op- of aanmerkingen: Dit prachtige boekje willen
wij gaarne hartelijk aanbevelen. Van Ina, die niet alleen aan
zichzelf dacht, maar, die, hoe klein ze ook was, alles missen kon,
als ze anderen er blij mee kon maken, kunnen de kinderen,
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die ge dit boekje in handen geeft, veel keren. Ook in religieus
opzicht verdient de inhoud veel lof.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
B.
J. G. v.
OP LINDENOORD, geschreven door Carla.
Catalogusno. 36; aantal bldz. 94; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte platen; met teekeningen tusschen den tekst; prijs
f 0.50; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 10 jaar;
algemeene strekking.
Korte inhoud: „Op Lindenoord", geschreven door Carla, verhaalt ons de geschiedenis van Miep, het dochtertje van, Mijnheer
Hoogvliet. Miep is hoogmoedig en ziet laag neer op wat beneden
haar is.
Een Duitsch predikantskind komt bij haar logeeren, om daar
meer op krachten te komen. Dat meisje, Clara geheeten, wordt
eens beschuldigd van diefstal, doch is geheel onschuldig. Dit
brengt Miep aan 't nadenken, want door Mieps handeling is
eenmaal een knecht van vader, Frits Roden, wegens verdenking
van diefstal weggezonden.
Zij bekent dit eindelijk aan haar moeder, en nu komt Frits
terug. Miep leert nu tegen haar zonde strijden, doch niet in eigen
kracht, maar in 's Heeren kracht en met Zijn hulp.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een aardig verhaal: Het zal
onze leerlingen wel bevallen.
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
K. M.
D.
DE DERDE MAN, door A. Warnaar.
Catalogusno. 47; aantal blz. 168; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen; prijs f 0.90; jongensboek; geschikt voor een
leeftijd van 10-12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Flip en Cor zijn dikke vrinden. Je ziet ze altijd
samen. Voor Flips vader verrichten ze steeds allerlei karweitjes
in de schuur. Met Koninginnedag hebben ze van een ouden bokkenwagen een mooie gouden koets gemaakt. Ze doen mee in
den optocht en winnen den eersten prijs.
Dan komt Roel, het zoontje van den nieuwen dominé, erbij.
Roel heeft geen mooi karakter. Hij wil graag met Flip bevriend
worden, maar dan moet Cor er uit. Flip laat zich door Roel
inpalmen. Vriend zijn met den zoon van den dominé is toch
meer waard dan de vriendschap met Cor van den kleermaker.
Dan gebeurt het ongeluk. Door Roels toedoen valt Cor van de
schommel. Lang- wordt hij in het ziekenhuis verpleegd. Roel
maakt een benauwden tijd door. Met zijn vader zoekt hij Cor
op, bekent zijn kwaad en ontvangt vergeving. Cor, Flip en Roel
worden beste vrienden.
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Algemeene op- of aanmerkingen: Een prettig boek. Geen overdreven avonturen. Hij vertelt over eenvoudige dingen, die in
ieder jongensleven voorvallen en daarom zullen onze jongens
het graag lezen. Zonder preekerig te zijn ,doet de schrijver toch
duidelijk uitkomen, dat ook jongens niet buiten God kunnen en
dat de Heere Jezus ook voor kinderen in deze wereld verschenen
is.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
C. P. B.
D.
HET GEZIN VAN DEN CHAUFFEUR, door Marijo.
Catalogusno. 62; aantal bldz. 160; gecartonneerd; geïllustreerd
met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.90; jongens- en
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 12-16 jaar; algegemeene strekking.
Korte inhoud: De hoofdpersoon van dit prachtige verhaal,
Volmers, is chauffeur bij een autobus-onderneming. Z'n chef
sterft en dan komt de zaak in handen van een neef van den
overledene, die van z'n personeel verlangt, dat het ook Zondags
dienst zal doen. Volmers weigert en krijgt z'n ontslag. Hij is
Gode meer gehoorzaam dan menschen. Op een blikfabriek in de
stad vindt hij weer werk. De afstand naar z'n woning is echter
te ver, zoodat z'n gezin genoodzaakt is de prettige woning op
het dorp te verlaten en te gaan wonen op een bovenhuisje dicht
bij de fabriek. Z'n nieuwe werkkring valt Volmers niet mee. Hij,
de godvreezende Christen, wordt door ieder bespot. Volmers
is een stil getuige van zijn geloof. Kester, z'n buurman, een
Socialist, komt zóó zeer onder den indruk van de godsdienstige
levensverhouding van Volmers en diens gezin, dat hij het Socialisme vaarwel zegt en mee naar de kerk gaat.
Dokter van Emseren, bij wien het dochtertje van den gewezen chauffeur in betrekking is, koopt een auto en Volmers
komt bij hem in dienst. Hij is weer chauffeur.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een prachtig boek, rustig geschreven, met goed verzorgden stijl. Een echt Christelijk huisgezin wordt ons hier geteekend, dat — niettegenstaande de talrijke moeilijkheden en de donkere tijdsomstandigheden, waarmede het van doen krijgt — in alle dingen hulp verwacht van
God alleen en niet van menschen. Aan het einde van ieder hoofdstuk een plaatje, dat de hoofdgedachte van dat hoofdstuk
weergeeft.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
J. G. v. I.
B.
TOEN DE SCHUIT LAG INGEVROREN, door H. te Merwe.
Catalogusno. 68; aantal bldz. 75; gecartonneerd; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.40; jongensboek; geschikt
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voor een leeftijd van 12- 16 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Jelle komt, nu hun schuit ligt ingevroren en hij
dus zonder werk is, op een ijsbreker terecht.
Zoo komt het, dat hij, voor 't eerst, in Rotterdam belandt
en met Schoofs, den dekknecht, de stad ingaat. Hij wordt daar
zeer in de verleiding gebracht, maar weet deze te weerstaan.
Op den laatsten Zondag, dat hij aan boord is, gaan Schoofs
en Jelle samen naar de kerk.
Algerneene op- of aanmerkingen: Een prachtig boek, dat door
onze jongens graag zal gelezen worden en waaruit ze leeren
kunnen, dat we alleen met God veilig door het leven kunnen
gaan en weerstand bieden aan de velerlei verleiding.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
D. J. H.
EEN HELT SONDER VREESEN, door H. te Merwe.
Catalogusno. 71; aantal bldz. 88; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte platen; prijs f 0.40; jongens- en meisjesboek; geschikt
voor een leeftijd van 12 jaar en ouder; Vaderl. Geschiedenis.
Korte inhoud: In dit boekje teekent de schrijver ons het leven
van Prins Willem van Oranje. De pogingen van Oranje om de
Nederlandsche gewesten te verlossen uit de Spaansche macht
worden ons beschreven. We maken kennis met de Watergeuzen,
de aanslagen op den Prins, kortom met de personen en gebeurtenissen uit het tijdvak 1533—'84.
Het boek is boeiend geschreven. Voor de Schoolbibliotheek
warm aanbevolen, doch voor uitdeeling op Kerstfeest geven we
liever iets anders.
Algemeene op- of aanmerkingen: Moet het jaartal 1549 op
bldz. 10 niet zijn 1544?
Conclusie: Niet aanbevolen voor Z.S.
M. K.
G.
HET INDISCHE NEEFJE, door Carla.
Catalogusno. 72; aantal bldz. 74; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte platen; met teekeningen tusschen den tekst; prijs
f 0.35; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 10 jaar;
algemeene strekking.
Korte inhoud: „Het Indische neefje" door Carla is een verhaal met allerlei huiselijke voorvallen; een heel doodgewone geschiedenis. Jaap, een Indisch neefje, is alleen met de boot uit
Indië gekomen. Hij komt in huis bij zijn oom en tante, die vier
kinderen hebben. Bij oom, die hoofd eener school is, komt hij
in huis. Jaap is-nogal driftig en vaak komen onaangenaamheden
hierdoor voor. Jaap leert hiertegen met Gods hulp te strijden.
Bij alle huiselijke genoegens komt er echter ook ziekte in de
woning. Em, op een na de kleinste, wordt ernstig ziek. Zorge-
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lijke dagen en nachten worden doorworsteld. De Heere verhoorde
het gebed, en als 't Kerstfeest is, en ook Jaaps ouders uit
Indië teruggekomen zijn, is er blijdschap in de woning.
Algemeene op- of aanmerkingen: De inhoud is m.i. goed voor
onze tienjarigen.
D.
K. M.
DE HUT VAN OOM TOM,
Opnieuw bewerkt door Frieda v. Felden.
Catalogusno. 73; aantal bldz. 180; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte platen en teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.90;
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 12---16
jaar; uit den tijd van den Slavenhandel.
Korte inhoud: Tom, een slaaf, leeft eerst heel gelukkig en
tevreden bij zijn vrouw en kinderen. Maar de eigenaar heeft
schulden en moet Tom verkoopen. Gelukkig krijgt Tom een
goeden meester. Maar als deze sterft, komt Tom in handen van
een beul, die hem meeneemt naar het Zuiden, waar Tom op
,een plantage hard moet werken. Zijn nieuwe heer wil een
drijver van hem maken, hetgeen Tom weigert.
Het slot is, dat Tom zoo goed als doodgeslagen wordt, en toch
nog in vriendenarmen sterft. „Toen kwamen de engelen en
haalden hem thuis."
Algemeene op- of aanmerkingen: Een prachtboek, dat niet nalaten zal, diepen indruk achter te laten bij jong en oud.
Eliza's vlucht, hoewel bekend, is altijd boeiend. Het geloof in
en het vertrouwen van Tom op God is aangrijpend. Zijn laatste
woorden waren: „Wie ... zal ons scheiden ... van de liefde
... van Christus."
Conclusie: Warm aanbevolen.
D. J. H.
HENK's GESCHENK, geschreven door Francina.
Catalogusno. 74; aantal bldz. 51; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte platen; met teekeningen tusschen den tekst; prijs
f 0.25; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 8 jaar;
algemeene strekking.
Korte inhoud: „Henk's geschenk", geschreven door Francina,
geïllustreerd door Adri Alindo, is een verhaal, waarin wij met
de familie Zitman bekend worden. Vader Zitman, onderwijzer
aan een groote stadsschool, bezocht een zieken leerling, en vertelt thuis den toestand, dien hij daar aantreft, n.l. gebrek aan
alles. Het huisgezin van Zitman staat af, wat zij kan geven:
vader, moeder en ook de kinderen geven.
Henk, gierig van aard, zoekt als geschenk voor den zieken
Piet, een slordig boek uit. Dit merkt vader en om Henks gierigheid te bestraffen, neemt hij dit boek weg en doet er Henks
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nieuwe zakmes voor in de plaats. Vader en Henk brengen samen
de kist weg en nu ziet Henk, wat vader gedaan heeft. Hierover
schaamt Henk zich en krijgt berouw. Hij neemt zich voor met
den Heere tegen deze zonde te strijden.
AIgemeene op- of aanmerkingen: 't Leest vlot, doch diepte zit
er niet in.
Conclusie: Matig aanbevolen voor Z.S.
D.
K. M.
DE MINSTE, door A. van Aften.
Catalogusno. 75; aantal bldz. 167; slappe omslag; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.90; jongensboek; geschikt voor
een leeftijd van 12 —14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: 't Is Wim Wouters, die de minste zal moeten
wezen. Dat is een moeilijk werk voor den jongen. Hij maakt
heel wat door. Hij gaat visschen met zijn vrienden. Ze lichten
de fuik van boer Valkhof. Later gaan ze vergeving vragen. Ze
gaan met een lijst rond om geld in te zamelen voor een nieuwe
hit voor Verberk, den borstelkoopman. Op school kan Wim
het maar slecht vinden met Flip Kampers, den deugniet. Flip
doet zijn moeder veel verdriet. Hij neemt geld van haar weg,
rookt sigaretten, leest slechte boeken, gaat stil naar de bioscoop,
enz. De jongens uit zijn klas moeten hem niet. Wim Wouters
heeft bepaald een hekel aan Flip. Eens komt het tusschen die
beiden zelfs tot een vechtpartij op het voetbalveld. Meester
Verhagen is vol zorg over Flip. Eindelijk steelt Flip 25 gulden
uit het Zendingsbusje. Op listige wijze weet hij de verdenking
op Wim te doen vallen. Als Flip een nieuwe fiets heeft gekocht
van het gestolen geld, komt alles uit. Wim Wouters gaat naar
Flip om hem zijn vriendschap te schenken. Om Christus' wil
is Wim de minste.
Algemeene op- of aanmerkingen: Het boek leest prettig. Het
is een gezond Christelijk jongensboek. Zonder aarzeling kunnen
we dat boek aan onze jongens uitreiken. Deze zin typeert het
boek wel: Vele menschen vieren Kerstfeest bij een verlichte
Kerstboom, zonder te weten wat Kerstfeest is. Die menschen
kunnen Kerstfeest vieren, die den Christus noodig hebben leeren
krijgen. Zoo ongeveer staat het er. De schrijver is overtuigd,
dat hij den jongens moet voorhouden, dat Gods eisch om Hem
te vreezen, tot alle menschen, ook tot hen komt.
C. P. B_
D.
GREETJEEN FOKKIE, door Carla.
Catalogusno. 76; aantal bldz. 52; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte platen; prijs f 0.25; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 7 8 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Een leuk verhaaltje voor onze kleine kinderen.
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Greetje, een meisje van 7 jaar en Fokkie, haar hondje, zijn
goede vriendjes. Vader is werkeloos en vijf gulden hondenbelasting betalen is voor hem bezwaarlijk. Daarom moet Fokkie
weg. Het hondje komt bij den dokter. De kinderen van den
dokter, Puk en Pim, zijn er wat blij mee. Greetje is bedroefd.
Het hondje heeft „heimwee". Het wil niet eten. Fokkie wordt
naar Greetje teruggebracht. Wat is ze blij!
Greetje bidt tot den Heere en als Fokkie terug is, dankt ze
ook. Vader en moeder bidden ook tot den Heere om werk.
Mochten dat alle werkloozen eens doen.
Algemeene op- of aanmerkingen: De godsdienstige strekking
goed. De woorden zijn in lettergrepen verdeeld.
Conclusie: Aanbevolen.
G.
M. K.
DOOR HET GELOOF ALLEEN, door A. Warnaar.
Catalogusno. 77; aantal bldz. 106; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte platen; prijs f 0.60; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 14 jaar; Bijbelsche Geschiedenis.
Korte inhoud: Dit boek behandelt het leven van Abraham van
zijn vertrek uit Mesopotamië tot aan zijn dood toe.
Niets uit zijn levensgeschiedenis blijft onbesproken. Zijn tocht
'naar Egypte, zijn rondzwervingen door Kanaki, al wat van
Abraham in de Schrift wordt meegedeeld, wordt in dit boek
behandeld. In een slothoofdstuk wordt verhaald, hoe God Zijn
belofte aan Abraham vervult door de zending van Zijn Zoon,
Die geboren wordt in Bethlehems stal.
Algemeene op- of aanmerkingen: Dit boek behandelt de Bijbelsche stof op een wijze, die alle waardeering verdient. Zoo
moeten we onze Bijbelsche Geschiedenis vertellen. Sober en
onopgesmukt, gekruid met kostelijke opmerkingen over de zeden
en gewoonten van de Oostersche volken uit dien ouden tijd.
Onderwijs in Bijbelsche oudheidkunde en aardrijkskunde op
een manier, die tot lezen lokt. Een goed boek voor onze oudere
kinderen en voor de meesters en de juffrouwen.
Conclusie: Warm aanbevolen.
D.
C. P. B.
WAT KOOS ONTDEKTE, door H. te Merwe.
Catalogusno. 78; aantal bldz. 72; slappe omslag; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.45; jongensboek; geschikt
voor een leeftijd van 10- -14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Eenige vriendjes mogen met Bert, den broer
van Koos, gaan varen in zijn motorboot. Als ze 's avonds gaan
en bij een ruïne stil liggen, zien ze, dat mannen uit hun dorp
goederen van de schippers koopen en verbergen in de ruïne.
Koos vertelt later alles aan zijn vader, omdat hij er geen rust
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mee heeft. Vader gaat er nu met die mannen over spreken
en brengt alles tot een goed einde.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een boek, waar spanning in
zit. De jongens in dit boek vermoeden iets, maar kunnen niets
bewijzen. Maar Koos zegt klaar en duidelijk: „Als je iets weet
en je houdt je mond, ben je zelf ook schuldig!"
Conclusie: Warm aanbevolen.
D. J. H.
TRIENTJE, HET ZUSJE VAN ZIEKE BASJE,
door Truud de Moor.
Catalogusno. 79; aantal bldz. 44; slappe omslag; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.25; meisjesboek; geschikt
voor een leeftijd van 6-9 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Basje, het broertje, van Trientje, wordt ziek.
Trientje verveelt zich heel erg, zelfs 's Zondags in de Kerk,
waar ze maar niet stil zitten kan en van alles laat vallen. Als
Basje niet beter wordt, gaat Trientje logeeren bij Oma. Daar
mag ze eens mee naar school, mee naar het bosch, en mee naar
het dierenpark. Maar hoe prettig ook, thuis is het toch het
allerfijnste I
Algemeene op- of aanmerkingen: Alweer een boekje, waarin
heel wat mooie en aardige momenten voorkomen. Zooals bijv.
Trientje op de studeerkamer van Pa, en Trientje op de trap.
Werkelijk een aardig boekje voor onze kleintjes.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
D. J. H.
ZIJN MESSIAS, door A. van Atten.
Catalogusno. 80; aantal bldz. 31; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte platen; prijs f 0.15; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 12 jaar; Bijbelsche geschiedenis.
Korte inhoud: Josef Ben Samuël is een droomer. Hij kan
uren achtereen aan den oever van de zee van Tiberias liggen,
starend over de wijde watervlakte. Er gaat een wonder gerucht
door het land omtrent Jezus van Nazareth, den zoon van
den timmerman. De oude Levi zegt, dat Hij de Messias is, omdat
in Hem alles vervuld wordt wat door de profetie aangaande
den Messias is voorzegd. Maar de Oversten des volks gelooven
niet in Hem. Zij verwachten een Messias, omstraald met aardschen glans en luister, die de heerschappij der Romeinen breken
zal. Dan ziet Josef Hem, als Hij een blinde geneest. En Hij
legt Zijn hand op Josefs hoofd, die aanbiddend voor Hem
neerknielt. Later, met den ouden Levi in Jerusalem vertoevend,
met het Paasafeest, zijn Josef en Levi getuigen van Zijn smadelijken kruisdood. Toch gelooven zij in Hem. En hun blijdschap
wordt vervuld, als ze, in Galilea weergekeerd, hooren mogen,
dat de Heere waarlijk is opgestaan.
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Algemeene op- of aanmerkingen: Een heel mooi boekje. Het
vertelt Bijbelsche Geschiedenis op aantrekkelijke wijze. 't Is
jammer, dat het niet 2 keer zooveel bladzijden telt. We kunnen
het onzen kinderen gerust in handen geven.
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
D.
C. P. B.
SIKKO, DE GEVANGENE DER NOORMANNEN,
door H. te Merwe.
Catalogusno. 81; aantal bldz. 78; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte platen en teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.50;
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 10-15 jaar; Vaderlandsche geschiedenis.
Korte inhoud: Op één der strooptochten wordt Sikko gevangen genomen en weggevoerd naar het hooge Noorden. Daar
wordt hem aangeraden, den dienst van Odin aan te nemen en
Christus te verloochenen. Maar Sikko weigert en wordt gesterkt
door het gesprek met Gerardus, ook een gevangen Fries, net
als hij. Als een jaar later de schepen der Noormannen weer uitvaren, weet Sikko te ontvluchten en ontmoet zijn moeder weer.
Algemeen op- of aanmerkingen: Een prachtboek, dat men,
zonder op te houden, uitleest. Vol spanning? Mooi en echt is
het gedeelte, waarin de Christenslaaf Gerardus het evangelie
predikt aan een anderen slaaf.
Conclusie: Warm aanbevolen.
D. J. H.
DE ABELSEN, door Hugo Kingmans.
Catalogusno. 82; aantal bldz. 191; slappe omslag; geïllustreerd
met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.90; jongensboek;
geschikt voor een leeftijd van 11-13 jaar; Vaderlandsche geschiedenis.
Korte inhoud: Een boek, dat de tijden van ouds weer eens
komt opfrisschen. Beschreven wordt de strijd, welken de Watergeuzen gestreden hebben in de dagen van Neerlands verdrukking,
onder de machtige hand van Spanje.
De Abelsen, een vader en zoon uit Dokkum, worden ons in
dit boek beschreven als de eerste geuzen.
De haat tegen de Spanjaarden, deed hun wel eens daden doen,
die niet in het belang van den Prins van Oranje waren.
Na veel zwerf- en rooftochten over de breede wateren werd
het hun eindelijk toch, door het woord van Mr. Basius, Commissaris van Oranje duidelijk, dat hun werk, de pogingen van
Oranje benadeelden. Tenslotte werd door hen Den Briel ingenomen. Ook wordt ons in dit boek beschreven de slag bij
Heiligerlee, waar Adolf van Nassau het leven liet en den
slag bij Jemmingen, waar de slag ten nadeele van graaf Lodewijk
van Nassau i n een vreeselijk bloedbad eindigde.
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Algemeene op- of aanmerkingen: Een echt jongensboek, boeiend
geschreven. Geef dit boek onze jongens in handen en ze zullen
smullen van dit werk. Veel is er van •de Watergeuzen bekend,
doch wie nu eigenlijk de eerste Watergeus was niet. Daarom
heeft de schrijver goed gedaan, hierover te schrijven.
Conclusie: Warm aanbevolen.
D.
J. C. S.
TONY OP DORINAHOEVE, door Annie Vreeland.
Catalogusno. 83; aantal bldz. 73; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte platen; met teekeningen tusschen den tekst; prijs
f 0.40; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 10- -13 jaar;
algemeene strekking.
Korte inhoud: In dit keurige boekje wordt ons voorgesteld
Tony, een blinde jongen, welke zijn vacantiefijd doorbrengt
op de hoeve bij zijn oom.
Welk een blijdschap, maar ook innig medelijden werd er
gevonden in de harten van de neefjes en nichtjes met Tony.
Zij zullen wel voor hem zorgen. Dorientje bewees dat wel, met
bijna moederlijken zorg beschermt en helpt ze hem, doch •de
neefjes vergaten hun neefje wel eens. Hun jongensnatuur dacht
niet altijd aan de hulpbehoevendheid van Tony en brachten
hem ook op plaatsen, waar Tony voor vreesde. Niet omdat hij
zoo bang was, maar omdat hij vreesde te zondigen tegen God.
Ho•e duidelijk komt dat uit in dat huisje in het bosch, waarvan
Wim en Jim het slot hadden verbroken en door den veldwachter
gesnapt werden, doch op Tony's verzoek niet gestraft werden.
In het geheele boekje komt duidelijk naar voren, dat de
Godsvreeze van dezen blinden Tony het stempel zette op dit gezin.
Gewetens werden wakker geschud en oogen werden geopend;
zoodat in dit gezin weer tijd werd gevonden om God te aanbidden en eigen zonden te leeren kennen en laten.
Algemeene op- of aanmerkingen: Wij bevelen dit boekje warm
aan om haar degelijke principieele strekking.
j. C. S.
D.
JAN MOLSTRA, door J. Versteegt.
Catalogusno. 84; aantal bldz. 225; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte platen; met teekeningen tusschen den tekst; prijs
f 0.90; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 12-16 jaar;
algemeene strekking.
Korte inhoud: Dit boek vertelt ons het leven van Jan Molstra.
Zijn vader en moeder zijn Godvreezende mensehen. Vader is
driftig. Door hem wordt •een zaak gedreven. Ja, hun eenigst kind
heeft geen idee in de zaak, wil naar zee. Zeer tot droefheid van
zijn ouders. Eindelijk krijgt hij zijn zin. Maar dit viel niet mee.
Al spoedig moet zijn eerste schipper hem wegsturen, omdat hij
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zoo weinig van de schipperswerkzaamheden afweef. Het ergste
voor vader en moeder is, dat Jan blijk geeft zonder God te
leven. Hij haat de vrome inenschen en de kerk. Opnieuw vinden
we hem aart boord bij een anderen schipper. Daar gaat het wat.
In Deventer aangekomen, wacht hem daar het telegram van het
overlijden van zijn vader. Dit ontstelt hem hevig. Direct gaat hij
nu naar huis, waar hij aankomt op den dag van zijn vaders
begrafenis. Dit brengt een heele verandering in dit gezin. Moeder
spreekt hem ernstig over het overlijden van zijn vader en zijn
eigen leven zonder vreeze Gods aan. Toch gaat Jan door. Zijn
moeder gaat inwonen bij een oom. Jan gaat nu bij de visscherij.
Daarna v inden we hem op een koopvaardijschip, waar hij de
rang van stuurman bereikt. Zijn moeder is ondertusschen ook ge'storven, en zelf heeft hij zich verloofd met een wees, die bij
een ouderling thuis is in Groningen. Jan's leven verandert nog
weinig ten goede. Hij is een ruwe klant, die leeft zonder God.
Hij heeft ondertusschen flink geld verdiend. Plannen gaat hij
vormen om zelf een nieuw schip te laten bouwen. Op reis krijgt
Jan een brief van zijn verloofde met het verzoek, of Glipper,
waar. Boukje, zijn verloofde, thuis is, het geld mag leenen.
Jan vertrouwt dien „vromen vent" niet. Toch gaat het door. Ruzie
met den kapitein doet Jan verhuizen naar een ander schip, waar
een Godvreezende bootsman Jan waarschuwt voor de eeuwigheid.
Jan spot er mee. Een geweldige orkaan breekt echter los. Ternauwernood blijft het schip behouden. Aangekomen in Duitschland, verneemt hij, dat zijn vorige schip met man en muis vergaan is. Zoo komt hij aan in Groningen, waar hij tot de
bontdekking komt, dat Glipper failliet is. Heftig gaat hij te keer.
Ze trekken nu samen naar Rotterdam. Daar trouwt hij, na werk
gevonden te hebben. En zoo leven ze samen zonder om God
zich te bekommeren, totdat een „schipperspredikant" het middel
mag zijn tot inkeer en bekeering.
Algemeene op- of aanmerkingen: Aardig teekent dit boek het
schippersleven, zoodat er veel „ruwe" stukken in voorkomen,
terwijl de schrijver ook het leven laat zien van „Godvreezende
menschen" op zee. De innerlijke strijd van Jan, waar de schrijver
over spreekt, laat hij weinig zoo zien, dat we er in mee-leven.
Eerst aan het einde van het boek komt dit beter tot zijn recht.
Hoe Beukje zich zoo gemakkelijk schikken kon in Jans godsdienstlooze leven, daarvan merken we niets. Jans bekeering
komt wel onverwacht. Dit lijkt mij dan ook de zwakke zijde
van dit boek, waarbij komen de vele gedeelten, waar de schrijver de zeelui sprekend invoert, zoodat we woorden en dingen
hooren, waar we onze kinderen liever niet mee vertrouwd maken,
hoezeer dit ook naar de werkelijkheid geteekend moge zijn.
Er zit wel spanning in het verhaal, al is de schrijver nu eens
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wat langdradig, terwijl hij een andere keer erge groote sprongen
maakt. Het zou een boek kunnen zijn voor de oudste leerlingen,
hoewel ik het niet onverdeeld aanbevelen kan.
Z.
W. V.

Uitgaven van de Vereeniging tot verspreiding der
Heilige Schrift, Keizersgracht 328 te Amsterdam
Scheurkalender 1934. Zie hiervoor onder de rubriek Scheurkalenders.
Merk B. Zeer dik carton. Biddende kinderen „Heere zegen
deze spijze, amen" en „Heere, houdt ook dezen nacht, over mij
getrouw de wacht". In 2 soorten. 6 ct. per stuk. Afm. 22 X17 c.M.
Merk C. Wandcartons, gekleurd met bloemvormen en schaduwletters, Hoofdletters met blauwen of rooden achtergrond. f 0.10
per stuk in 4 soorten. Afm. 32 X17 c.M.
Merk F. Dun carton. Landschappen en bloemvormen. Afm.
18X 14 c.M. In 6 soorten á 3 cent. De afwerking is onberispelijk,
terwijl de kaarten uitnemend geschikt zijn voor troost- of
strooiprijsje.
Merk G. Biddende kinderen. Afm. 25 X15 c.M. In 2 soorten
á 6 cent. Imitatie-foto met glanzende oppervlakte. Een biddend
meisje en twee biddende kinderen. Ieder met drie verzen.
Wij danken U, barmhartig Godl enz. en Wij leggen ons neder
om te slapen enz. Deze zware cartons doen het heel goed.
Merk K. Dunne cartons met gekleurde bloemvormen en tekst.
Afm. 18 X13 c.M. In 4 soorten á 5 cent per stuk. De letters
zijn in zilverdruk.
Merk M. Houten schilderijtjes met gekleurde bloemvormen
in olie-verf met zwarten rand en gouden bies. Afm. 32 X 20 c.M.
In 4 soorten á 18 cent De opschriften zijn: Zalig zijn de barmhartigen. God is liefde. God zal met u zijn. Heere, help mij.
Mooie prijzen voor Z.S., die niet ruim bij kas zijn. Blijvend
evangelisatie-middel in de huizen.
Merk S. Gekleurde Bijbelsche voorstellingen op dun carton.
Afm. 21 X19 c.M. In 4 soorten á 4 cent. De teksten in sierletters.
Bladwijzers. Met gekleurde landschappen en bloemvormen.
Afm. 18 X 6 c.M. In 3 soorten á 1 cent met tekstvermelding.
Psalmboekje. Afm. 15 X12 c.M. In zakformaat met slappen
omslag, bevattende de Psalmen met Catechismus. Een zeer practisch boekje, dat veel verspreid moet worden. Het lettertype
is door formaat-en omvang klein. De prijs is zeer laag en voor
niemand onoverkomelijk: 6 cent. Verspreidt deze boekjes op
ruime schaal.
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Psalmboekje. Afm. 13 X 8 c.M. Gecartonneerd, bevattende de
psalmen (alle verzen op muziek), Catechismus, Kort Begrip, formulieren en gebeden. Ook deze uitgave is bijzonder goedkoop:
30 cent.
Beloaningskaartjes. 40 soorten. 100 ex. voor 25 cent. Op den
duur voldoen deze minder.
Prentbriefkaarten. Meest gekleurde bloemvormen met tekst.
20 soorten á 1 cent per stuk.
Evangeliën. Afm. 14 X10 c.M. á 5 cent per stuk. Zeer gaedkoop. De laatste oplagen zijn sierlijker dan de vroegere. De tekst
is versierd met illustraties. Voor uitdeeling in massa's zeer geschikt. Tot op heden verschenen Mattheus, Markus, Lukas, Johannes en de Handelingen der Apostelen.
Bijbelsch platenboek I, II en III. Met gekleurde slappen
omslag. De tekst voorzien van 15 zwarte penteekeningen en 2
gekleurde platen. Bij de platen wordt een kleine beschrijving
gegeven. De prijs van 5 cent is ongehoord laag. Maakt daarom
van deze aanbiedingen gebruik. Omvang 32 blz.
Bij-heisa platenboek. Met gec. gekleurden omslag. Verlucht
met 20 gekleurde en 20 zwarte platen. Omvang 112 blz. Op
korte en onderhoudende wijze worden de platen verklaard, uitsluitend op het N. T. betrekking hebbend. Nimmer zagen wij
zulk een aanbieding voor zulk een lagen prijs: 30 cent. Laten
alle Z.S. besturen dit platenboek eens aanvragen en men zal
verbaasd staan bij de inzage. De kinderen zullen u bij uitdeeling zeer dankbaar ,zijn.
We raden al onze Z.S. aan, om lid van deze vereeniging te
worden. De contributie van f 1.— per jaar wordt in één enkele
bestelling in overvloedige mate in degelijke belooningsmiddelen
terug ontvangen. Wie lid wordt tegen een contributie van f 2.50
per jaar, ontvangt eens per jaar op aanvraag het gratis pakket
voor lidmaatschap (waarde f 6.—). Wacht niet om uw Z.S.
of u zelf als lid te laten inschrijven. Men zal er geen spijt
van hebben.
H.
M. N.

Uitgaven van Johs. Vlaanderen Oldenzeel,
1 e Oosterparkstr. 212 te Amsterdam-Oost
Presentielijst. Uitgave: „Gereformeerde Zondagsschoolbond" te
Amsterdam. Per exemplaar f 0.30; 10 ex. á f 0.27; 25 ex. á 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
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52 vakjes om aan te teekenen, wat er geleerd is en tenslotte
een kolom voor aanmerkingen. Voor in het boekje een blanco
bladzijde voor aanteekeningen betreffende huisbezoek.
Ons blad. Evangelisatie-maandblad voor jongens en meisjes.
Medewerkers(sters) zijn H.H.: Dr. W. G. Harrenstein, F. Boomsma, J. M. J. Brants, de Dames: G. Ingwersen en G. Matter.
Abonnementsprijs is f 0.60 per jaar. Voor Zondagsschool, Evangelisatie, e.d. extra lagen prijs. Per maand 10-25 ex. 2 cent per
ex.; 26-50 ex. 11/2 cent per ex.; boven 50 ex. 1 cent per ex.
De inhoud omvat een hoofdartikel, verhalen, (prijs)raadsels,
Psalmen, teksten, enz.
Weekkalender 1934. Zie hiervoor onder de rubriek Scheurkalenders.
H.
M. N.

Uitgaven van het Geref. Traktaatgenootschap „Filippus"
(Uitgever J. B. v. d. Brink Fs Co te Zutphen)
Filippuskalender 1934. Zie hiervoor onder de rubriek Scheurkalenders.
Tractafen. Om enkele met titels te noemen: Weg met banden
en touwen; Verbannen; Cellenbouw; Naar Bethlehem; Blijde
Boodschap; Sport; Hebt gij een troost?; De klop op de deur;
Aan welke zijde staat gij?; Surrogaat; Per K.L.M. naar Indië;
Allen op reis; Sterke man; Wereldcrisis; Dood is dood; Spoken;
De ware Dokter, 'enz. Deze uitgaven in 2 en 4 pag. druks zijn
niet als Kerstuitgave bedoeld, doch veel meer als Evangelisatielectuur ter verspreiding onder de grootere-n.
M. N.
H.

Uitgaven van J. N. Voorhoeve te 's-Gravenhage
Een zwarte lelie, 4e druk. Met teekeningen van Isings. Omvang
24 blz. met een zestal kleine hoofdstukjes. 25 cent per ex. Bij
25 ex. á 171/2 cent. Een verhaaltje uit den tijd van den Amerikaanschen burgeroorlog, vermeldende hoe God in en door een
negerjongetje kan werken.
Geïll. Chr. Scheurkalender 1934. Zie hiervoor onder de rubriek
Scheurkalenders.
Kalender 1934. Onder den titel „God Zelf is aan het roer".
Keurig verpakt en afgewerkt. Een twaalfbladige kalender met op
elk blad een schitterende fotoreproductie uit het hooggebergte en
een spreuk of kort gedicht van Hudson Taylor, Willem de Mérode, Guido Gezelle, G. F. Haspels, Dr. N. Adriani, Dr. A.
J. Th. Jonker, e.a. Elke foto en spreuk is na afloop, van de
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maand als briefkaart te gebruiken, zoodat men aan het eind
van het jaar 24 briefkaarten overhoudt. Prijs f 0.95; 10 ex.
f 0.75. Het formaat is 15 X 24 c.M.
Maandkalender 1934. In drie bladen, ieder 4 maanden bevattende. Op elk der bladen een tekst en een vers van E. Voorhoeve- van Oordt. Onder aan het kalendarium, dat aan het
einde des jaars kan worden afgesneden, zoodat men dan nog
drie wandteksten overhoudt. De kleurrijke afbeeldingen (tulp,
iris en vogels op sparretak) zijn keurig en het lettertype der
tekstwoorden duidelijk. Prijs is f 0.50; 10 ex. á f 0.45 en 25 ex.
á f 0.40.
Weekkalender, zeer geschikt als klein geschenk, en voor uitdeeling op Z.S., in ziekenhuizen, enz. Elken dag een korte, treffende tekst ter overdenking. Voor het noteeren van verjaardagen is een kleine ruimte beschikbaar.
Prijs f 0.35; 25 ex. á 30 cent; 50 ex. á 25 cent; 100 ex. á 22)/2
cent en 200 ex. enz. á 20 cent.
Kindertafereeltjes, no. 1315. Vier wandcartons 15 X 19 c.M.
1. Meisje met opzittenden hond. „Wel meiske, met je jurkje
fijn, Kan jij óók zoo gehoorzaam zijn?" 2. Twee lezende jongetjes
met het onderschrift: „Waar liefde woont, gebiedt de Heer Zijn
zegen"; 3. Een lachend meisje op een grooten steen, met het
bijschrift: „Ik ben een kind, van God bemind, En tot geluk
geschapen". 4. Een bloemenplukkend meisje, met het bijschrift:
,,God, die 't gras gemaakt heeft, de bloempjes in de wei, ...
zorgt ook voor mijl" Rotogravuredruk in groen. De prijs van
deze mooi uitgevoerde tafereeltjes is 15 cent; bij 10 ex. f 1.20;
bij 25 ex. f 2.50.
Naar Bethleherns stal. Een bundel Kerstverhalen. Omvang 160
bldz. Prijs ingen. f 1.75. Gebonden f 2.75.
Deze bundel bevat een 15-tal bijdragen van verschillende bekende schrijvers en schrijfsters. Bijeenverzameld door P. de
Zeeuw J.Gzn. We laten slechts de titels der bijdragen hier
volgen: Een sprookje, jan Petersen; Het gestoorde Kerstfeest,
Geen plaats in de herberg, Lizzy's Kerstfeest, In den menschen
een welbehagen, Droomkind, De overrompelde Pruisische dragonderspatrouille, Onder de sterren, Een Kerstavond in de
Russische steppen, Het Kerstwonder, De ongewone Kerstfeestviering, Van water •en wind, Een dubbel Kerstgeschenk en
Kerstfeest in de bedstee. Bij nadere kennismaking is er voor
onze Z.S. wellicht iets bruikbaars bij. Men schaffe dezen bundel
maar eens aan.
Voor de Jeugd. Maandschrift. Prijs per jaargang f 1.90. Voor
het buitenland f 2.15. Formaat 15 X 24 c.M. Omvang 16 bldz.
Omslag in twee kleurendruk. De bldz. in twee koloMmen verdeeld. Lettertype groot en voor kinderen geschikt. Bevattende
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geïllustreerde verhalen, dierbeschrijvingen, algemeene onderwerpen, gedichten, enz. met „Ons gezellig hoekje" met rebussen,
raadsels, briefjes, zoekplaatjes, puzzle's en opgaven voor handenarbeid enz.
Voor onze grootere kinderen is dit een uitnemend tijdschrift,
dat hun in den winteravond menig gezellig uurtje bereiden kan.
Belooningskaartjes. Serie 300 en 301. Bijbelsche voorstellingen
naar ontwerpen van H. J. Buschenhenke, in geperforeerde vellen
van 30 kaartjes, met onderschrift zonder tekst. De gekleurde
afbeeldingen doen het goed en kunnen uitnemend op de Z.S.
gebruikt worden. De prijs per vel is 30 cent; bij afname van
10 vellen á 20 cent. Serie 300 betreft het 0. T. en Serie 301
het N.T.
Vertelboek voor de Bijb. Geschiedenis door J. Hoogwerf. We
ontvingen de drie eerste afleveringen van dit werk over het N. T.
Het zal in 20 afleveringen van 64 bldz. á f 0.90 verschijnen. Na
de verschijning van de 10e en 20e aflevering ontvangen de inteekenaars één band gratis. Ook kan men de twee deelen ineens
ontvangen, f 17.50 voor de twee in sterk kunstleer gebonden
doelen. Dit boek wordt door een man van het vak bewerkt.
Door jarenlange studie en de praktijk der vertelling in de school
is nu samengebracht, wat men in de opeenvolgende afleveringen
zal aantreffen. Door grepen uit plant- en dierkunde, physia, en
aardrijkskunde, vaderlandsche-, algemeene-, kerk- en zendingsgeschiedenis, oudheidkunde en volksleven is getracht, de Bijbelsche Geschiedenis te maken tot het centrale vlak van ons onderwijs. De verdeeling der stof wordt aangegeven naar de ontwikkeling der kinderen met de letters a (voor de laagste), b (voor de
middelste), c (voor het 5e en 6e leerjaar) en d (voor de vervolgen Mulo-klassen). Terwijl sommige gedeelten met een e zijn voorzien (voor volledigheidshalve). De stof wordt verwerkt in een
Vorm van onderwijzende en stichtende kantteekeningen. Met
verschillende lettertypen worden hoofd- en bijzaken aangegeven,
terwijl tal van illustraties tusschen den tekst het geheel aanmerkelijk in waarde doet stijgen. 't Is een werk van studie en het
zal tot grondig studeeren opwekken. 't Is voor het onderwijs in
Bijbelsche geschiedenis een groote aanwinst en hoewel het speciaal voor de Christelijke Scholen en Christelijke onderwijzers
werd samengesteld, kan het voor de Z.S. en haar personeel ook
uitnemende diensten bewijzen. Iedere flinke Zondagsschoolvereeniging moest dit werk aanschaffen en iedere Z.S. onderwijzer
(es) die niet al te veel met de malaise te worstelen heeft, moest
eens een aflevering aanvragen. Wij willen het gaarne hartelijk
aanbevelen.
M. N.
H.
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Scheurkalenders
Filippuskalender 1934. Uitgave van het Tractaatgenootschap
„Filippus". Uitgevers: J. B. v. d. Brink en Co. N.V. te Zutfen.
Schild. De teekening doet het goed. Afbeelding van een gedeelte van den Jordaan. Opschrift: Toen is tot Johannes uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea en het geheele land rondom
den Jordaan; en zij werden van hem gedoopt in den Jordaan,
belijdende hunne zonden. - Mijn Godl mijn ziel buigt zich neder
in mij; daarom gedenk ik Uwer uit het land van den Jordaan
en den Hermon, uit het klein gebergte.
Blok. Aan de voorzijden korte tekstverklaring. Rooster voor
het Bijbellezen. Op- en ondergang van zon en maan. Aan de
achterzijden verhalen, enz. De inhoud is goed en heel geschikt
voor evangelisatie. De prijs van den kalender is heel laag gesteld
en bij afname voor Z.S. en Evangelisatie-Commissiën nog aanmerkelijk lager.
Premie: „Als ik zal vreezen . . ." Een verhaal uit de dagen der
Afscheiding 1834 door P. de Zeeuw Gzn. Met 4 platen, waaronder het portret van Ds. H. P. Scholte. Omvang van het
boek is 160 blz.
Geill. Chr. Scheurkalender 1934 (44e jaarg.) Uitgave J. N. Voorhoeve te Den Haag.
Schild. Het schild en de afbeelding is keurig. De kleuren zijn
frisch en zijn voor de woonkamer uitnemend geschikt. De afbeelding stelt Paulus op den weg naar Damascus voor. De opschriften zijn: Saulus op weg naar Damascus.
„Wat wilt Gij,
dat ik doen zal?"
Blok. Aan de voorzijden de gebruikelijke merkwaardigheden,
met onderwerpen voor het Bijbellezen voor 's morgens en 's
avonds. Tevens teksten, verzen en korte tekstverklaring. Aan de
achterzijden een keur van verhalen, stichtelijke overdenkingen,
verzen, enz. Ook zijn er in het blok eenige prijsraadsels opgenomen. Onder de goede oplosers wordt een groot aantal gebonden boeken verdeeld. Tusschen de blaadjes vindt men een
serie van acht in kostbaren kleurendruk uitgevoerde briefkaarten,
reproducties naar speciaal voor dit doel vervaardigde aquarellen
met Bijbelsche voorstellingen van den kunstschilder Van der
Schaar, die door zijn warm koloriet zoo prachtig de sfeer van
het Oosten weet weer te geven. Voor deze kaarten is een album
te verkrijgen á f 1.- - (ruimte voor 40- -80 kaarten).
Ook is dit blok keurig gebonden verkrijgbaar voor den prijs
van f 1.75. Daardoor krijgt de kalender blijvende waarde.
Premiën: Wapenbroeders, door W. Schippers. 160 blz., 2 penteekeningen. Eenvoudig gebonden. Prijs 65 cent. Het verhaal
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speelt in den romantischen tijd van de Oost-Indische Compagnie.
Gevangenen om des geloofs wil, door D. Alcock uit het Engelsch
vertaald. Het beschrijft de bange tijden der geloofsvervolging der
Moravische Broederschap, enkele eeuwen geleden. Wij lezen van
heldenmoed, liefde en trouw tot den dood. 9 penteekeningen,
139 blz. Eenvoudig groen bandje. Prijs 65 cent.
Prijs. Prijs van den Scheurkalender f 1.—.
Kalender met één boek . . f 1.65.
„ beide boeken f 2.30
in boekvorm . . f 1.75
Albums voor kaarten . . . f 1.—
Bij groote afname reductie.
Karssen's Bijbelsche Scheurkalender voor Oud en Jong 1934.
Uitgave van Uitgevers-My C. Misset N.V. te Doetinchem.
Schild. Een staand schild voorstellende de discipelen, welke
uitgezonden werden, om het veulen te halen voor Jezus, volgens
de woorden van Marcus 11:4-7. Een prachtig, kleurrijk,
en toch rustige afbeelding. Een sieraad aan den wand.
Blok. Ook staand. Onder redactie van dezelfde medewerkers
als in 1933, n.l. Ds. v. d. Snoek, Ds. Kaajan, Ds. Goslinga en
Ds. Rullman. Op de voorzijde een korte tekstverklaring. Op
de achterzijde boeiende en leerrijke verhalen en gedichten, terwijl er lederen Zondag een onderwerp wordt opgegeven voor
Z. School. Behalve 24 Bijbelsche prijsvragen, zijn er ook voor de
jeugd beneden 12 jaar iedere maand een puzzle of teekening te
vinden. Voor al deze oplossingen worden fraaie prijzen beschikbaar gesteld. Dit is nu eens een Kalender, uitnemend geschikt om door •de Z.S. te worden uitgedeeld. Zoowel uiterlijk
als innerlijk met den meesten zorg saamgesteld. We bevelen ze
gaarne aan.
De prijzen voor onze Z.S. is zeer laag. 2-10 ex. slechts 50 ct.
per stuk; 11-25 ex. á f 0.48. Meer dan 250 ex. 40 ct. Bij schrale
kassen kan deze kalender heel goed voor uitdeeling gebruikt
worden.
Christelijke Weekkalender 1934. Uitgave Johs. Vlaanderen 01denzeel, le Oosterparkstr. 212 te Amsterdam (Oost).
Schild. Stelt voor Juda als borg bij Jozef voor zijn broeder
Benjamin. De uitvoering is niet mooi.
Blok. De inhoud staat onder redactie van L. Brasser, Mej.
G. Ingwersen, Ds. C. Kapteyn Dzn, Mej. Matter, W. J. Riktger,
Ds. J. A. Tazelaar, Mej. J. F. Vel•ders. Het begint met de geschiedenis van -Jozef met zijn broeders. Voor lederen dag een
tekst met plaats van herkomst, terwijl hiertusschen gedeelten uit
Gods Woord of Catechismus worden aangehaald. De achterzijden van de blaadjes worden gevuld met verhaaltjes. Op het
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vijfde blaadje van elke maand staan Prijsraadsels, die men v66r
8 Januari 1935 aan den Uitgever kan opzenden. Het geheel
is eenvoudig en aantrekkelijk.
Prijs van den kalender is 50 cent. Voor verspreiding 25 cent.
Premie: Het Hemelsch Kapitalisme, door N. Baas en W. J.
Riittger, met een voorwoord van Prof. Dr. F. W. Grosheide.
Omvang 128 bldz. in slappen omslag. Voor uitdeeling aan de
ouders is de prijs 25 ex. á 371/2 cent; 50 ex. à 35 cent; 100 ex.
á 321/2 cent
Martha-kalender 1934. Uitgave. J. M. Bredee's uitg. My N.V.
te Rotterdam. De uitgave geschiedt ten voordeele der Marthastichting te Alphen a/d Rijn.
Schild. De afbeelding doet het goed; ze is stemmig en in
zwartdruk en stelt voor het Kind Jezus in de armen van den
ouden Simeon.
Blok. De voorzijden werden maandelijks door verschillende
predikanten bewerkt met een korte tekstverklaring. Overigens be'bevatten zij den op- en ondergang van zon en maan. Eén aanwijzing per dag voor het lezen van Gods Woord en de opgave
van een psalm of gezang voor het zingen van liederen. De achterzijden bevatten verzen, aanhalingen of vervolgverhalen.
Prijs. 75 cent. 25 ex. á 65 cent; 50 ex. à 60 cent; 100 ex. á 56 ct;
250 ex. à 48 ct; 500 ex. á 44 ct. In boekvorm à f 1.75.
Scheurkalender 1934. Uitgave van de Vereeniging voor Verspreiding der H. Schrift. Keizersgracht 328 te Amsterdam.
Schild. De barmhartige Samaritaan. De kleuren doen het heel
goed. Bijschriften zijn: Barmhartig en genadig is de Heere, lankmoedig en groot van goedertierenheid. — Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden. De voorzijden
bevatten een foepasselijken tekst voor verschillende opschriften
en verder berijmde psalmverzen. De achterzijden zijn op veler
verzoek voor het eerste halfjaar bewerkt met Bijbelsche geschiedenissen, terwijl het tweede halfjaar verschillende verhalen
bevat.
Prijs is 25 cent per kalender. De verkoop is verboden. De
goedkoope uitgaven dezer vereeniging zijn alleen verkrijgbaar,
als men haar jaarlijks steunt met een gift van f
Het lidmaatschap bedraagt f 2.50 per jaar.
H.
M. N.

Bondsuitgaven
Rooster 1934.
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 weer twee verschillende Roosters
verschijnen.
Een, die, zooals gewoonlijk, op de geheele Z.S. kan, gebruikt
worden.
E e n 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 schade ondervonden wordt.
Prijzen zijn: ongecartonneerd: 1-250 ex. a 6 ct.
250-500 ex. á 51/2 ct.
501 en meer ex. à 5 ct.
Men kan ook geperforeerde vellen al of niet in boekvorm krijgen tegen denzelfden prijs. De geperf. vellen worden
rijt jaar zoo gedrukt, dat het afscheuren in geregelde volgorde
kan geschieden. Wenscht men de boekjes stevig g e c a r t o nneer d, 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
boel: worden opgenomen, waardoor men een overzicht krijgt over
.dc 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 aanteekening kunnen houden. Hierbij kan ons klasseboekje uitnemende diensten bewijzen. Schaft er daarom voor lederen leider(ster) of helper(ster) een(ige) aan. Gecartonneerde boekjes kosten 5 cent per stuk meer.
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Beloften aangaande den Messias 80 cent per 100 ex.
Voor het Kerstfeest worden allerwege door de grootere kinderen beloften geleerd, die op de geboorte van onzen Heere
Jezus betrekking hebben. De Bond wil in dezen U van dienst
zijn en heeft blaadjes laten drukken met een achttal van de
meest voorkomende beloften.
le bundel Kerstliederen 21/2 cent per stuk.
2e bundel Kerstliederen 21/2 cent per stuk.
Het is de gewoonte om de kinderen bij de Kerstfeestviering
eenige liederen te laten zingen. Dit verhoogt de feeststemming.
De Bond gaf een tweetal bundeltjes van een tiental liederen uit.
Geeft den kinderen zoo'n boekje in handen en ze zullen U
dankbaar zijn.
„Onze Hervormde Zondagsschool" 40 cent per jaar.
Iedere leider(ster) of helper(ster) of onderwijzer(es) moet zich
op dit blad abonneeren. Het blad wordt allerwege zeer gewaardeerd en bevat vele 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. Het abonnementsgeld is verlaagd, om alle Z.S.
kassen in staat te stellen, aan ieder van het personeel een
abonnement te verschaffen.
Boekbeoordeeling 1930, 1931, 1932 en 1933, á 10 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 vertrouwde gids voor den aankoop
van jeugdlectuur. De prijs is ten gerieve der Z.S. sterk verlaagd.
Laten alle leden van het personeel nu een exemplaar voor zich
aanschaffen.
Referaat „Onze Jeugd" door Prof. Dr. J. Severijn á 10 cent;
„Het Godsdienstonderwijs in het Kinderleven" door
Th. Kelfkens, á 10 cent;
„Zondagsschool en Dogma" door C. P. Bogert, á 10 ct;
„De Z.S. en het kerkelijk onderwijs" door Prof. Dr.
J. Severijn á 10 cent.
Ook deze prijzen zijn laag en voor ieders beurzen geschikt.
Jaarverslag 1934 á 15 cent.
't Is altijd aangenaam een volledig verslag van de Bondswerkzaamheden en de gehouden algemeene vergadering met haar
Teferaten te bezitten. 't Geeft medeleven in de bondsactie en een
rijke bron van gevoelens en gedachten over het Z.S. werk.
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Belooningskaarfjes in vellen vrage men aan.
Nelsonserie 1 en 2. In pakjes van 26 verschillende Bijbelsche
plaatjes ter grootte van een halve briefkaart. Prijs 20 cent per
pakje. Bij 10 pakjes tegelijk à 15 cent.
Nelsonserie in verkleinde reproductie op gegomd papier en
geperforeerd. Heel geschikt om in schrift of album ingeplakt
te worden. Prijs 35 cent per vel. Bij tien vellen tegelijk á 30 cent.
Albums om de zegels in te plakken à 10 cent per stuk..
Diploma. In twee soorten. Groot formaat á 15 cent. Bij vroegtijdige bestelling van minstens 50 ex. wordt de naam van de
Z.S. gratis opgedrukt.
Klein formaat. In zwartdruk á 71/2 cent per stuk.
Brieven aan het

Bureau van den H. Z. B.
Koningsstraat 36, Hilversum
Bestellingen bij den Bondsboekhandel J. BOUT, Drukkerij
te Huizen (N.-H.)
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JOHs. VLAANDEREN OLDENZEEL
le Oosterparkstraat 212 — AMSTERDAM-Oost

ONS BLAD
Evangelisatie-Maandblad voor Jongens en Meisjes
Per maand 10-25 ex. f 0.02, 26-50 ex. f 0.015,
boven 50 ex. f 0.01 per ex.

CHRISTELIJKE WEEKKALENDER 1934
Prijs 50 cent.

Voor uitdeeling slechts 25 cent

HEMELSCH KAPITALISME
door N. Baas en W. J. Rilittger,
voorwoord van Prof. F. W. Grosheide
Prijs f 0.50 per ex., 25 ex. á f 0.375, 50 ex. á f 0.35,
100 ex. á f 0.325 per ex.

Bijbels - Kerkboekjes - Jachin's Rooster
Diploma's - Belooningskaartjes - Drukwerken.
Levering alléén rechtstreeks aan de vereenigingen.
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Niet het vele is goed, maar het goede is veel!
Wie altijd en uitsluitend zijn kracht zou zoeken in „Kwantiteit". loopt
gevaar de „Kwaliteit" op den achtergrond te stellen.
Wij hoeden ons daarvoor en brengen dit jaar een
collectie nieuwe Zondagsschooluitgaven, die in de eerste plaats uitmunt
door ,,Kwaliteit", zoowel wat betreft het uiterlijk van onze „Teksten"
Belooningskaartjes en Zondagsschoolboekjes, als wel bijzonder de inhoud
van de laatsten.
Goede bekenden, als o.a. Menkens v. d. Spiegel, Jeanne Marie. J. C. de
Koning e. a. komen weer bij ons uit.
Op het gebied van Bijbelsche platen, Getuigsshriften, Belooningskaartjes,
Teksten, etc. handhaven wij onze reputatie.
De nieuwe Fondscatalogus werd aan de bekende adressen verzonden O
en blijft nog op aanvrage gratis verkrijgbaar.
Bijzonder attentie vragen wij voor onze zeer belangrijke Prijsverlaging !
Om aan de verminderde financieele draagkracht van onze diénreele tegemoet te komen, hebben wij een belangrijk deel onzer uitgaven, in alle
rubrieken van onzen catalogus. sterk in prijs verlaagd. Een maatregel
die naar wij vertrouwen, door de toename van bestellingen de juiste zal
blijken.
Ter kennismaking met de nieuwe Zondagsschoolboekjes zijn ook dit
jaar de bekende bundels .,Kerstklokken" (3 deelen) voor H. H. Hoofden
van scholen en Zondagsscholen weer gratis beschikbaar, tegen inlevering
van den aanvraagbon.
Van al onze Teksten, Kaartjes, Bijb. platen, Getuigschriften. etc. vindt
U een keurig gerangschikt overzicht in het door ons samengestelde Monsterboekje, dat wij voor belanghebbenden gratis beschikbaar stellen.
Een zeer voordeelige wijze van aanschaffen van de nieuwe Z.S. uitgaven, blijft het abonnement op ,,Samuel-Zondagsschoolbibliotheek", waar- $"
O
van thans de 32e jaargang is ingegaan. Inteekenaren ontvangen 1 stel van
de nieuwe uitgaven tegen 2/3 van den oorspronkelijken prijs. Wilt U hiervan
profiteeren, geeft U dan zonder uitstel op als abonné.
Onze aanbieding „Opruimingspakketten" A. B. en C. inhoudend diverse
Boekjes en Teksten, tegen 2/3 van den prijs, blijft nog geldig. Raadpleegt
eens het prospectus, dat bij den catalogus werd gevoegd.
Wie aan vertrekkende leerlingen een passend boek wil meegeven ter
herinnering, vindt hiervoor ruime keuze in onze serie „Jeugdbibliotheek“.
in fraaie uitvoering, (gecartonneerd of gebonden) en lage prijzen.

Met zichtzendingen, door het geheele land, alsook met alle
gewenschte inlichtingen staan wij steeds gaarne ten dienste.
Alles eventueel via Uw Boekhandelaar,

N.V. J. M. Bredée's U.M. Bh. - Rotterdam

