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Inleiding
Voor den zesden keer mogen wij het voorrecht smaken de
boekbeoordeeling van den Ned. Herv. Zondagsscholenbond op
G.G. aan onze Zondagsschoolbesturen en -leiders (sters) te kunnen aanbieden. Jaarlijks nemen de werkzaamheden in omvang
toe. Als we den eersten jaargang met dezen vergelijken, dan
merken we voortgang in het werk. De oplagen worden omvangrijker en grooter, terwijl de waardeering en het gebruik in dezelfde mate toenemen. In enkele weken tijds zijn al de uitgaven
door twintig personen nagezien, gelezen, bekeken en beoordeeld.
Was het oordeel vroeger persoonlijk, door de vorming van verschillende commissiën is het oordeel, behoudens enkele uitzonderingen, meer algemeen geworden. Dit komt bij het kiezen van
Kerstboekjes aan onze Z.S. ten goede. De recensenten hebben
getracht hun arbeid zoo spoedig mogelijk te voltooien. Wij zeggen
hun bij dezen hartelijk dank. Vooral onzen actieven Secretaris,
den Heer J. C. Schouten te Dordrecht, verdient een extra vermelding voor de regeling van de voorbereidende werkzaamheden.
Ook de verschillende Uitgevers vergemakkelijkten de moeilijke
taak der vele Commissieleden en waren ons in alles ter wille.
De boekbeoordeeling ziet er keurig en degelijk uit. Ook den Uitgever verdient lof voor zijn zeer vlugge afwerking. Onderling is
er een edele wedstrijd geweest om de boekbeoordeeling op de
meest vlugge wijze klaar te hebben. De Z.S. profiteeren hiervan.
Vroegtijdig is de boekbeoordeéling in het bezit, zoodat de meeste
bestellingen vóór December kunnen plaats hebben. Wacht niet te
lang. Uitstel geeft meermalen onaangename gevolgen. De Heere
verleene Zijn onmisbaren zegen over dezen arbeid en geve, dat
hij verricht is tot het geestelijk welzijn der Z.S.kinderen.
H.
M. N.

Commissieleden van de Boekbeoordeeling
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

De Commissieleden zijn:
Ds. J. G. ABBRINGH te Papendrecht;
Ds. J. VAN AMSTEL te Voorthuizen;
C. BLOKLAND, H. e. Sch. te Zegveld;
C. BOGERT, Chr. Onderw. te Dordrecht;
A. G. HARING, Theol. Student te Giessendam;
J. GAASBEEK, Godsdienstonderw. te Veenendaal;
D. HAKKERT, Chr. Onderw. te Gorinchem;
C. W. VAN KOOTEN, H. e. Sch. te Bleskensgraaf;
TH. KELFKENS, H. e. Sch. te Vreeswijk;
M. KOMMERS, H. e. Sch. te Gortel;
Ds. A. v. d. KOOIJ te Maarssen;
L. LIGTHART SCHENK, Kommies te Oudewater;
K. MAATJES, H. e. Sch. te Delft;
M. NOTEBOOM, H. e. Sch. te Hilversum;
J. DE REK, H. e. Sch. te Overwoud;
J. C. SCHOUTEN, Godsdienstonderwijzer te Dordrecht;
W. H. v. d. SLUIS, H. e. Sch. te Delft;
Ds. A. VROEGINDEWEIJ te Reeuwijk;
Ds. W. VROEGINDEWEIJ te Zegveld;
A. B. B. BOOI, Chr. Onderw. te Dordrecht.

Uitgaven van G. F. Callenbach te Nijkerk
In het voorwoord van zijn Catalogus noemt de Uitgever de
lezers en zichzelf gelukkige menschen, omdat er in het belang van
het kind gewerkt kan worden. Wie voor het kind werkt, werkt
aan de toekomst. Aan de eeuwige toekomst van het kind, van
ons land en volk. Er is een geslacht van jonge, geestdriftige
schrijvers gekomen, die van aanpakken weten en den kindertoon
in hun werk zoo juist weten te treffen. Naast deze auteurs heeft
de Uitgever een aantal beste teekenaars, die hun werk met uiterste
nauwkeurigheid verrichten. Best papier en mooi lettertype. De
boekjes zitten in een kleurig bandje met een mooi verfje op snee.
In een woord: Callenbach blijkt ook nu weer onovertroffen. De
kinderen zullen reeds bij het zien der boekjes verlangend watertanden. Bovendien is de prijs in verband met de moeilijke tijdsomstandigheden aanmerkelijk verlaagd. Bij sommige zelfs met 1/3
deel. Goed, frisch en goedkoop. Daardoor moest aan de zijde van
den uitgever bezuinigd worden. Daarom werden de overdrukken
„Winterbloemen- stopgezet. Wenscht men nu echter met de uitgaven kennis te maken, dan kan men ze aanvragen, zoodoende
kunnen de boekjes bekeken, gelezen en naar waarde gekeurd en
uitgezocht worden. Hierdoor zijn dus voor onze Z.S. nog beter
resultaten bereikt. Bij ieder boekje is naast den prijs, het aantal blz.
en den leeftijd, een korte inhoud opgenomen. In vogelvlucht krijgt
men nu afwerking en inhoud te zien. Voorzeker een goede vooruitgang.
Extra aanbieding door G. F. Callenbach:
1. De Dordtsche Poorterszoon, door J. Snoep jr., 236 blz.
2. Willem Wijcherts. door W. G. v. d. Hulst, 188 blz.
3. George Washington, door Q. A. de Ridder, 236 blz.
4. De Klerk van den Inquisiteur, door W. J. D. van Dijck,
204 blz. Formaat van elk boek is 18x24% cm.
Vier boeken van heel bekende, goede schrijvers. Keurig gebonden in fraaie stempelbanden. Gedrukt op stevig papier. Echte
jongens- en meisjesboeken. De winkelprijs van deze boeken is
totaal f 9.60 of f 2.40 per deel. Thans verkrijgbaar voor slechts
85 cent per deel. Alle 4 deelen ineens voor 70 cent per exemplaar.
Haast u, de voorraad is beperkt.
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,,HEITEN JAN", door G. S. van den Berg, nieuwe spelling.
Catalogusno. 49; aantal blz. 38; slappe omslag; gekleurde
titelplaat; geïllustreerd met zwarte en gekleurde platen; prijs f 0.16;
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8,-10 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Heiten Jan noemen de jongens hem, omdat Jan
zijn geitje heit noemt. Het verhaal schijnt uit een omgeving afkomstig, waar de woorden, die met een g aanvangen, door een h
vervangen worden. De geit is voor Jan alles. Het is dan ook een
lief diertje. Jan's vader is arbeider bij boer Peters, die er warmpjes
inzit. Wegens ziekte van zijn zusje Mieneke, waar versterkende
middelen voor moeten gekocht worden, wordt het geitje aan Peters
verkocht. Nu komt een heel moeilijke tijd voor Jan. Vreemde
jongens willen Sikkie uit de stal lokken, maar zij gaat niet. Zoodra de jongens echter weg zijn, gaat Sikkie haar dwaaltocht beginnen. Jan vindt zijn geitje buiten in de sneeuw. Het kost hem
heel wat om haar terug te brengen bij den boer. Daar gekomen
valt hij in slaap bij Sikkie. Zoo vindt boer Peters hem en z'n
vader komt hem zoeken. En nu begrijpen zij de reden van Jan's
strijd en gaan zij in den wagen met Sikkie erbij naar huis.
Algemeene op- of aanmerkingen: Het is voornamelijk te doen
om Jan te teekenen in zijn strijd, dien hij in zijn binnenste voert
tusschen de begeerte naar wat hem niet meer toekomt en zijn
plicht om het eigendom van boer Peters terug te bezorgen. Wat
de verhaaltrant betreft, is het schitterend. Als zoodanig is het de
bekroning waart, de schrijver bedoelde te laten zien de fantasie
in het kinderleven. Een geit voor een mooie koets, rijdend door
de lucht, is als een sprookje. Het heeft groote opvoedkundige
waarde. Godsdienstige strekking zit er niet in.
Conclusie: Toch aanbevolen voor Z.S.
LOESJE, door M. C. Falentin.
Catalogusno. 58; aantal blz. 40; slappe omslag; geïllustreerd
met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.20; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 6-10 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Nora, eenigst dochtertje van het gezin de
Bruyne, krijgt mooie cadeaux op haar verjaardag, o.a. een groote
pop „Loesje". Nadat ze zeer onhebbelijk tegen Catrientje Huizinga
(die een erg ziek zusje heeft en moederloos is) gedaan heeft, krijgt
ze door de vertelling van een Zendeling op de Zondagsschool
berouw en gaat zonder weten van haar ouders de pop „Loesje" en
2 boeken bij de Huizingaatjes brengen. Juist is de kleine zus
gestorven. Nora legt de geschenken neer en loopt weg, zonder
gezien te zijn. Ze verdwaald echter. Komt op het politiebureau en
wordt daar door den ongerust geworden vader gehaald.
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Algemeene op- of aanmerkingen: Het verhaaltje is niet onaardig en de strekking is vrij goed. We treffen echter weer aan
„Lieve Heer" en „Heer". Het uiterlijk is frisch. Nieuwe spelling.
Conclusie: Matig aanbevolen voor Z.S.
MOEDERS NAAMGENOOT, door Gera Kraan—Van der Brug.
Catalogusno. 70; aantal blz. 48; slappe omslag; prijs f 0.20;
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8-10
jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: De 4 kinderen van Mevrouw Hoekveen krijgen
een zeer jong hondje, dat echter, omdat het nog zoo jong is, (het
kon bijna niet loopen en zien) weer een tijdje naar de moeder
wordt gebracht. Later komt het weer bij de kinderen. Het dier is
speelsch, bijt overal in en tenslotte hebben de kinderen er genoeg
van. Wim heeft gelachen om een ongeluk, dat een der leerlingen
van de klasse overkwam. Dat meisje, Greetje, is boos op hem.
Wim heeft daar last van en bekent niet aardig gehandeld te
hebben tegenover Greet, die hij met moeder bezoekt. Wim is een
eerlijke, rondborstige jongen, die ook zijn gebreken heeft. Hij
wil Greet het hondje geven, doch is dan tegelijk van het diertje af.
Moeder brengt hem dit onder het oog en zegt: Je moet haar ook
iets geven, dat je zelf graag bezit. Hij moet leeren een offer te
brengen. Wim doet zulks. En de verzoening komt royaal van beide
zijden tot stand.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een aardig geschreven verhaaltje voor onze kleintjes. De uitvoering is keurig verzorgd.
Conclusie: Aanbevolen:
WIPPERTJE, door Nel van der Vlis.
Catalogusno. 73; aantal blz. 39; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte platen; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.20;
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7-9 jaar; algemeene
strekking.
Korte inhoud: Joop heeft voor zijn verjaardag een konijn gekregen. Jaap, een vriendje van Joop, komt bij Jaap spelen. Moeder
vergast de jongens op oliebollen. Den volgenden dag spelen beide
jongens met „Wippertje", zij laten hem op het gras loopen, het
konijn wipt de tuin in. Daarna wordt Wippertje gepakt en weer
in zijn hok gezet. Ze laten echter het knipje los. Wippertje ontsnapt en springt het bosch in. Als Joop zijn konijn niet meer ziet,
is hij zeer verdrietig. Hij is ongehoorzaam geweest en heeft bovendien gejokt tegen Moe. Op bed heeft Joop daarvan geen rust,
hij snelt naar beneden en vertelt Vader en Moeder alles. Op school
zijn Joop en Jaap niet bij de les. De juffrouw komt achter de reden.
Na schooltijd gaat ze theedrinken bij een juffrouw. Die vertelt
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haar over een konijn, dat enkele tuintjes heeft verwoest. Ze komt
te weten, dat de veldwachter het heeft en gaat het daar halen.
Ze gaat Jaap ophalen en dan gaan ze Wippertje brengen bij Joop
die te bed ligt. De vreugde laat zich beschrijven.
Algemeene op- of aanmerkingen: Voor 7- en 8-jarige kinderen aardig geschreven. 't Boekje is zeer oppervlakkig Christelijk.
Gansch geen Kerstboekje. We lezen nergens eens iets over bekeering des harten: doch wel over bidden om iets, dat is zoek
geraakt, weer te mogen terug krijgen.
Conclusie: Matig aanbevolen.
TINEKE, door Netty Faber—Meynen.
Catalogusno. 79; aantal blz. 43; slappe omslag; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.25; meisjesboek geschikt voor
een leeftijd van ± 6--8 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Tineke is wel eens ondeugend. Op een keer
heeft ze vaders hooge hoed opgezet en zijn jas aangetrokken. Toch
was vader niet boos. Hij lachte. Op een andere keer heeft Tineke
het hoorntje van vrouw Struik stilletjes weggepakt. Toen kon
vrouw Struik niet meer hooren. Gelukkig, dat Aaltje, de meid, het
hoorntje terugvond onder de kast. Nu kon vrouw Struik weer
in de kerk naar vader luisteren. Als Tineke jarig is, krijgt ze een
mooie pop in een wagen. Maar de ondeugende poes loopt de pop
van den stoel af. Nu is de kop van de pop stuk. Maar een
mijnheer in de stad maakt de pop weer. Tineke en moes hebben
aan den Heere om een broertje gevraagd. En heusch komt het
broertje op een keer. Wat lacht die Tineke, als ze dien levenden
pop in zijn wiegje ziet liggen. Vader en moeder en Tineke zijn
alle drie even blij.
Algemeene op- of aanmerkingen: Leuk, kinderlijk, frisch. Onze
kleintjes kunnen ervan genieten. Uitstekend voor onzen kring geschikt.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
BEP'S KAMERAADJE, door J. L. F. de Liefde.
Catalogusno. 84; aantal blz. 46; slappe omslag; geïllustreerd
met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.25; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 6-8 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Bep houdt veel van haar kameraadje, de poes
Mauk. Ze vreest echter, dat poes weg zal moeten, daar deze een
echte snoepster is. Poes blijft echter op een kwaden dag met zijn
kop in het roomkannetje zitten en verwondt zich, waardoor hij
zijn snoeperij afleert. Bep mag Mauk dan houden.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een verhaaltje voor de
kleintjes, dat o.i. over het geheel genomen, niet is geslaagd. Daar-
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bij nog „Heer" en „Lieve Heer". Het boekje kan ons niet voldoen,
ook al is de uiterlijke verzorging keurig. Nieuwe spelling.
Conclusie: Niet aanbevolen voor Z.S.
DE VADER VAN JAN, door D. Tipstra.
Catalogusno. 89; aantal blz. 47; slappe omslag; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.25; jongensboek; geschikt voor
een leeftijd van ± 10,-12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Het varken van Jan's vader is uit het hok ontsnapt en heeft de bloemen vernield in den tuin van den vogelboer.
Jan's vader wil de billijke schadevergoeding niet betalen. Er ontstaat vijandschap tusschen de beide mannen en natuurlijk ook tusschen Jan en den zoon van den vogelboer. Jan vindt zijn vader
dapper, omdat hij niet bang is voor den vogelboer. Maar vrouw
Smit leert Jan, dat het dapperder is om ongelijk te bekennen. Aan
het eind verzoent Jan's vader zich met den vogelboer, Jan en
Albert worden weer dikke vrienden en de geschiedenis eindigt
met een leuke rijtoer in de vrachtwagen van vader Jan.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een goed boek voor onze
jongens. Het woord „Heer" wordt afgewisseld met „Heere", vermoedelijk om ieder het zijne te geven.
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
IN DE BAKKERIJ, door Nel v. d. Vlis.
Catalogusno. 90; aantal blz. 45; slappe omslag; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.25; jongens- en meisjesboek;
geschikt voor een leeftijd van ± 8-40 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Guus en Truus gaan, als ze voor Moeder een
boodschap moeten doen, op bezoek bij oom Piet, die bakker is.
Ze komen in de bakkerij, waar de knecht juist bezig is tompoucen
te maken. Als Guus even alleen in de bakkerij is, neemt ze stil
enkele afgesneden randen van de tompoucen mee in haar tasch.
Buiten eten ze die samen op. Maar thuis lust Truus geen eten
en alles komt uit. Dienzelf den avond gaan ze het nog bij oom
Piet vertellen. De randen werden bewaard voor de kinderen van
den armen werkloozen Wessels. Ze gaan nu zelf de rest van de
randen en nog twee tompoucen, die ze samen betalen, bij de familie
Wessels brengen.
Algemeene op- of aanmerkingen: Werkelijk een aardig beschreven verhaal. Misschien komt dat door het: „Klepperdeklepperdeklep". Dat stelen zonde is, als men weinig steelt net zoo goed
als men veel steelt, komt duidelijk naar voren. Jammer, dat de
schrijfster niet consequent is en nu eens schrijft: „Ik heb er zoo'n
spijt van, Heer", en dan weer Heere. Overigens ziet dit boekje
er ook weer keurig uit.
Conclusie: Matig aanbevolen.
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OP DE GROOTE HEIDE, door Anne de Vries.
Catalogusno. 91; aantal blz. 47; slappe omslag; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.25; jongensboek; geschikt voor
een leeftijd van ± 8-10 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Gijs woont op de heide. Hij is een gezonde,
sterke jongen. Door zijn speelschheid vergeet hij vaak voor zijn
konijnen te zorgen. Die gaan er van door en komen terecht bij
Geert, het kreupele zoontje van den armen bezembinder, die in
een oude schapenstal woont. Gijs trekt over de besneeuwde heide
om een kerstboom te gaan hakken. Dan ontdekt hij niet alleen
de oude stal, maar ook zijn konijntjes in de stal, bij Geert. Hij
vertelt het thuis. Vader kent den armen bezembinder. Hij haalt
hem met zijn ongelukkige jongetje in zijn eigen huisje. Daar vinden de beide stakkerds gedurende den barren winter een vriendelijk tehuis. En bij den kerstboom hoort Geert voor het eerst in zijn
leven van den Heere Jezus.
Algemeene op- of aanmerkingen: Het boekje is alleraantrekkelijkst geschreven. Grooten en kleinen zullen ervan genieten. Hoe
jammer, dat zulk een verteller een kerstboom noodig heeft om
zijn verhaal op te sieren. Het boekje is uit de kinderwereld en
voor de kinderwereld.
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
CHEFS EERSTE LUCHTREIS, door Bert Bakker.
Catalogusno. 92; aantal blz. 61; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte en gekleurde platen; met teekeningen tusschen den
tekst; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Sjef Keegstra woont, sinds vader en moeder
door een auto-ongeluk om het leven zijn gekomen, in Amsterdam
bij oom Jaap, die dokter is. Zijn zusje May is in Friesland gebleven bij Ds. Kraal in de pastorie. Sjefs gedachten gaan uit naar
verkeersvlieger bij de K.L.M. Als er bericht komt van Ds. Kraal,
dat May na haar blindedarm-operatie hard achteruit gaat, moet
Sjef per vliegtuig naar zijn doodzieke zus. Gelukkig wordt May
weer beter.
Algemeene op- of aanmerkingen: De eerste bladzijden doen
een beetje zonderling aan, als de schrijver den „Pelikaanavond" en
den „Uivermiddag", waarop de mensch verheerlijkt is, aanroert,
maar in het overige van het boekje herstelt de schrijver zich ruimschoots, al zijn wij het met sommige dingen niet eens, b.v. hoe
wist Ds. Kraal, dat Sjef's vader en moeder zeker in den hemel
waren? (blz. 16) en is er naast het gelooven in Jezus' bloed (blz.
52) niet een waarachtige bekeering noodig? Dat vergeet de
schrijver blijkbaar. Jammer, dat op blz. 49 en 52 Heer staat, inplaats van Heere; en dat Sjef op blz. 55 „débrailleerde-. Dit laatste
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is geen kindertaal. Van de tien kinderen zijn er tien, die niet weten,
wat dat is. Bovendien is het geen débrailleeren, maar débraijeeren
(Fransch: se débrailler = z'n goed losmaken; débrayer = losschakelen, ontkoppelen).
Conclusie: Matig aanbevolen voor Z.S.
DE OUDE SCHOENMAKER, door Jan van Batenburg.
Catalogusno. 93; aantal blz. 58; gecartonneerd; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.30; jongens- en meisjesboek;
geschikt voor een leeftijd van ± 7 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Jacob Breeveld is een oude schoenmaker, die
tevreden en gelukkig is met zijn werk en zijn God, totdat hij
duizend zulden erft van een rijken neef. Dan verandert alles.
Breeveld kan niets meer missen voor de armen, wil niet meer
werken: de Mammon heeft zich van hem meester gemaakt. Op
het Kerstfeest breekt het licht weer door in Jacobs donkere ziel
en wordt hij verlost van zijn drie vijanden: gierigheid, achterdocht
en hoogmoed.
Algemeene op- of aanmerkingen: De schrijver poogt in dit
boekje den kinderen te leeren, dat het geld niet gelukkig maakt,
maar dat de overgave aan den Heiland het hoogste geluk met
zich brengt en dit pogen kan niet anders dan geslaagd heeten.
Kleine kinderen zullen van dit boekje genieten, omdat het echt
kinderlijk geschreven is. Waarom moet dat Roomsche woord
Kerstmis er weer instaan?
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
KASTEEL TE KOOP, door Joh. van Hulzen, nieuwe spelling.
Catalogusno. 106; aantal blz. 60; gekleurde titelplaat; gecartonneerd; geïllustreerd met 10 zwarte platen; prijs f 0.30; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-13 jaar; algemeene
strekking.
Korte inhoud: Een baron, bezitter van een groot kasteel,
moet wegens geldverlies zijn kasteel verkoopen en kleiner gaan
wonen bij de stad. Reeds jaren is er zuinig en heel eenvoudig geleefd, maar eindelijk moet dit er toch van komen; het personeel
wordt ontslagen, alleen de tuinman blijft. Het kasteel wordt onherroepelijk gesloten, alleen met schriftelijke toestemming mag men
er binnenkomen. Het kasteel bevat allerlei oudheidkundige voorwerpen en een heel oude afbeelding van het Huis ter Haar, waar
eens ridder Allaert woonde. De legende van dezen Allaert wordt
door den tuinman gelezen. Een drietal jongens uit de stad gingen
visschen. Bij die gelegenheid kwamen zij in het kasteel. Het werd
voor Wout en Klaas een heel nare geschiedenis, het liep echter
goed af. Vader Walink maakte het stukgemaakte kelderluik en
dit werd door den baron vergoed op milde wijze.
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Algemeene (op- of aanmerkingen: Een mooi geschreven jongensboek, tevens ook van letterkundige waarde. Hier en daar is
echter de nieuwe zakelijke stijl minder bevattelijk voor kinderen.
Zielkundig is het dikwijls fijn. De schrijver trekt schoone vergelijkingen, die in de drie verhalen, welke het boekje bevatten, heel
juist zijn. Het verhaal van de bekeering van Ridder Allaert is
treffend en prachtig weergegeven. Het thema berouw en boete
wordt er verder in uitgewerkt. Wie zich voor den Heere vernedert, zal verhoogd worden. In één woord een keurig boek met
veel opvoedkundige waarde. Laten ook ouderen het lezen.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
RIENEKE'S PRIJS, door C. Th. Jongejan—de Groot.
Catalogusno. 108; aantal blz. 60; gecartonneerd; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.30; meisjesboek; geschikt voor
een leeftijd van ± 10 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Rieneke woont met haar moeder in een speelgoedwinkeltje. Ze moet voor de juffrouw op school met nog drie
andere meisjes een poppenhuis meubileeren voor de Zendingsbazar. Wie het :het mooist doet, krijgt als prijs een boek en mag
op de bazar helpen verkoopen, verkleed als Roodkapje. Rieneke's
poppenhuis is het mooist. Guurtje, een oud vrouwtje, heeft geholpen. En moed er heeft een mooi ameublementje in het huis gezet,
omdat het een 'beetje beschadigd was. Maar moeder weet niet,
dat Rieneke dat opzettelijk gedaan heeft. Rieneke krijgt de prijs.
Maar ze heeft ier geen vrede mee. Ze heeft moeder bedrogen.
Ze belijdt haar schuld. Op den avond van de bazar gaat Rieneke
niet naar de bazaar. Ze gaat de zieke Olga gezelschap houden op
de groote villa. Het boek, dat ze op een oneerlijke manier verkregen heeft, moest ze eerst afstaan, maar ten slotte krijgt ze
het toch.
Algemeene ,op- of aanmerkingen: Het verhaal lijkt wel wat
erg fantastisch e'n bont. Het goede er in is, dat de schrijfster aanwijzen wil, dat degene, die kwaad bedrijft, niet waarlijk gelukkig
kan zijn. Maar ave meenen, dat we ook in kinderboekjes de fantasie niet zoo oinbeteugeld de vrije loop moeten laten, daar het
verhaal daardoo r in sterke mate onwaarschijnlijk wordt.
Conclusie: IlVlatig aanbevolen voor Z.S.
VAN EEtN POES, DIE EEN KINDJE REDDE,
door P. van Meerten.
Catalogusno). 111; aantal blz. 62; gecartonneerd; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.30; jongens- en meisjesboek;
geschikt voor ee n leeftijd van ± 9 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoutch Wim, een leuke jongen, ziet drie jongens bij
een brug ieder (om de beurt iets in het water werpen. Dat wekt
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zijn nieuwsgierigheid en bij onderzoek merkt hij, dat de jongens
poesjes verdrinken. Door zijn dapperheid voorkomt hij, dat ook
het vierde poesje wordt verdronken. Hij neemt het poesje mee
is dol op
zoo wordt het poesje genoemd
naar huis. Moortje
de wieg van Jantje, Wim's broertje. Als in het volgend voorjaar
de dijk doorbreekt en het land overstroomd, wordt poes Jantje's
redder, door de wieg, waarin Jantje te slapen ligt, veilig over de
wilde golven te sturen.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een aardig verhaal, maar
ongeschikt voor een Kerstboekje; immers het waarachtige verkeeren met den Heere wordt in dit boekje niet gevonden. De
schrijver laat de kinderen bidden tot „een verren Vader-vriend"
(blz. 24 en 55), die zich heeft geopenbaard in „een dikke brief"
(blz. 25). Als vader weet dat zijn kind in gevaar is, bidt hij
niet tot God voor het behoud van zijn kind. Slechts buurvrouw
Bartel steunt tot tweemaal toe: „Heere, red mij!" 't Verhaal boeit
ongetwijfeld, maar het is meer een pleidooi voor goede kattenverzorging, dan een pogen om het kind dichter bij den Heere
Jezus te brengen. Die naam zoeken wij tevergeefs in dit boekje,
dat puur modern is.
Conclusie: Niet aanbevolen voor Z.S.
EEN HELD OP SOKKEN, door Bert Bakker.
Catalogusno. 120; aantal blz. 77; gecartonneerd; geïllustreerd
met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.40; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 11-15 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Steur is het zoontje van Mr. Stoel, die voor
gezondheid van zijn zijn vrouw uit Indië is teruggekeerd. Steur
is een kwajongen van het goede soort. Hij sluit vriendschap met
Lane, de voddenkoopman en met Generaal Sierts. Simoons, de
oppasser van den door een beroerte verlamden Generaal, steelt
f 100 en de verdenking valt op Lane. Steur houdt vol, dat al
vond men het bankbiljet bij Lane, deze de dief niet is. Elsebein,
de kleindochter van den Generaal, geeft Steur een paar fijne
sokken, die bij het schaatsenrijden fijn te pas komen. Als Steur
laat in den avond nog op de baan rijdt, hoort hij hulpgeroep en
redt met levensgevaar Simoons, de oppasser. Nu volgt een volledige bekentenis. Lane wordt in eere hersteld en na dagen tusschen
leven en dood gezweefd te hebben, hoort God het gebed en Steur
wordt behouden. Steur zorgt na heftige tweestrijd, dat Simoons
bij Generaal Sierts mag blijven.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een goed boek voor onze
jongens. De kwajongensstreken, die verhaald worden, doen er
geen afbreuk aan. De godsdienstige strekking is echt en de opvoedkundige waarde is groot. Uiterlijk en teekeningen voldoen heel
goed.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z,S.
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KOKKIE, door Herman de Boer.
Catalogusno. 122; aantal blz. 74; gecartonneerd; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.40; jongensboek; geschikt voor
een leeftijd van ± 10 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Kokkie is een kraai. Een ruwe jongen heeft
hem jong gevangen en zijn vleugels afgeknipt. Ruurd Poortman
heeft hem gekocht. Hij zorgt goed voor Kokkie. Kokkie is een
schalk. Hij is dol op blinkende dingen. In den hollen appelboom
ligt heel wat: een mooie gulden, een glazen knikker, blinkende
steentjes. Op een keer bergt Kokkie daar ook een mooie zilveren
gesp, die hij bij baas Brand, den ouden schoenmaker, heeft weggekaapt. Dan vindt Ruurd al die schatten. Als Kokkie's vleugels
weer aangegroeid zijn, mag hij wegvliegen. Toch komt hij weer
bij Ruurd terug, als deze hem, bebloed en gewond, redt uit de
handen van „Gekke Nol", die Kokkie, nadat deze veel wederwaardigheden heeft beleefd, in handen heeft gekregen. Als Kokkie
weer hersteld is, krijgt hij de vrijheid weer.
Algemeene op- of aanmerkingen: De korte weergave van den
inhoud van dit boekje doet reeds vermoeden, dat het alleszins
geslaagd is. Zoo is het ook. Dit boekje is een juweeltje. Frisch,
levendig, pakkend. Niets kinderachtig, maar kinderlijk. En wat
de „godsdienstige strekking" aangaat, om deze leelijke uitdrukking
ook eens te gebruiken, daarvan zeg ik alleen:
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
VAN EEN JONGE VECHTER, door F. van der Hooning.
Catalogusno. 128; aantal blz. 77; gecartonneerd; geïllustreerd
met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.40; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10,-15 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Eerst worden de kinderen van dokter Rodenborgh ons voorgesteld. Daardoor komen we op de school en in
aanraking met andere kinderen, waaronder Richard Astenberge,
wiens vader 5 jaar onschuldig in de gevangenis heeft doorgebracht.
En ook Tijs Vermeer leeren we kennen, maar als een laagstaande
jongen. De heer Astenberge en zijn zoon hebben een armoedig
bestaan en de laster doet hun geen goed. Maar op ongedachte
wijze komt de onschuld aan het licht bij het sterven van een
boerenknecht, voorheen werkzaam op dezelfde Bank als Astenberge. Deze laatste sterft en Richard komt bij den dokter als kind
in huis.
Algemeene op- of aanmerkingen: Dit boekje is goed uitgevoerd. 't Zal den kinderen wel boeien. Dat aan het einde de
Kerstboom wordt ingevoegd, kan ons niet bekoren. Voor ons
gevoel hokt hier het verhaal.
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
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ER OP OF ER ONDER, door W. G. v. d. Hulst.
Catalogusno. 132; aantal blz. 110; gecartonneerd; geïllustreerd
met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.40; jongensboek, geschikt voor een leeftijd van 12 jaar; Vaderlandsche 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.
OUWE BRAM, door W. G. v. d. Hulst.
Catalogusno. 133; aantal blz. 110; gecartonneerd; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.40; 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 geëischt!
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.
JAAP'S AVONTUUR, door M. A. M. Renes-Boldingh.
Catalogusno. 141; prijs 40 cent; aantal blz. 107.
Jaap, een burgemeesterszoontje van één de Waddeneilanden,
gaat in de stad op de H.B.S. en is in den kost bij mijnheer Vermeulen. Hij krijgt heimwee en vlucht naar huis, maar zijn vader
brengt hem terug. De leuke, onnadenkende Jaap verdient later
weer straf en mag in de Kerstvacantie niet thuiskomen, maar
zijn Vader en Moeder komen naar de stad met Kerstfeest. Dan
wordt er Kerstfeest gevierd. Huisgenooten en gasten zitten rond
den vroolijk versierden Kerstboom, zingen liedjes en geven elkaar
cadeautjes. Mijnheer Vermeulen leest het Kerstverhaal, omdat op
Kerstavond „niets- zoo goed bij den Kerstboom past als Lucas 2.
Maar wij zeggen: Niets, dat zoon schrille tegenstelling vormt.
De Kerstboom, een heidensche spar, erfstuk uit den tijd der oude
Germanen, die bij den lichtenden boom het feest der Zonne-

17
wende vierden. Daartegenover, de tweede Persoon van het Goddelijk Wezen gaat in in de verdorven natuur des menschen en
vangt den staat der diepste vernedering aan om der zonde wil.
Als sobere Calvinisten zullen wij onze kinderen, voor zoover dat
kan, moeten inleiden in deze ontzettende realiteit, omdat we uit
de waarheid en niet uit heidensche fantasieën begeeren te leven.
Jammer, dat deze critiek noodig is voor dit overigens zoo leuke,
gezellig geschreven jongensboek.
VAN EEN SCHOOLJONGEN IN BATAKLAND,
door M. A. M. Renes-Boldingh.
Catalogusno. 142; aantal blz. 110; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen; prijs f 0.40; 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 het 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 op 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 tennissen, is niet Christelijk. Het beeld van den Heiland in huis te hebben, lijkt Roomsch.
Het Christendom op het internaat is zeer oppervlakkig. Liever
zagen we het woordje „Heere" dan „Heer".
Algemeene op- of aanmerkingen: Met de Zondangsheiliging
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''. Jammer, dat we om deze dingen het boekje
niet kunnen aanbevelen.
Conclusie: Niet aanbevolen.
LOEME'S GROOTE VACANTIE, door Phé Wijnbeek.
Catalogusno. 146; aantal blz. 76; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte en gekleurde platen; met teekeningen tusschen den
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tekst; prijs f 0.40; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van
10 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Dit boekje verhaalt over een eigenzinnig, zelfzuchtig meisje. Altijd dacht ze aan zichzelf en kende geen opoffering voor anderen. Haar broertjes en zusje ondervonden dit
steeds. Een ongeluk, dat ze juist aan het begin van de groote
vacantie opliep, bracht hierin verandering. Ze leerde inzien, dat
ze ook voor anderen had te leven. Haar ouders, vooral haar
moeder, wezen er haar op, dat ze tegen de eigenzinnigheid moest
strijden en dat ze moest bidden om kracht te ontvangen in dien
strijd. De groote vacantie was alzoo een gezegende tijd voor onze
Loekie.
Algemeen op- of aanmerkingen: Dit verhaal heeft ons niet
erg aangetrokken. Van berouw bij Loekie over de zonde, van tegen
den Heere gezondigd te hebben, is geen sprake. Een erg gemoedelijke godsdienst spreekt uit dit boek. B.v. blz. 74: „'t Was
een geheimpje tusschen haar en Mams en... den Heere Jezus".
Conclusie: Niet aanbevolen voor Z.S.
OFFERS, door Dina.
Catalogusno. 152; aantal blz. 123; prijs 50 cent; geschikt voor
een leeftijd van 12-14 jaar; Zendingsgeschiedenis.
Frans en Marie Groen hooren van het zendingswerk. Dit
werd oorzaak, dat Marie, wanneer ze onderwijzeres is geworden,
met de moeilijkheid krijgt te doen: Wat is mijn roeping? Na veel
gebed en offer mag ze van haar Moeder, een weduwe, zich als
onderwijzeres voor Indië in laten schrijven. Frans, haar broertje,
vindt het een zwaar offer, zijn zuster, met wie hij zoo heerlijk
Woensdags ging wandelen, enz., te verliezen. Het offer valt hem
zwaar. Later schrijft hij zijn zuster: als ik van school ga, leer ik
voor zendeling. Doch het was hem meer om zijn zuster te doen,
dan om zendingswerk te verrichten. Later wordt het ernst en zijn
broer en zuster samen in dienst van de Zending.
Een aardig werkje, waarin ons de moeilijkheid van de Evangelieprediking onder de heidenen duidelijk wordt. De uitdrukking:
de Bijbel is zoo mooi, is niet erg verheven. We bevelen het matig
aan.
DOMKOPJE, door Heleen. Nieuwe spelling.
Catalogusno. 156; aantal blz. 90; gekleurde titelplaat; gecartonneerd; geïllustreerd met 17 zwarte platen; prijs f 0.50; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 11-13 jaar; algemeene
strekking.
Korte inhoud: Trudie van Kolven kan niet best leeren. Dat is
verdrietig. Ze wil wel, maar ze kan niet. Doordat ze dom is, voelt
ze zich minderwaardig tegenover haar vriendinnetjes, vooral te-
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genover Ans, die uit de stad komt en die zoo „bij" is. Toch is
zij, Ans, een kind zonder gevoel, terwijl Trudie juist een liefhebbend hartje heeft. Wanneer anderen de les kenden, bleef zij
steken en dan klonk het steeds in haar binnenste: „jij kunt toch
niets". In de nieuwe juffrouw van de Zondagsschool vindt zij
steun. Die weet op de juiste manier met haar om te gaan. En
dan ziet Trudie, dat zij ook talenten heeft. Hoewel zij voorwaardelijk is overgegaan, mag zij toch blijven, daar juffrouw v. d. Zande
haar flink heeft bijgewerkt.
Algemeene op- of aanmerkingen: Met zeer veel genoegen
hebben wij dit mooie meisjesboek gelezen. De karakters der meisjes
zijn juist geteekend. Al was zij „Domkopje" genoemd, Trudie is
een meisje, dat zelfs meer dan één talent bezat. Zij leert dan ook
tevreden te zijn met de talenten, die God haar geschonken heeft.
Ze begeert niet meer om knap te zijn of te worden, maar haar
talenten op de juiste wijze te gebruiken. Het boek heeft opvoedkundige waarde en de waarde van het gebed komt goed tot zijn
recht. De Kerstboom liever niet in onze kringen.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
ROZEMARIJNTJE NAAR SCHOOL, door W. G. v. d. Hulst.
2e druk. Nieuwe spelling.
Catalogusno. 158; aantal blz. 90; gekleurde titelplaat; gecartonneerd; geïllustreerd met 10 zwarte platen; prijs f 0.50; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7,-10 jaar; algemeene
strekking.
Korte inhoud: Dit boekje is een vervolg op „Rozemarijntje"
van denzelfden schrijver. Wij kennen haar reeds als een echte
robbedoes voor haar schoolgaan. „Ik kan best", en: „ik durf best",
zijn ook de gewone uitdrukkingen, die zij bezigt. Haar eerste
schooljaar wordt op keurige wijze weergegeven. Met Ries, het
kleine, bange boertje, dat naast haar zit, haalt ze van alles uit.
Ze maakt van de achten, die zij moeten schrijven, volgens Ries
„allemaol raore kaerls", door ze een hoed op te zetten, armen,
beenen, oogen, mond en neus te geven. Ook naar school is zij
onverbeterlijk, als zij bij den molenaar de zakken stukmaakt om
op die manier maiskorrels te laten rollen. We zien ze rijden in
de landauer met Tante en zien opeens dat goede mensch schrikken van heb ik jou daar.
Algemeene op- of aanmerkingen: Zooals wij gewend zijn, vertelt v. d. Hulst goed. Het is echt naar het leven geteekend. Wij
zouden geneigd zijn te denken „dat is zeker z'n eigen dochtertje
wel". Zij kan volgens de foto, best als voorbeeld dienen. 't Is een
kind om van te houden. De juffrouw op school, de molenaar,
de commissaris incluis, allen zijn tenslotte bevriend met haar. Wat
een belangstelling ook voor dat biggetje, dat zij in haar armpjes
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draagt! 't Is een echt leuk, levenslustig kind. Het heeft opvoedkundige waarde, evenwel de godsdienstige waarde is gering. Wij
verwachten nog een vervolg van deze wildzang. Waarom geen
„theere" voor „Heer"?
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
ZOO'N VREEMDE JONGEN, door W. G. v. d. Hulst.
Catalogusno. 159; aantal blz. 120; gecartonneerd; geïllustreerd
met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.50; 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 onvallends hebben, interesseeren hem. Daags voor Kerstfeest gaat Hans er met een roeibootje op uit om op de groote plas achter den molen duilen,
lischdodden, te 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. Zijn 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 zesden 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.
WILLEM WIJCHERTS, door W. G. v. d. Hulst.
Catalogusno. 160; aantal blz. 188; prijs f 0.50; geschikt voor
een leeftijd van 12-15 jaar.
Een verhaal uit de jaren 1567-1568, aan den vóóravond
van den 80-jarigen oorlog. De bekende schrijver teekent ons
prachtig, hoe in dien tijd, vooral ná Alva's komst, de ketters werden
opgejaagd en vervolgd gelijk wild gedierte. De hoofdpersoon is
Willem Wijcherts uit Alkmaar, wiens lotgevallen we te hooren
krijgen van zijn vijftiende tot zijn achttiende jaar. Gezocht door
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de Inquisitie, omdat hij, dappere jongen, die hij is, een plan van
de ketterjagers verijdeld heeft, toen deze een samenkomst wilden
overvallen, waarop behalve Willems vader en moeder, ook de
bekende hagepreeker Jan Arentsz tegenwoordig was, leidt hij
verder een avontuurlijk leven. Gedurende zijn omzwervingen behoudt hij zijn geloof, is een voorbeeld voor allen, als het gaat
om de toepassing van het gebod: „Hebt uwe vijanden lief", en
houdt zielveel van zijn moeder en vader, welke laatsten hij, met
behulp van anderen, uit den kerker weet te redden. Verschillende
bekende figuren uit dien tijd komen in ons veribaal voor, o.a.
Lumey, Treslong, Roobol, De Mentheda, e.a. Ook worden ons
beschreven de veldslagen bij Heiligerlee en Jemmingen, waarbij
onze Willem ook een werkzaam aandeel heeft en maken we
kennis met Willem Lodewijk, Adolf en Aremberg. Het boek is
op boeiende wijze geschreven en is, ook mede door de keurige
uitvoering en de sprekende illustraties een kostelijk geschenk voor
jongens van 12—.15 jaar.
PEERKE EN Z'N KAMERADEN, door W. G. v. d. Hulst; 6e dr.
Catalogusno. 161; aantal blz. 185; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen en met teekeningen tusschen den tekst; prijs
0.50; 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 heel 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
geen beenen meer heeft en een kleine lijder is, bewijzen ze hem
allerlei kleine attenties. Na eenigen tijd sterft Peerke, maar juist
dit sterven laat vooral bij Diewe een diepe indruk achter. De
vier jongens ontvangen ook nog elk een aandenken aan 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.
HET HOOGSTE GOED, door Ida Keller.
Catalogusno. 162; aantal blz. 153; prijs 50 cent; geschikt voor
een leeftijd van 11-14 jaar.
Hier heeft men nu een echt boek voor onze Zondagsscholen.
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Een boek voor de groote meisjes. Het behandelt een stuk van het
leven van twee meisjes, waarvan de eene mismaakt is en daardoor ontevreden, maar tenslotte er in berust, als zij ziet, dat haar
beeldschoone zus, door een ongeluk getroffen, van haar schoonheid wordt beroofd. Vooral mooi is het gedeelte, waarin de ongelukkige tot het besef komt, dat zij tal van litteekens dragen
zal en zij van God de kracht afbidt, voor zij in een spiegel durft
te kijken. Ontroerend mooi!
We kunnen dit boek met warmte aanbevelen, ook om zijn
godsdienstige waarde. Leeftijd 11-14 jaar.
HET RIJKSTE LOON, door Ida Keller.
Catalogusno. 168; aantal blz. 142; gecartonneerd; geïllustreerd
met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.50; 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 heideontginning, 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 toonen, stelde de
schrijfster zich ten doel en we g elooven, dat het haar uitstekend
gelukt is.
KERSTFEEST MET DE RIJDENDE GEMEENTE,
door G. P. Klijn.
Catalogusno. 170; aantal blz. 142; gecartonneerd; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.50; jongensboek; geschikt voor
een leeftijd van 10.-13 jaar; algemeene strekking.
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Korte inhoud: Meester Wendelaar (waarom was de man niet
met vacantie naar huis?) heeft het plan met de bewoners van het
woonwagenkamp Kerstfeest te vieren. Drie schooljongens moeten
hem daarbij helpen. Tusschen een van hen en de andere twee
ontstaat nogal eenige rivaliteit, die op de beproefde wijze verdwijnt. Met de beschrijving van de voorbereidselen en van het
eigenlijke feest wordt het boek verder gevuld.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een tamelijk onbeduidend
boek. Tegen de bioscoop argumenteeren wij niet, zooals dat hierin
gedaan wordt. En „boeken met Kerstboomen" zouden wij liever
uit onze Zondagsscholen weren. We kunnen den kinderen niet
altijd uitleggen, waarom ze op ons Kerstfeest niet staan en daardoor zouden ze onjuiste conclusies trekken. Met het Kerstverhaaltje, dat aan de rijdende gemeente verteld wordt, zou niemand
een klas kunnen boeien. De omslagplaats is bont en vol, dus leelijk.
Conclusie: ongeschikt.
HET VERLOREN VERJAARSDAGGESCHENK.
door A. C. van der Mast.
Catalogusno. 173; aantal blz. 150; prijs f 0.50; jongensboek;
geschikt voor een leeftijd van 10—.14 jaar.
Oom en tante Peters sturen hun neefje Bram als verjaarsgeschenk een zilveren horloge. Het uurwerk komt echter niet op
de plaats van bestemming aan, maar raakt tijdens de verzending
zoek. Eerst een jaar later komt het horloge weer terecht en krijgt
Bram toch nog z'n cadeau.
Gaarne hadden wij dit keurig uitgevoerde jongensboek hartelijk aanbevolen. Om meer dan één reden is ons dit echter onmogelijk. Niet alleen kan de al te romantische ontknooping van het
verhaal, de wijze waarop het verjaarsgeschenk wordt teruggevonden, ons in het minst niet bekoren, maar f en dit is natuurlijk
ons voornaamst bezwaar
positief christelijk kunnen we dit
jongensboek al evenmin noemen. Zonde wordt nagenoeg niet bestraft. Karakterfouten worden gelaten voor hetgeen ze zijn.
Wel vonden we hier en daar eenige stichtelijkheden, maar
we meenen, dat „stichtelijk" en „christelijk" twee begrippen zijn,
die elkaar lang niet altijd behoeven te dekken.
HET VOSSELAND, door E. Palma.
Catalogusno. 180; aantal blz. 50; prijs f 0.50.
Er is een heel brave jongen. Hij leert ijverig zijn gezang
voor de Zondagsschool en bidt vlijtig tot den Lieven Heer. Zijn
broertje is een genieperd. Beide broers maken kennis met twee
andere broers, woonwagenjongens, waarvan de één een genieperd
is en de andere, wel niet braaf, dat kan niet, want hij is een woon-
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wagenjongen, maar hij heeft wel aanleg om braaf te worden. Je
kijkt er een beetje van op, dat iemand kans ziet om 14 bladzijden
te schrijven over jongens, die zoo braaf en over andere jongens,
die zoo geniepig zijn. Om het zoutelooze gedoe een weing te
kruiden geven de braven en de geniepigen elkaar bij toerbeurt een
pak slaag. Na de lezing van dit boekje verlang ik werkelijk naar
iets hartigs. Zoodat ik maar zeggen wil: Wanneer ik mijn jongen
zoo'n boek zou moeten geven, zou ik toch eerst eens kijken of ik
ook wat anders voor heb vinden kon.
DE KERSTVACANTIE VAN JO EN JAN, door P. J. Risseeuw.
Catalogusno. 182; aantal blz. 138; gecartonneerd; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.50; jongens- en meisjesboek:
geschikt voor een leeftijd van 12-15 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Jan en Jo mogen, nu Moeder ziek is, de Kerstvacantie doorbrengen gaan bij Oom Sjoerd, die vroeger zeekapitein 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 voor Z.S.
GUUS EN GERDA, door T. Wiersema—Brouwers.
Catalogusno. 186; aantal blz. 95; gecartonneerd; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.50; meisjesboek; geschikt voor
een leeftijd van ± 11 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Guus is een wees. Ze woont bij een rijken oom
en tante. Tante is niet aardig voor haar. Haar schoolvriendinnetje
Gerda is afgunstig op haar. Guus heeft zoodoende geen prettig
leven. Ze houdt veel van kleine Anni, Gerda's zusje. Ze brengt
een heerlijke vacantie door bij oom Bart, die bij Nijmegen een
groote boerderij bezit. Gerda logeert met Annie en Vader en
Moeder in Bergen aan Zee. Als Gerda na de vacantie jarig is,
mag Guus met eenige andere vriendinnen bij haar komen spelen.
Dan gebeurt er een verschrikkelijk ongeluk. Guus laat de kleine
Annie een hersenschudding vallen. Na veel angst en droefheid
waarbij vooral Guus veel lijdt, herstelt het kleine meisje. Nu komt
uit, dat ook tante veel van Guus houdt.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een goed meisjesboek. 't
Zal er ingaan. De schrijfster heeft een gezond Christelijk meisjesboek geschreven, waarvan ook voor onzen kring geldt:
Conclusie.: Warm aanbevolen voor Z.S.
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MARIANNE, door Heleen.
Catalogusno. 190; aantal blz. 202; prijs f 0.60.
Een gezellig, vlot geschreven meisjesboek, dat zeker voldoet
aan de eischen, die in 't algemeen aan zoon boek te stellen zijn.
't Vertelt over Marianne, een dochtertje van welgestelde menschen. Ze gaat op de kweekschool. Haar ouders worden arm, door
tegenslag in zaken. Marianne krijgt een heel moeilijk leven, haar
vriendinnen laten haar in den steek, kortom, haar jonge leven
wordt verduisterd door de donkere schaduw van den tegenspoed.
Maar ze wordt zeer gesterkt in den jeugddienst. Dat is voor ons
jammer. Jeugddiensten zullen in het kader van de Gereformeerde
Kerkbeschouwing moeilijk in te passen zijn. Wie onderschrijft
wat de Belijdenis aangaande de Kerk leert, kan er geen vrede
mee hebben. Eerlijkheid gebiedt, te erkennen, dat dit boek met
onmisbaar talent geschreven is. Vooral het leven in het meisjeskamp wordt verhaald op een wijze, die onze meisjes pakken zal.
Toch weet ik niet, of iemand, die het Geref. beginsel ernstig
neemt, hier zonder voorbehoud zeggen zal: aanbevolen.
JOEL, EEN GALILEESCHE JONGEN, door A. F. Johnston.
Catalogusno. 191; aantal blz. 203; prijs f 0.60; geschikt voor
een leeftijd van 12 jaar en ouder.
Een verhaal van een kreupelen jongen, die door Jezus genezen wordt. Dus handelt dit werkje over den tijd van Jezus' omwandeling op aarde. Zeer moeilijk lijkt het ons om daarover te
schrijven. Hoe gauw toch worden de feiten uit de H. S. door
menschelijke fantasie-voorstellingen verwisseld. Maar als we eerlijk zijn, moeten we bekennen, dat dit boekje ons is meegevallen.
De voorvallen uit den Bijbel worden meestal met dezelfde woorden
weergegeven, En de schrijfster heeft zeker haar doel bereikt, om
door dit geschriftje ons een helderen kijk te geven op het private,
publieke en Godsdienstige leven van die dagen. Hoewel we critisch
staan tegenover zulk werk, mogen we niet anders doen, dan dit
boekje ten volle aanbevelen.
ELLA EN ERNA, door A. C. van der Mast.
Catalogusno. 193; aantal blz. 203; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen; prijs f 0.60; 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
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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, hartelijk, zoodat Erna weg gaat naar tante Marie in
Renkum. Mevrouw Helmers moet naar het ziekenhuis. Ella's zelfzucht wordt gebroken, zij belijdt haar schuld en leert in Gods
kracht haar zelfzucht bestrijden. Erna keert terug en beide meisjes
worden nu echte 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 geëindigd. Voor
den vorm? Alle ernst ontbreekt. Tableaux en costuums 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.
TWEE HOLLANDERS IN HET OERWOUD,
door Albert Saaier.
Catalogusno. 203; aantal blz. 142; gecartonneerd; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.70; jongensboek; geschikt voor
een leeftijd van ± 14 jaar; Zendingsgeschiedenis.
Korte inhoud: Zendeling Kozijnse werkt op een eenzame post
op Nieuw-Guinea onder de Papoea's. Zijn vriend is er gezaghebber. Eens is er een gevaarlijke gevangene ontvlucht, een opperhoofd der kannibalen. Bij de achtervolging geraakt de Gezaghebber zelfs in handen der wilden. Tijdens zijn verblijf in de Kraton
heeft hij overvloedig tijd, om de zeden en gewoonten van deze
heidenen te bestudeeren. De Gezaghebber komt tot het inzicht,
dat niet het geweld over de blinde heidenen heerschen moet, maar
de liefde van het Evangelie. Door zijn vriend, den Zendeling,
wordt de Gezaghebber verlost.
Algemeene op- of aanmerkingen: Het boek deelt op onderhoudende wijze heel wat kennis mee over het leven van de in-
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boorlingen op Nieuw-Guinea. De taal is hier en daar wat al te
forsch, om niet te zeggen platvloersch. Maar de jongens zullen
daardoor te meer het boek prijzen. Het bezwaar tegen de somtijds ruwe woorden verbleekt geheel in de glans van de goede
kwaliteit van het boek.
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
HET JOODJE, door Regina van der Hauw-Veltman.
Catalogusno. 206; aantal blz. 236; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen en met teekeningen tusschen den tekst; prijs
f 0.75; 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 Samuël Sanders,
zoon eener weduwe, die met hard werken voor zich en haar zoon
het brood moet verdienen. Samuël, 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.
Algemeen eop- 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 het boek.
GERDIENTJE, door W. G. v. d. Hulst.
Catalogusno. 207; aantal blz. 234; prijs f 0.75; geschikt voor
een leeftijd van 11,-14 jaar.
Weer echt werk van Van de Hulst. Een fijn boek!
Zulk werk moeten we hebben voor onze jeugd, omdat hier de
juiste toon getroffen wordt, zoodat de snaren der kinderziel in
haar edelste gevoelens gaan meetrillen. De inhoud van dit boekje
vermelden lijkt ons niet noodig. 't Is een boekje wel in de eerste
plaats voor meisjes, maar onze jongens zullen het minstens even
graag lezen.
Ons protest blijft ook hier uitgaan tegen het woordje Heer,
maar onmiddellijk laten we volgen: Geef dit boek onze jeugd in
handen; want de eere Gods wordt hier op 't hoogst verheerlijkt,
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terwijl al wat van den mensch is, als zondig wordt veroordeeld.
Nogmaals: warm aanbevolen.
GEORGE WASHINGTON, door Q. A. de Ridder.
Catalogusno. 209; aantal blz. 236; prijs f 0.75; geschikt voor
een leeftijd van 10 en 12 jaar.
Een kostelijk werk over den Amerikaanschen vrijheidsheld.
Het teekent ons Washington als den man van hooge statuur, die
het waard is, door ieder gekend te worden. Het boek is vol leven
en handeling en bevat een schat van historische bijzonderheden.
Het wekt liefde en ontzag voor dien onbaatzuchtigen groote, die
zijn land en zijn volk liever had dan zijn leven en zich, in eerbiedige onderwerping aan den Almachtige, offerde op het altaar
des vaderlands.
Den schrijver kan de eere niet ontzegd worden, dat hij in zijn
boek een gedegen werk heeft geleverd, dat de bibliotheek eener
J.V. tot sieraad zal strekken. Alleen, hij schreef niet voor kinderen.
Wie daarom kinderlectuur zoekt, zal bemerken, dat dit boek voor
10- en 12-jarigen te moeilijk is.
HERRIE LET, door Nel van der Vlis.
Catalogusno. 210; aantal blz. 190; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.75; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 14,-17 jaar; algemeene
strekking.
Korte inhoud: De hoofdfiguur is Let Verhage. Met nog 3
vriendinnen vormen ze een club. Let Verhage is een meisje, dat
een grooten invloed heeft op haar vriendinnen en die door haar
vriendinnen door haar schalkschheid, hartelijkheid en gevatheid
zeer wordt bemind, al is ze dan ook van lageren stand. Ze studeert op de H.B.S. en wil later dokter worden. De moeilijkheden
worden voor haar ouders echter zoo groot, dat ze begrijpt, dat
ze niet langer kan blijven studeeren. Daarom neemt ze een kloek
besluit. Ze dient zich aan bij een uitgever en wordt daar op het
kantoor geplaatst. Haar afscheid van school valt haar niet mee,
doch ze weet, dat ze een offer moet brengen. En dat doet ze, steeds
denkend aan de woorden die haar tante tot haar gezegd heeft:
„Als je maar nooit vergeet, Wie je daar neergezet heeft."
Algemeene op- of aanmerkingen: Een prettig geschreven
boek. Het verhaal loopt goed, is vlot en boeit. De inhoud van
dit boek lijkt ons echter te liggen boven den leeftijd van onze
Zondagsschoolkinderen. Voor ouderen kunnen we het wel aanbevelen, omdat er karakter in het boek zit. Toch hebben we wel
eenige bezwaren tegen dit boek. Er zit weinig diepgang in. Verder
wordt in hoofdstuk 3 gesproken over tooneelstukjes, enz. Voor
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onze Z.S. vinden we dit boek dan ook minder geschikt en bevelen
het daarom niet aan.
Conclusie: Minder geschikt voor Z.S.
DE DORDTSCHE POORTERSZOON, door J. Snoep Jr.
2e druk.
Catalogusno. 200; aantal blz. 200; prijs gecartonneerd f 0.70;
gebonden f 1.25; geschikt voor een leeftijd vanaf 12 jaar.
Uit de dagen van Jacoba van Beieren, dus ook uit den tijd
van den St. Elisabethsvloed. Een echt goed oorlogsboek. Onze
jongens zullen het met spannend genoegen lezen. 't Is historisch
zeer betrouwbaar en er gaat opvoedende kracht van uit. Het boek
wijst op de vlijt en op de huiselijkheid van ons stoere voorgeslacht,
iets wat in onze dagen zeker niet overbodig is. Godsdienstige
beschouwing best. „Want ook in de donkere Middeleeuwen heeft
de Heere in deze landen Zijn kinderen gehad." Daarmee moeten
onze jongens bekend gemaakt worden.
Met warmte aanbevolen!
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van onzen Herv. Bond verschijnt in November. De gewone uitgave (A) en een
vereenvoudigde (B) voor kinderen van
5-8 jaar met kleine versjes en teksten.
In boekvorm ongecartonneerd:
1-250 ex. à
6 cent
251-500 ex. á
cent
501 en meer ex.
5 cent
Gecart. roosters 3 ct. per stuk hooger.
Ook verkrijgbaar in geperforeerde vellen of boekjes tegen denzelfden prijs.
Deze blijven beter en netter in het
gebruik.
Bestellingen aan:

J. BOUT - DRUKKERIJ — HUIZEN (N.H.)

Uitgaven van J. M. Bredee's U. M. N. V.
te Rotterdam
Belooningskaartjes. We ontvingen enkele geperforeerde bladen belooningskaartjes van verschillende kleuren en afbeeldingen:
bloemvormen, kindergroepjes en -bedrijven, enz. Ze zien er keurig
en smaakvol uit. Vel no. 2690 kan ons mede door de afgebeelde
engeltjes minder bekoren. Voor ons is dit no. ongeschikt.
Ieder Z.S.bestuur of -leider(ster) kan nu te kust en te keur.
Op het gebied van de belooningskaartjes is deze firma nummer
één. De prijzen zijn heel billijk. De groote vellen hebben een afmeting van pl.m. 33 bij 40 c.m. De prijzen zijn 15 of 30 cent. Bij
afname van tien vellen tegelijk wordt de prijs gehalveerd. We
willen hier al de belooningskaartjes in bladen voor onze Z.S. even
afdrukken.
Belooningskaarten in bladen voor Zondagsscholen.
Uit het Woord No. 1
32 kaartjes 15 cts.
32
Uit het Woord No. 2
15
32
Uit het Woord No. 3
15
32
15
Uit het Woord No. 4
No. 2627. De Heere is aan allen goed
35
30
No. N.R.M.
I. Gedenk aan uwen Schepper 32
30
No. N.R.M. II. Laat uw licht schijnen
60
30
No. N.R.M. III. Uw Woord bestaat in
eeuwigheid 120
30
No. N.R.M. IV. Mijn schild is bij God
100
30
No. N.R.M. V. Alle dingen zijn mogelijk bij
30
God 80
No. N.R.M. VI. Hebt geloof op God
54
30
32
No. 63. Oude Meesters (in bruin druk)
20
No. 64. Kindervoorstellingen (in bruin druk)
32
20
„
Nieuwe belooningskaartjes.
No. 2640. Kindergebeden
20 kaartjes 30 cts.
No. 2643. Hoop steeds op God
30
30 „
No. 2644. Gij verheugt mijn hart
25
30 „
No. 2652. Gij zijt duur gekocht
30 „
49
No. 289. Stralende bloesems
30 „
72
No, 301. De welaangename tijd
108
30 „
„
No. 329. God zorgt
36
30 „
No. 299. Bloemen van Gods beloften
36
30 „
„
Bij bestelling is opgave van de nummers der vellen reeds voldoende.
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Briefkaarten: (afmeting 9 bij 14 c.M.). De prijs bedraagt, ook
gesorteerd met andere briefkaarten, per stuk 10 cent; 25 ex. ad
9 cent; 50 ex. ad 8 cent; 100 ex. ad 6 cent. De afbeeldingen zijn
keurig, hoewel de buitenlandsche landschapjes en de dennentakjes minder gewenscht zijn. Waarom geen origineele Hollandsche afbeeldingen. De prijzen zijn voor uitdeeling op onze Z.S.
te hoog.
Kerstkaarten: In meerkleurendruk met dennentakken, Kerstklokken en kaarsjes. „Eere zij God in de hoogste hemelen, en
vrede op aarde, in de menschen een welbehagen." Luc. 2: 14.
„Want de zaligmakende genade Gods is verschenen allen menschen". Tit. 2 : 11; „Men noemt Zijnen Naam Wonderlijk, Raad,
Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst." Jes. 9 : 15; „Zie,
ik verkondig u groote blijdschap; namelijk dat u heden geboren is
de Zaligmaker!" Luc. 2 : 10, 11.
Briefkaarten met winterberglandschapjes. „Vreest niet, want
Ik ben met u, en Ik zal u zegenen", Gen. 26 : 24; „Want ons hart
is in Hem verblijd, omdat wij op den naam Zijner heiligheid vertrouwen", Ps. 33 : 21; „Want Gij, Heere, zijt mijne toevlucht, den
Allerhoogste hebt Gij gesteld tot Uw vertrek," Ps. 91 :9; „De
Heere doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig", Num.
6 : 25.
Briefkaarten voor de Feestdagen, koperdiepdruk: Bijbel met
gebouwen handen, Duif in spelonk, Hand met kaars, Bijbel met
stralen met gedichtjes.
1. Dit zij het doel
2. Lees mij vrij zevenmaal
3. Houdt gij mijn handen beide — 4. Ruwe stormen mogen woeden.
Kerstkaarten. Bijbel met dennentakken en kaarsen, Dennentakken met brandende kaarsen, Opengeslagen Bijbel met brandende kaarsen in 3 soorten (nieuwe dessins).
1. Ziet hoe groote liefde ons de Vader gegeven
heeft. 1 Joh. 3 : 1. r 2. Hij is om uwentwil arm
geworden. 2 Cor. 8 : 9 — 3. Want alzoo lief
heeft God de wereld gehad. Joh. 3 : 16 — 4. Eere
zij God in de hoogste hemelen. Luc. 2 : 14.
Laudamus. De bundel „Laudamus" is een vervolg op „Oude
en Nieuwe Zangen" en bevat voor ongeschoolde krachten verschillende moeilijke liederen en koralen. Om hieraan tegemoet te
komen heeft men een veertigtal eenvoudige, makkelijk zingbare
melodieën uit bovengenoemden bundel verzameld voor huisgezin,
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Zondagsschool, Kinder- en Jeugdkerken. Het tekstboekje kost 25
cent; bij 25 ex. 20 cent en bij 100 ex. 15 cent. Dit boekje bevat
een loflied, 2 morgenliederen, 3 avondliederen, 15 geloofsliederen,
2 advent-, 9 kerstliederen, 2 Goede Vrijdag, 3 Paschen, 1 Pinksteren, 2 Liturgische bestanddeelen.
Christus 'geboorte. Een Kerst-liturgie van Roel Houwink. Opgedragen aan wijlen Mej. M. van Woensel Kooy, die door haar
arbeid mede de Liturgische Beweging voorbereidde. De prijs is
40 cent; bij 10 ex. 30 cent; bij 25 ex. 25 cent. De uitvoering
hebbe plaats op den avond van den Eersten Kerstdag. Deze
Kerst-Liturgie werd voor de A.V.R.0.-microfoon uitgevoerd op
het Kerstfeest 1934. De muziekbezetting van de te zingen verzen
wordt gevonden in de bundels: „Oude en Nieuwe Zangen" en
„Laudamus", voor vierstemmig gemengd koor. Het stuk bevat:
Inleiding, Maria, Christus' geboorte, De Herders, De drie Koningen, Ambrossiaansche lofzang. De koorzangen worden afgewisseld door een spreker, engel, mannen- en vrouwenstem, die in
proza verschillende teksten enz., aanhaalt. Voor onze kringen is
deze uitgave minder geschikt.
Martha-kalender 1936. Zie elders onder Scheurkalenders.
Kerstuitgaven. Groote veranderingen hebben plaats gehad.
De Kerstboekjes zijn dit jaar enorm in prijs verlaagd, zoodat de
voordeelige Kerstpaketten zijn komen te vervallen. De tegenwoordige tijdsomstandigheden hebben tot de prijsdaling medegewerkt. Ook hier tracht men aan te passen aan de schrale kassen
onzer Z.Scholen. Kortingen in welken vorm ook, verdwijnen daardoor. De Kerstboekjes zijn in twaalf verschillende rubrieken van
verschillende prijzen uitgedeeld. Van 8 tot 75 cent toe. Sommige
oude uitgaven hebben nieuwe titels gekregen. Wellicht dat ze
nu meer in trek zullen komen. Ook op den inhoud der boekjes
werd dit jaar bijzonder gelet. De ingezonden copieën werden door
een Jury, bestaande uit Mevr. T. Eggink—Engelberts en den Heer
H. A. van den Hoven van Genderen terdege gekeurd en getoetst
aan verschillende eischen.
Dit jaar verschijnen: een groot mooi boek, getiteld „Stugkop"
van Mevr. D. Menkens—v. d. Spiegel, het goed geschreven „De
Vreemannetjes" van Mevr. S. G. Broos,—Kloppers, en een van
den meer en meer bekend wordenden schrijver Adri van Witzenburg „Niet in onze handen".
Van Wout v. d. Akker, den bekenden Fries, verschijnt: „Hein
Konijn", een dierenvriend uit een heel mooie dorpshistorie. Voor
de kleintjes vindt U bij de nieuwe boekjes ,,Jaapje" van Netty
Faber—Meijnen en van Mevr. D. Menkens—v. d. Spiegel een
alleraardigst verhaaltje ..Zo'n fijne dag".
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Van een heel ander slag is „In de Prairie" door A. v. Atten.
Het verhaal speelt in Texas. Jongens, die van paarden houden,
zullen de pracht-illustratie van Jeanne Faure bewonderen. Nog
twee andere verhalen zullen de kinderen graag lezen, omdat ze
vertellen van vreemde landen en volken, zeden en gewoonten,
menschen en dieren, n.l. ,,Kaja" van Jenny van Doesburg; de
schrijfster woont in Zuid-Afrika, en ,,Vader's Held" van M. A.
M. Renes—Boldingh, een verhaal uit de Bataklanden.
De nieuwe uitgaven zijn in de nieuwe spelling gedrukt. Dit
is meer terwille van de kinderen gedaan. Het woord Heere met
twee e's is gebleven, niettegenstaande de nieuwe spelling dit anders voorschrijft. De omslagen zijn uitermate goed verzorgd, zoodat ze een artistiek uiterlijk kregen. De aquarel-kleurendruk op
dof wit en lichtgrijs papier gaf een mooi effect. Dit jaar zijn de
omslagen van chamois kunstdrukpapier, waarop de kleuren mooi
spreken. De boekjes kunnen op zicht aangevraagd worden, waarbij
de aanvrager eenmaal de portokosten moet betalen. De Kerstklokken (overdrukken) zijn door bezuiniging vervallen.
De boekjes zijn op zwaar papier gedrukt en niettegenstaande
het kleine lettertype zijn de letters duidelijk te onderscheiden.
ALLEEN OP DE WATEREN, door A. J. Hoogenbirk, 4e druk.
en toch veilig)
(Oude titel: Alleen
Catalogusno. 53; aantal blz. 24; slappe omslag; geïllustreerd
met gekleurde platen; prijs f 0.12; jongensboek; geschikt voor een
leeftijd van ± 9-14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Een oud vrouwtje, bijgenaamd „heks", gaat van
haar eiland, in het Noorden van Schotland, naar Lerwick, om
daar een dokter te raadplegen. Zij heeft des Heeren wondermacht
in haar leven meer dan eens ervaren. En deze reis zou haar daarvan van een sterk getuigenis geven. Hoe dit geschiedde, wordt in
dit boekje medegedeeld.
Algemeene op- of aanmerkingen: Dat de uitgever van dit
werkje kan zeggen: 25e-32e duizend zegt voldoende.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
GULDENMOND door L. H. F. A. Faure (nieuwe titeluitgaaf)
Christoffel Columbus (oude titeluitgaaf)
Catalogusno. 62; aantal blz. 45; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte platen; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.16;
jongens,- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 14 jaar;
Kerkgeschiedenis.
Korte inhoud: Dit boekje vertelt ons de geschiedenis van Johannes Chrysostomus, de waardige aartsbisschop van Constanti-nopel. In hem zien we een echten navolger van Christus, die nie-
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mand en niets ontzag, waar het de eer van God gold. Dit bezorgde hem de toorn van velen, o.a. van de keizerin van Constantinopel. Als martelaar verbannen, stierf de eens zoo geziene prediker en bisschop op weg naar zijn verbanningsoord. Zijn laatste
woorden: „Gelooft zij God voor alles, ja voor alles", getuigen van
zijn stille berusting.
Algemeene op- of aanmerkingen: Hoewel dit boekje vele leerzame dingen vertelt, lijkt het ons toch niet erg geschikt om te
dienen voor uitdeeling op onze Z.S. Voor ouderen, b.v. voor kinderen van 14 jaar en daarboven kunnen we het warm aanbevelen..
Conclusie: minder geschikt voor Z.S.
HET HUISJE IN DE DUINEN, nieuwe titeluitgaaf
door H. A. Genaar.
Maarten van den Visscher, oude titeluitgaaf.
Catalogusno. 63; aantal blz. 29; slappe omslag; gekl. titelplaat; geïllustreerd met 5 zwarte platen; prijs f 0.16; jongensboek;
geschikt voor een leeftijd van ± 9-42 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Maarten, de zoon van Derk Taal, mag met zijn
vader mee naar zee. Zijn zusje Trientje was ernstig ziek, maar de
tijd riep naar zee. Deze eerste zeereis liep ongelukkig af. Een geweldige storm steekt op, die het schip doet breken op het strand.
De opvarenden loopen gevaar allen te vergaan, doch ze worden
behouden. Ook Maarten, die bewusteloos de ouderlijke woningwordt binnengedragen. Na een ernstige ziekte herstelt hij en gaat
met Kerstfeest met vader voor het eerst weer mede naar de kerk.
Geertemoei is ook gestorven en nu wordt haar kleindochtertje
in het gezin van Taal opgenomen.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een keurig verhaal aan het
visschersleven ontleend. Hier wordt ons een kijkje gegeven van
de gevaren, die den visscherman bedreigen in de uitoefening van
zijn beroep. De geestelijke strekking kon beter. De uitgever wordt
vriendelijk verzocht voor het woord „Heer" „Heere" te drukken.
Dat is voortdurend ook het stootende voor ons bij Bredée.
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
HOE AMERIKA ONTDEKT WERD, door L. H. F. A. Faure..
Catalogusno. 78a; aantal blz. 37; slappe omslag; geïllustreerd
met zware platen; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.20;
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 13 jaar;
Vaderlandsche geschiedenis.
Korte inhoud: Dit boekje vertelt ons de geschiedenis van.
Columbus, zijn plan, zijn geestdrift hiervoor, zijn reizen naar de
onbekende streken, doch ook zijn ontdekking. We bewonderen
in dat boekje de vaste wil en het onwankelbaar vertrouwen, dat hij,
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bezat. „Ondank is 's werelds loon", spreekt ook weer uit dit boekj(
Het is een aardig werkje voor liefhebbers der geschiedenis.
Algemeene op- of aanmerkingen: Hoewel de geschiedenis van
Columbus aardig verteld is, lijkt ons dit boekje toch niet geschikt
voor onze Z.S.
Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S.
HET GETUIGSCHRIFT VAN WILLEM DE RAAD,
door Louise Femmina.
Catalogusno. 79; aantal blz. 47; slappe omslag; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.20; jongensboek; geschikt voor
een leeftijd van
14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Willem is erg zwak. Hij is de beste leerling
van de klas. Daarom is het zoo jammer, dat hij meer dan eens
de lessen niet kan bijwonen. Geen wonder, dat hij bang is, dat
hem het getuigschrift nog zal ontgaan. Dan breekt de dag aan,
dat meester de getuigschriften uitdeelt. Hij houdt er één over.
Het is dat van Willem, die gestorven is en nu een beter getuigschrift heeft ontvangen.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een kostelijk boek, dat niet
zonder ontroering zal worden gelezen. Jammer dat de „Evangelische(?) Gezangen" hier worden bewonderd. Waard door onze
jongens gelezen te worden.
Conclusie: Aanbevolen.
GOD ZIJ VOOR ALLES GEPREZEN, nieuwe titeluitgaaf door
Hadr. Junius.
Toch gevonden, oude titeluitgaaf.
Catalogusno. 81; aantal blz. 48; slappe omslag; gekleurde
titelplaat; geïllustreerd met 8 zwarte platen; prijs f 0.20; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-12 jaar; algemeene
strekking.
Korte inhoud: David Koster, uit het gezin van een Joodschen
boekenkoopman, was vriend met Flip Fellema, wiens moeder weduwe was. Flip hielp David met boeken inpakken voor de markt.
Hij vindt een boekje, waarin beschreven wordt de geschiedenis
van Rebekka, een Joodsch meisje, hetwelk hij voor zijn hulp van
Davids moeder ten geschenke krijgt. In dit boekje wordt verhaald
hoe Rebekka na jaren van scheiding haar zuster Mirjam weer
terugvindt. Beiden waren tot het Christendom overgegaan. Tenslotte blijkt de moeder van David de verloren geraakte Mirjam te
zijn. Davids vader verongelukt. Na een heele beschrijving van
allerlei verwikkelingen vinden de beide zusters elkaar weer. Ook
David leert den Heiland kennen.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een heel interessant boek-
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je, dat door de grootere kinderen gretig zal gelezen worden. Het
is goed als wij anderen onder de beademing van Gods Woord
willen brengen. Geestelijk zit er weinig diepgang in. Zeker, het
moet kinderlijk zijn, toch is het eenzijdig. Er is te weinig nadruk
op het schuldbesef gelegd. Zonde en genade moeten beide naar
voren komen. Schriftuurlijk is: „uit genade zijt gij zalig geworden,
door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave."
Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S.
WAT DE OUDE TOREN VERTELT, nieuwe titeluitgaaf door
Ad. Cole.
God kent zijn tijd, oude titeluitgaaf.
Catalogusno. 92; aantal blz. 53; gekleurde titelplaat; gecartonneerd; geïllustreerd met 5 zwarte platen; prijs f 0.25; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 11-43 jaar; algemeene
strekking.
Korte inhoud: Het gezin van Rutten woonde naast de oude
toren. Hun huisje was mee van het oudste uit den omtrek. Door
ziekte moet Rutten zijn werk neerleggen en nu breekt een heel
moeilijke tijd aan. Mien en Rika worden verpleegster. Mien wordt
ziek en sterft. Max, de oudste, was ook buitenshuis. Ko deed eerst
zijn best op de Mulo, maar daarna ging het mis. Omgang met verkeerde jongens. Mien's sterven bracht echter een heele ommekeer
in het gezin. Ko ging van de Normaal- naar de Chr. Kweekschool en doet nu een goed eindexamen. Verder gaat het goed
met hem en zijn lievelingslied wordt nu: „Beveel gerust uw wegen,
enz."
Algemeene op- of aanmerkingen: De schrijver teekent hier
een schooljongen als ten voeten uit, die leeft zonder zorg. Gewaarschuwd wordt voor omgang met verkeerde kameraden. Ook
de ouders moeten nauwlettend op hun kinderen toezien. Het is
een boekje met opvoedkundige waarde. Zware beproevingen zijn
soms noodig om weer te brengen naar God. Wij waarschuwen
hier voor oppervlakkig Christendom. Als steeds het kinderlijke
Heer.
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
JAAPJE, door N. Faber.—Meynen.
Catalogusno. 93; aantal blz. 45; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte en gekleurde platen; met teekeningen tusschen den
tekst; prijs f 0.25; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ±
6 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Jaapje is een eenvoudig, kinderlijk boekje voor
onze zesjarigen. Het is een echt knus huisgezin; vader, moeder en
tweek indertjes: zusje en Jaapje. Moeder en vader gaan echt lief
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met hun kinderen om. Jaapje gaat naar school en moet dan de
buitenplaats de „Eikenhorst" voorbij. Eens vindt hij daar een
mooi „schitterding", zooals hij het noemt. Hij wil het houden
voor moeder, doch moeder wijst hem er op, dat eerlijkheid boven
alles gaat. Jaapje brengt het terug en ontvangt als belooning twee
rijksdaalders, voor hem één en voor zijn zusje één. Voor moeders
verjaardag koopt hij nu een mooi „schitterding-, nog mooier dan
van Juffrouw Melia, vindt hij. De verjaardag van moeder, waarmee het boekje besluit, is het hoogtepunt in dit boekje.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een heel gewoon verhaaltje.
Er zit weinig voor onze Zondagsscholen in.
Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S.
DE GESCHIEDENIS VAN MAARTEN LUTHER,
door H. J. van Lummel.
Catalogusno. 101; aantal blz. 55; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.25;
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12 jaar;
Kerkgeschiedenis.
Korte inhoud: Vader Bolter verhaalt aan zijn kleinkinderen,
na een wandeling, de geschiedenis van Maarten Luther.
Algemeene op- of aanmerkingen: Dit boekje zien we liever
niet in handen van onze kinderen. Het is noodig, dat zij Luthers
geschiedenis weten, doch niet op deze wijze. Het is te lief en te
mooi. Heer en Heere wisselen geregeld af. Bovendien is het niet
juist om Erasmus als een soort reformator te beschrijven. Van
gaapt een kloof.
de reformatie en
Conclusie: Minder geschikt voor Z.S.
BART IN DE BIOSCOOP, nieuwe titeluitgaaf, door Dina.
Toch teruggekomen, oude titeluitgaaf.
Catalogusno. 113; aantal blz. 64; zwarte titelplaat; gecartonneerd; geïllustreerd met 7 zwarte platen; prijs f 0.30; jongensboek;
geschikt voor een leeftijd van ± 12-14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Bert was de zoon eener weduwe. Z'n vrienden
halen hem over mee naar de bioscoop te gaan. Deze eerste stap
heeft droeve gevolgen. Hij gaat steeds verder het slechte pad op.
Telkens wil hij naar de bioscoop. Om aan geld te komen bedriegt
en besteelt hij zijn moeder. Van de school af, komt hij op een
kantoor. Ook hier maakt hij zich aan diefstal schuldig. Hij leidt
een verkwistend, zondig leven en bezoekt café en bioscoop. Hij
gaat, nadat hij eerst f 100 had gestolen, er tenslotte met f 2000
vandoor naar het buitenland. In een Kerstnacht breekt hij in in
een woning nabij Berlijn, waar hij wordt getroffen door het zien
van een Kerstboom. Heel zijn oude leven gaat aan zijn geest
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voorbij. De heer des huizes ontdekt hem en neemt hem in zijn
dienst, nadat Bert heel zijn geschiedenis verteld heeft. Maar een
geweldig verlangen naar z'n moeder doet hem besluiten naar
haar terug te keeren. Wanneer hij thuiskomt, is z'n moeder den
vorigen dag gestorven.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een keurig jongensboek, dat
op treffende wijze waarschuwt voor bioscoopbezoek. Een goed
boek met degelijke opvoedkundige strekking en waarschuwing voor
den zondeweg. Keurig is de beschrijving van de liefdevolle zorg
eener moeder voor haar afgedoold kind. Het gebed van z'n moeder
heeft veel weg van Augustinus' levensweg. Onjuist is, dat de
sterren lichtjes zijn, door engelen aangestoken. Met ontroering
lazen wij het einde van het verhaal. Bert is als uit Satans klauwen
gered.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
JAN DE BAKKER, door Arli Eddi.
Catalogusno. 114; aantal blz. 64; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.30;
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 14 jaar; Kerkgeschiedenis.
Korte inhoud: Dit boekje verhaalt de bekende geschiedenis
van de Bakker, pastoor te Woerden, die in 1525 te 's-Gravenha ge om het geloof werd verbrand.
Algemeene op- of aanmerkingen: De schrijver heeft bedoeld
te vertellen voor 8.-12-jarigen. De stijl van het verhaal is zoo
plechtstatig ernstig, dat het soms komisch aandoet. Oordeelt zelf.
De schrijver heeft het over de zon: „onvergetelijk was haar majesteit. Ze scheen uit de aarde geboren, de dagvorstin, zoo zacht,
kwam ze uit de witte windselen der wereld". Nog een stijlbloempje
voor 8-jarigen: „Zo verwierf op dien 15en September 1525 Jan
de Bakker bij de smettelooze lelie zijner zuiverheid, nog de glanzende martelpalm". Laten we zulken onzin onze kinderen niet voorleggen. Het bedoelt extra Calvinistisch te zijn, maar is in werkelijkheid Remonstrantsch.
Conclusie: Niet aanbevolen voor Z.S.
VOERMAN PETERSEN, door L. Femmina.
(Oude titel: Het verhaal van den voerman).
Catalogusno. 118; aantal blz. 55; gecartonneerd; geïllustreerd
met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.30; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-15 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Petersen, een vrachtrijder, wordt ten zegen voor
Jorissen, een dronkaard, nadat deze voor hem het middel is geweest tot een verandering ten goede. Petersen, in zijn jeugd tot
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drinken verleid, beraamt met Jorissen een overval op een bankkoper, doch de predikant wordt het slachtoffer ervan. Hij breekt
een been. Dit brengt Petersen tot een ander leven en daarom kan
hij niet nalaten Jorissen van het slechte pad af te brengen. Dit
doel mag hij bereiken.
Algemeene op- of aanmerkingen: Het verhaal laat duidelijk
uitkomen de ontzettende gevolgen der drankzonde. Druk en uitvoering ook met de platen zijn goed. Eenmaal komt nog de „Heer"
voor. De plaat op den omslag is te stijf om natuurgetrouw te zijn.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
HOE JOHANN SCHILL ZIJN VRIEND VOND,
door Petrus Kruisman.
Catalogusno. 129; aantal blz. 64; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen; prijs f 0.30; jongensboek; geschikt voor een
leeftijd van ± 12,-16 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Johann Schill is loopjongen bij een drinkenden
schoenmaker. Zijn vader is dood en zijn moeder, een Duitsche,
lijdt aan tuberculose. Door een onvoorziene gebeurtenis komt de
armoede van vrouw Schill aan het licht en nu ze ook bloed opgeeft, wordt ze naar het ziekenhuis vervoerd. Daar sterft ze. Johann
tracht nu als „blinde passagier" naar Duitschland te komen, hetgeen mislukt. Hij komt weer in Rotterdam terecht en op een
Kerstfeestviering vindt Johann zijn „trouwe Vriend".
Algemeene op- of aanmerkingen: Dit is ontegenzeggelijk een
mooi boekje, waarin het leed in al zijn zwaarte duidelijk naar
voren komt. Vooral de geschiedenis, die moeder Schill haar zoon
vertelt, is zielig en droevig. Wel loopt in het laatste gedeelte, de
bekeering van Schill, wat vlug van stapel. Ook lijkt Eet wel een
beetje op: Jezus neemt dè zondaars aan. Ik ben een zondaar, dus
ben ik aangenomen! Overigens toch een boeiend geschreven boek!
Met de nieuwe titelplaat ziet het er goed uit.
Conclusie: Aanbovelen.
ZOO'N FIJNE DAG, door D. Menkens—v. d. Spiegel
Catalogusno. 132; aantal blz. 45; gecartonneerd; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.30; jongens- en meisjesboek;
geschikt voor een leeftijd van ± 7 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Tommie, die bij oom en tante logeert, loopt
-den tuin uit en verdwaalt in de duinen. Gelukkig vinden eenige
jongens hem en den weg naar huis. Als oom hen ontdekt, denkt
hij, dat zij de z.g. dragende aardappelen van hem gestolen hebben.
Tommie zegt dat dit niet zoo is. De jongens mogen nu een dag
bij oom en tante komen en zoo hebben ze samen een „fijne dag".
Algemeene op- of aanmerkingen: Dit boek is bekroond. Jam-
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mer, dat de schrijfwijze Heer (zonder e) gebruikt en men meer
dan eens zich te buiten gaat aan de uitdrukking „lieve Heer".
Wij willen dit niet.
Conclusie: Niet aanbevolen voor Z.S.
WILLEM VAN DIJK, door P. A. Sparenburg.
Catalogusno. 138; aantal blz. 71; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte en gekleurde platen; met teekeningen tusschen den
tekst; prijs f 0.30; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van
12,-15 jaar; algemeene geschiedenis.
Korte inhoud: Dit boekje verhaalt over de samenstelling en
het nut van de radio. Een jongen, Willem van Dijk, heeft als
belooning voor zijn teekenwerk een radio-toestel gekregen. Door
enkele voorbeelden laat dit boekje dan zien welk een zegen er
van de radio kan uitgaan.
Algemeene op- of aanmerkingen: Dit boekje, dat vroeger
verschenen is onder den titel: „Van de daken der huizen", en nu
van een nieuwe cartonnage is voorzien, is een verheerlijking van
de radio. Uit den inhoud kan men merken, dat het boekje reeds
verschillende jaren geleden verschenen is. We kunnen het nut
van dit boekje voor onze Z.S. niet inzien en kunnen het daarom
niet aanbevelen.
Conclusie: ongeschikt, niet aanbevolen voor Z.S.
EEN TREURIG GEVAL, nieuwe titeluitgaaf, door Veka.
Kwasie-Meester, oude titeluitgaaf.
Catalogusno. 141; aantal blz. 64; gekleurde titelplaat; gecartonneerd; geïllustreerd met 3 zwarte platen; prijs f 0.30; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-12 jaar; algemeene
strekking.
Korte inhoud: Een geschiedenis van twee broers, die oneenigheid hebben gekregen door de erfenis van hun oom Daniël,
bij wien ze waren opgevoed. Oom Daniël was een zonderling.
Albert krijgt het akkerland, maar zijn vrouw is verkwistend en
daardoor verarmen zij tenslotte. Werner was arm. Het huis van
oom Daniël, waar hij in woont, moet verkocht worden. Kwasiemeester, zijn eigenlijke naam is Godfried Krans, helpt hem. Een
oude knecht, Thomas genaamd, is boos, dat hem niets is vermaakt. Hij gaat op onderzoek in de ledige woning. De kinderen
van Werner zijn echter op zolder om een ouden bijbel te halen.
Zoo ontdekken zij wat Thomas deed, die op het hooren van leven
op de vlucht ging. In den bijbel vinden zij nu een brief van oom
Daniël, waarin hij het geld en een stuk heidegrond vermaakt aan
Werner. Ook staan er aanwijzingen in, waar het geld zich bevindt. Werner is nu ineens een welgesteld man geworden. Hij

41
helpt nu ook zijn broer Albert.
Algemeene op- of aanmerkingen: De geschiedenis is spannend.
De schrijver weet op juiste wijze te teekenen de personen, die er
in voorkomen. Julia is een echt verwend kind met een hoogmoedig
hartje. Doortje van den Meester is een aantrekkelijk kind. Truitje,
de dochter van Werner, is voor haar ouders een wegwijzer op
den levensweg. Het is mogelijk wel wat oudemenschachtig geteekend, maar het hindert niet. Er kleven wel godsdienstige gebreken
aan, toch is het een aardig boekje. Kwasie-Meester en z'n moeder
zijn aantrekkelijke personen.
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
HET KERSTFEEST IN BODO, door P. Horstman.
Uit het land van sneeuw en ijs, oude titelopgaaf.
Catalogusno. 162; aantal blz. 85; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte platen; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.40;
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12 jaar;
algemeene strekking.
Korte inhoud: Dit boek laat ons zien het leven in het hooge
Noorden. Voor ons is het alles zonderling, alles doet zoo eigenaardig aan. Het bijgeloof dier streken, vermengd met het Christelijk geloof is iets, wat ons niet aantrekt. 't Boekje geeft ons wel
te zien de gebruiken en de levenswijze der „Noordelingen", alsook
de schoonheid van het Noorsche landschap. Het gezin van visscher
Niels, dat ons wordt voorgesteld, bestaat uit vader, moeder, twee
zoons en een dochtertje. De evangelieprediking ondervindt de
moeilijkheid van het bijgeloof. Karl, de oudste zoon, wondt zich op
de kabeljauwvangst en sterft op jeugdigen leeftijd. Hij is een
„getrouwe getuige" van Jezus Christus.
Algemeene op- of aanmerkingen: Het Kerstfeest met den
Kerstboom is iets, wat ons niet aantrekt. De stijl van het boekje
is slecht. Met onze Nederlandsche taal wordt wonderlijk omgesprongen. In hoofdstuk 5 wordt geregeld gesproken van Hans
Nielsen Hanze, als leekenprediker van Noorwegen. Dit moet zijn
Hans Nielsen Hauge, een fout, die in een boek toch niet gemaakt
mag worden. Het uiterlijk van het boekje kunnen we ook niet zeer
prijzen.
Conclusie: Ongeschikt, niet aanbevolen voor Z.S.
HEIN KONIJN, door Wout van den Akker (nieuwe spelling).
Catalogusno. 172; aantal blz. 94; gekleurde titelplaat; gecartonneerd; geïllustreerd met 10 zwarte platen; prijs f 0.50; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-13 jaar; algemeene
strekking.
Korte inhoud: Omdat Hein Leemans wel eens konijnen voor
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zijn vader wegbrengt, wordt hij „Hein Konijn" genoemd. Hein
is een echte dierenvriend. Uiterlijk is hij ruw en onverschillig,
maar onder die uiterlijke ruwheid klopt een hart, dat behoefte
heeft aan liefde en een vriendelijk woord. Z'n vader is hard en
ruw tegen hem, vooral als hij dronken is. Meester van Bergen,
z'n onderwijzer, weet het vertrouwen van Hein te winnen. Als
Hein in den winter aan het hout sprokkelen is, bemerkt hij een
schaap, dat door het ijs gezakt is. Hij probeert het te redden, 't
lukt hem niet. Met moeite weet hij zichzelf nog op het land te
werken; daar valt hij bewusteloos en stijf van kou neer. Zoo
vinden hem zijn vader en Meester van Bergen. Hein wordt naar
huis gedragen. Een ernstige ziekte tast hem aan. In de woning
wordt gestreden en gebeden. Hein sterft in vrede.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een aantrekkelijk verhaal
met een prachtige strekking. Het zal onze jongens boeien en niet
nalaten een goeden invloed uit te oefenen op het ontvankelijk
jongensgemoed. De godsdienstige strekking kon wel belijnder en
degelijker zijn. Wel wordt over bidden gesproken, doch op een
vage manier. Ondanks de bezwaren heeft het toch opvoedkundige
waarde. Het is een ontroerend boekje. De uitvoering is ook mooi.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
EEN VERHAAL UIT DEN TIJD VAN CROMWELL
door C. Brouwer.
(Oude titel: De zielverkooper van Bristol.)
Catalogusno. 180; aantal blz. 118; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen; prijs f 0.50; jongens- en meisjesboek; geschikt
voor een leeftijd van ± 14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Dit verhaal verplaatst ons in den tijd van
Cromwell. We maken kennis met Hartwood, een puritein, boekhouder van den heer Hamilton. Deze laatste verlangt, dat zijn
dochter zal huwen met den koningsgezinden Trevelyan. Hartwood ontmoet deze dochter en deze ontmoeting wordt oorzaak,
dat hij door zijn mededinger wordt ontvoerd. Ter elfder ure ontkomt hij nog aan de slavernij, die hem zeker wachtte. Het slot
is, dat Bristol in handen van Cromwell komt, Hartwood commandant der stad wordt en de dochter van Hamilton zijn vrouw mag
heeten.
Algemeene op- of aanmerkingen: Het boekje geeft een goeden
indruk van_- hetgeen geleden wordt als er strijd komt terwille van
het Woord Gods. Verdeeldheid onder burgers en in gezinnen en
toch volhardend, Gode meer gehoorzamend dan de menschen.
De platen zijn wel passend. Wie bladzijde 100 bedoelt voor te
stellen, gelijkt echter meer op een scheepskajuit dan op een tent.
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
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KAJA, door Jenny Doesburg.
Catalogusno. 182; aantal blz. 86; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen tusschen den tekst; prijs f 0.50; jongens- en
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 11 of 12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Het verhaal speelt in Zuid-Afrika. Twee Hollandsche kinderen van 12 jaar, Jan en Joop, rijden op 2 ezeltjes
door het veld. Ze hebben een vrijen dag. Nu zoeken ze naar een
grot en vinden hem eindelijk, maar vinden ook een Kaf ferkind.
Joop draagt het. Jan rijdt vooruit om vader te halen, die Joop
dan met de auto thuis kan brengen. Joop verdwaald en wordt
door een Kaffervrouw in een Kafferdorp gebracht. Dezen brengen Joop thuis. Vadar en Jan zoeken maar. De kleine Kaja werd
door den dokter behandeld en knapte gauw op. Maar Joop kreeg
die ziekte, nu veel erger. Daarom moet de familie een tijdje naar
Kaapstad.
Algemeene op- of aanmerkingen: Veel christelijks hebben we
in dit boek niet gevonden. Jammer, dat het nog op blz. 67 ontsierd
wordt door het woord Heer. Mag dat niet Heere zijn?
Conclusie: Matig aanbevolen.
UIT HET KOZAKKENLAND, door Wilh.
In de Russische smeltkroes, oude titel.
Catalogusno. 192; aantal blz. 128; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen; prijs f 0.50; jongens- en meisjesboek; geschikt
voor een leeftijd van ± 14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Door een politioneele vergissing wordt dokter
Nikopolof naar Siberië verbannen. Zijn vrouw gaat vrijwillig met
hem mede. Hun eenigst dochtertje, een zuigeling nog, blijft in
Charkov onder de liefderijke hoede van vrienden achter. De dokter
en zijn vrouw lijden vreeselijke ontberingen. Als misdadigers worden ze naar hun verbanningsoord gebracht. Ziek en uitgeput, als
toonbeelden van menschelijke ellende, komen de dokter en zijn
vrouw in een Siberische stad aan. Daar redt de dokter het dochtertje van een voornamen magistraat van den dood. Door toedoen
van den gelukkigen vader mag de dokter in de vreemde stad zijn
praktijk uitoefenen en de ouders zien ook hun dochtertje weer.
Het lijden heeft den dokter en zijn vrouw tot God gebracht, Wiens
Woord een licht op hun pad wordt.
Algemeene op- of aanmerkingen: Dit is geen kinderlectuur,
zooals wij die thans voor onze jeugd wenschen. Vijf en twintig
jaar geleden lazen onze kinderen dat soort boeken en... bleven
er vreemd tegenover staan. Grooteren zullen dit aandoenlijke
verhaal vermoedelijk graag lezen. Maar de geschiedenis van Rusland is thans anders dan toen. Voor onze kinderen echter:
Conclusie: Matig aanbevolen voor Z.S.
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NIET IN ONZE HANDEN, door Adri Witzenburg.
Catalogusno. 195; aantal blz. 93; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen tusschen den tekst; prijs f 0.50; jongens- en
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12 of 13 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: 't Gaat over menschen, 'n vader, moeder en
Peter, die in een woonwagen wonen. Ze hebben betere dagen
gekend en in een gewoon huis gewoond. Maar er is tegenslag
gekomen. Nu wonen ze in een woonwagen, maar zijn toch nette
menschen gebleven. Vader maakt rietmatten op stoelen. 2 jongens,
Nol Scheepers en Jan Brouwer, zoeken Peter Klomp in zijn woonwagen op en sluiten vriendschap met hem. Peter gaat zelfs met ze
mee ter kerk. Door de vaders van beide vrienden wordt voor
Klomp, den stoelenmatter, een waterstokerij gekocht. Nu is Klomp
uit de schande. Nu heeft hij ook voor Peter weer werk. Nu durft
hij met zijn vrouw weer naar de kerk. Hij geeft Gode de eer van
alles, want Klomp weet het, die heeft de harten van deze twee
menschen bewogen.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een aardig geschreven
boekje. Het loopt goed. Heeft voor de jeugd vele goede wenken
en leeringen. De godsdienstige strekking is wel wat te opgelegd:
het gaat zoo vanzelf. De naastenliefde van de ouders van Nol
en Jan is wel wat al te ver op de spits gedreven, als we b.v.
lezen blz. 84 en 85. Klinkt erg onwaarschijnlijk. Het woord Lieve
Heer doet onaangenaam aan. De illustraties zijn keurig.
Conclusie: Matig aanbevolen voor Z.S.
EEN VERHAAL UIT DE DAGEN VAN ZWINGI,
nieuwe titeluitgaaf, door Adelpha.
De zoon der Alpen, oude titeluitgaaf.
Catalogusno. 196; aantal blz. 182; zwarte titelplaat; gecartonneerd; geïllustreerd met 3 zwarte platen; prijs f 0.60; jongensen miesjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10 jaar en ouder;
Kerkgeschiedenis.
Korte inhoud: In dit boek wordt het Dagboek van Barbara
weergegeven. Medegedeeld wordt, dat het historisch is. De geschiedenis speelt in de dagen van Ulrich Zwingli, den Hervormer
van Zwitserland. Aan de hand van dit dagboek worden wij op
de hoogte gebracht van Zwingli's leven, zijn arbeid en familie.
De schrijver brengt allerlei bijzonderheden uit die dagen naar
voren. Hij verplaatst ons in Bazel, Zurich en Einsiedeln. De karakters van verscheiden personen worden beschreven. Wij maken
kennis met het herdersleven in de Alpen en met het godsdienstige
leven dier dagen. We hooren van den strijd, gevoerd door den
Paus met Frankrijks koning.
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Ook wordt beschreven de verloving van Barbara met
Zwingli's broeder André. André echter sterft. Zijn tweelingbroeder
Wolfgang neemt dienst in het pauselijke leger en sterft zonder
merkbare verandering. Zwingli valt in den strijd tusschen de Protestantsche en Roomsche kantons gevoerd.
Algemeene op- of aanmerkingen: Het boek is wel belangrijk
voor oudere lezers, die meer van Zwingli' dagen en zijn werk
willen weten. Hier is meer gegeven dan door een gewoon leerboek voor Kerkgeschiedenis. Bezwaar is eensdeels de dagboekvorm. Wegens de liefdesgeschiedenis voor Zondagsschoolboek
echter ongeschikt, al wordt er niets stuitends in gezegd. Het is
bestemd voor leiders en leidsters van een Zondagsschool of voor
onderwijzers. Goddank, en de verkorte Godsnaam is stuitend.
Conclusie: minder geschikt, ongeschikt voor Z.S.
IN DE PRAIRIE, door A. van Atten.
Catalogusno. 197; aantal blz. 109; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.60; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-14 jaar; algemeene
strekking.
Korte inhoud: Willem Zijlman, met een verzondigd leven
achter den rug, verlaat New York en komt na een lange reis,
door tusschenkomst van Ds. Brown, op de farm van Tummers.
Een gezin, waar de godsvrucht werd gevonden. Willem komt als
kind in huis en is spoedig ingewerkt in het bedrijf. Dat het leven
van de prairiebewoners niet zonder gevaar is, blijkt uit de gevaarvolle taak, welke Willem en Henk uit te voeren hadden, n.l.
eenige honderen stuks vee naar de stad te brengen. Op deze reis
werd Henk bijna gedood door een stier. Het cordaat optreden
van Willem verhinderde zulks. Op den terugweg overkwam hun
een tweede gevaar, n.l. een prairiebrand omringde hen, de dood
was te wachten. God gaf uitkomst op het gebed van Willem en
Henk. Een zware regenval bluschte den brand. Een blijde thuiskomst volgde. Het was juist Zondagmorgen. Het oude preekenboek bleef gesloten, toch werd er een preek gehouden, regelrecht
uit het hart van Tummer, waarmee allen instemden. Het was een
roerende Zondag, waar gesproken werd over zonde en schuld,
maar ook over vergeving in Christus Jezus den Heere. De avond
werd besloten met het welbekende Psalmvers: „Looft Hem, Die
u, al wat gij hebt misdreven", enz.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een prachtboek. Goed verteld. Voor onze jongens om van te genieten. Leerzaam en opbouwend. Genoten zal worden van het leven der prairie, maar
daarnaast zullen ze ook geroerd worden bij die oogenblikken van
levensgevaar, b.v. denken we aan het roerend afscheid van het
leven van deze beide jonge mannen temidden van den bosch-
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brand. Bijzonder schoon is ook het slot, waarin Willem zijn zonde
belijdt tegenover Tummer en zijn gezin, maar ook gewag maakt
van de genade, in Christus ondervonden. Een boek, dat een eerste
plaats waardig is in onze Christelijke lectuur.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
DE VREMANNETJES, door S. G. Broos.—Kloppers.
Catalogusno. 199; aantal blz. 110; gecartonneerd; geïllustreerd
met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.60; jongens- en
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 11--15 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Het echtpaar Vreman heeft vier kinderen.
De drie grootsten gaan met hun tante in de Kerstvacantie logeeren in een buitenhuisje. Zij vermaken zich daar best. Zij komen
ook in aanraking met een landlooper, die een ongeluk heeft gehad.
Tante, die dokter is, behandelt hem in de woning van een boer,
waar hij verpleegd wordt. Ook andere bewoners van die plaats
ondervinden de menschelijkheid van tante, als zij op een Kerstavond hun de blijde boodschap doet hooren en voor allen een
geschenk meegeeft. De Vremannetjes keeren voldaan huiswaarts
om Oudejaarsavond bij vader en moeder te zijn.
Algemeene op- of aanmerkingen: Dit werk is te prijzen in vertelling en uitvoering. Een bezwaar is, dat het godsdienstige er
in zoo weinig diepte heeft.
Conclusie: Matig aanbevolen voor Z.S.
VADERS HELD.
Catalogusno. 207; aantal blz. 111; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen tusschen den tekst; prijs f 0.60; jongensboek;
geschikt voor een leeftijd van ± 12-15 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Een echt Indisch boek, met een Indische stemming. Dirk, die op de Mulo is, is de eenige zoon van Mijnheer
Van Duinen. Ze wonen op Sumatra, 't Andere kindje is gestorven en nu zijn vader en moeder dubbel aan hun Dirk gehecht.
Hij krijgt tenslotte toestemming om 5 dagen te kampeeren in de
wildernis (rimboe) in de buurt van Sibolga. Dirk heeft ook zoo
weinig. De tocht geschiedt onder geleide van 2 onderwijzers. Ze
verdwalen in het oerwoud. Ze knielen neer en bidden tot God
om redding. God hoort en helpt. Later redt Dirk zijn vaders
leven, door in den nacht naar den dokter te gaan. Nu is hij een
held, net zooals vader in de courant gelezen had.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een gezellig geschreven
boek. Het kampleven en de tochten zullen aantrekken. Spannende en ernstige oogenblikken worden doorleefd. Een heel enkele
keer het woord Heer!! De godsdienstige strekking hadden we
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gaarne wat degelijker gezien. Helaas is dit doorgaans bij de
meeste boekjes niet het geval. Toch kunnen we het:
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
STUGKOP, door D. Menkens--v. d. Spiegel.
Catalogusno. 212; aantal blz. 131; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte en gekleurde platen; met teekeningen tusschen den
tekst; prijs f 0.70; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ±
12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Dit is een echt jongensboek. Hans en Werner,
twee zoons van de weduwe Braun, hebben beiden een stug, stijf
karakter. Deze karaktertrek berokkent hen zelf, doch ook vooral
hun moeder, veel leed. Hun vader, Duitscher van geboorte, is
niet uit den wereldoorlog teruggekeerd. Tegen den zin zijner
moeder gaat Werner op zoek naar zijn vader, zwerft door Rusland, Siberië, doch alles te vergeefs. Na zijn zwerftocht komt hij
in Zuid-Duitschland terecht als mijnwerker. Eerst als zijn moeder
ziek is, komt hij terug. Hij vindt haar, vergrijsd door verdriet.
Dit grijpt hem aan. Ook Hans is vaak de dupe van zijn „eigenzin", Beide zoons leerden met hun zonde tot den Heere te gaan.
Er komt een ommekeer bij beiden.
Algemeene op- of aanmerkingen: Het boek is vlot geschreven.
Eén ding missen we. Van „wedergeboorte" rept het boek niet.
Het gaat alles zoo gemakkelijk. Toch kunnen we het boek wel
aanbevelen. Leelijk staat Here, dat naast Heere voorkomt.
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.

Abonneert U op het orgaan van den
Herv. Zondagsscholenbond op G.G.

,,Onze Hervormde Zondagsschool"
Belangrijke artikelen. Abonnementsprijs slechts
40

cent per jaar. Wacht niet langer!

Iedere Zondagsschool moet voor ieder van het personeel
dit blad aanschaffen. De kosten zijn heel gering.

Bondsboekhandel J, BOUT, Huizen
Waterstraat 4-6, Telefoon 293, Giro 177897

Uitgave van W. D. Meinema N.V. te Delft
De laatste jaren zijn de uitgaven van deze firma aanmerkelijk
uitgebreid. Dit jaar komen weer 20 nieuwe deelen en 17 herdrukken op de markt. Buitengewone zorg is besteed aan de keuze
der boeken en ook aan de uitvoering is veel aandacht geschonken.
Alle nieuwe boeken en herdrukken van 40 tot 75 cent zijn uitgevoerd in luxen cartonnen band, met ronden rug, origineel bandontwerp, rugtitel, op stevig houtvrij papier, en met vele illustraties.
De prijzen zijn sterk verlaagd. Vele ingenaaide en gecartonneerde
boeken van 90 cent en f 1,— zijn zelfs met 45% verlaagd en
kosten nu slechts 50, 55 en 60 cent. De uitgave van Kerstkeur
(overdrukken) is dit jaar stopgezet. Inplaats daarvan kunnen de
Zondagsscholen de uitgaven ter inzage krijgen. Deze worden ongefrankeerd gezonden en kunnen ook ongefrankeerd teruggezonden worden.
Nieuwe tractaten. De tractaten zijn pittig geschreven, pakkend geïllustreerd, artistiek gevouwen en hebben gekleurd papier
en een moderne lettertype. Vooraanstaande personen op het Evangelisatie-gebied hebben hun krachten gegeven om treffende wijze
den lezer te boeien. De tractaatjes no. 25 tot en met 50 zijn wisselend van vorm, omvang, kleur, papiersoort, lettertype en onderwerp. 't Zijn scherpe pijlen op het hart gericht. Voor allerlei gelegenheden is er geschreven. Voor Kerstfeest, Goede Vrijdag,
Paschen, Pinksteren, Hemelvaart, Jaarwisseling, Hervormingsdag, schippers, kermis, rouw, Zaterdagavond, diverse gelegenheden, enz. enz. De prijzen zijn 60 cent, f 1.— á f 1.25 per 100
ex. Bij grootere afname lagere prijzen. Deze firma levert goed,
bruikbaar werk.
„Stemmen des Heils" is een prachtliederenbundel voor Zondagsschool, Evangelisatie, School en Huisgezin. Ook voor het
Kerstfeest is de bundel zeer geschikt. Er komen 28 Kerstliederen
in voor. Tekstblaadjes van deze liederen zijn apart verkrijgbaar
tegen zeer lagen prijs. Bij den muziekbundel is bij de muzikale
bewerking bijzonder gelet op de behoefte van koren. Met allerlei leeftijd is rekening gehouden, met kinderen en met ouderen.
Eenvoudige versjes met gemakkelijke melodieën, die spoedig van
buiten gekend worden, maar ook liederen, die dieper gaan, en
aan hooger muzikale eischen voldoen. Doch einddoel is te getuigen van het heil des Heeren.
Muziekbundel, formaat 21x151/2 c.M., 510 bladzijden op le
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kwaliteit papier gedrukt. Prijs ingenaaid f 2.25; bij bij ex. à f 1.80;
bij 50 ex. à f 1.60. Prijs gebonden in rood linnen stempelband
met goudtitel f 2.90; bij 25 ex. á f 2.45; bij 50 ex. à f 2.25.
Tekstboekje, formaat 151Ax12 c.M., 164 bladzijden, prijs ingenaaid f 0.25; bij 25 ex. à f 0.221/2; bij 50 ex. á f 0.21; bij 100 ex.
• 0.20; bij 250 ex. à f 0.19. Prijs in linnen f 0.37; bij 25 ex.
á f 0.35; bij 50 ex. á f 0.331 ; bij 100 ex. à f 0.321 ; bij 250 ex.
• 0.311/2.
Tekstblaadjes, 4 pag. met 6 á 8 Kerst-, Paasch- of Pinksterliederen. Ook voor andere gelegenheden. Vraagt gratis monsters.
Prijs per 100 ex. f 0.75; bij 250 ex. f 1.50; bij 500 ex. f 2.50;
bij. 1000 ex. f 4.—.
DE KLEINE JAAP, door Paula.
Catalogusno. 14; aantal blz. 33; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.16; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7,--10 jaar; algemeene
strekking.
Korte inhoud: Jaap leeft in een gezin, waarvan de moeder
gestorven is en de vader drinkt. Dus Jaap heeft een armoedig
bestaan . Op bijzondere wijze komt daarin verandering. Jaap's
vader wordt gearresteerd. Een smid, waar Jaap zich wel eens
warmde in de werkplaats, neemt hem op in zijn kinderloos gezin.
Algemeene op- of aanmerkingen: De kinderen zullen dit boekje wel graag lezen. En het mooi vinden. En inderdaad is het in
menig opzicht te prijzen. Het godsdienstige leven komt hierin goed
uit, waar we terdege op dienen te letten. Het verhaal als zoodanig is nogal in-elkaar-gezet. Het is een beetje te mooi gemaakt.
Toch:
Conclusie: aanbevolen.
WIE ZICH VERHOOGT, door J. Smelik.
Catalogusno. 18; aantal blz. 153; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen tusschen den tekst; prijs f 0.50; jongensboek;
geschikt voor een leeftijd van ± 12.-15 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Jan Gerkema, een jongen uit de 7e klas, wil
graag naar de H.B.S., echter 't meest, omdat hij later graag een
-meneer" wil zijn en niet een werkman, zooals zijn vader, die
timmerman is. Vader en moeder begrijpen dit en willen zoo graag,
dat hun jongen niet zoo hoogmoedig is. „Wie zich verhoogt, zal
vernederd worden". Dit komt wel eens uit bij Jan. Nadat hij
uit een gesprek tusschen moeder en tante Cor gehoord heeft, dat
tante voor hem „die school" wel zal betalen, dacht Jan, dat hij
naar de H.B.S. mocht en vertelde dit op school, alsof 't al zeker
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waar was. Later bleek echter, dat tante met „die school" de Ambachtsschool bedoeld had en dat hij timmerman mocht worden.
Als hij op de Ambachtsschool is, heeft hij 't eerst goed naar zijn
zin, maar als Wiebe, zijn neef uit Friesland, die in de 2e klas
van de Kweekschool zit, bij hem gelogeerd heeft, wil Jan toch ook
graag wel „meneer" zijn en naar de Kweek gaan. Als hij er met
tante Cor over spreekt, zegt deze, dat 't weer 't duiveltje van
den hoogmoed is, dat hem kwelt. Gelukkig gaat 't met Jan daarna
goed. Hij wint op de Ambachtsschool een eersten prijs en denkt
er nu niet aan, er mee te pronken. Van tante Cor krijgt hij een fiets..
Conclusie: Aanbevolen.
TOEN 'T TEGENLIEP, door Tine Corner. 2e druk.
Catalogusno. 28g; aantal blz. 156; linnen band; geïllustreerd
met zwarte platen; prijs f 0.60; meisjesboek; geschikt voor een
leeftijd van ± 10.-14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Het gezin van Doorn bestaat uit vader, moeder,
Willy, Tom en Keesje. Vader verdient maar weinig en de juffrouw
die op kamers is, gaat weg. Bovendien is door Tom's ziekte de
financieele toestand ongunstig. Hoe of Willy ook haar best doet
alles loopt tegen. Bidden en werken schijnt niet te helpen. Ze
wordt opstandig tegen Gods bestel. In boosheid weigert ze haar
broertje Tom te halen, die daardoor in koude en regen verdwaalt.
Het eerlijk schuldbelijden en oprecht berouw wordt gelukkig niet
gemist en Tom wordt door Willy gevonden en thuisgebracht.
Algemeene op- of aanmerkingen: De innerlijke verzorging is
tip-top. Illustratie is sober en daarom juist mooi. Erg veel spanning
zit er niet in. De toon is echter juist. De paedagogische en religieuze tendenz zijn beide in orde. Oude spelling.
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
DE GELAPTE BROEK, door Hugo Kingmans.
Catalogusno. 37g; aantal blz. 75; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.40;
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8-11 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Koert Straatsma is een arme jongen. Zijn
moeder, een weduwvrouw, kan hem geen nieuwe broek geven,
zoodat zij Koert's broek telkens verstellen moet met een nieuwe
lap er bij. Een zoon van een rijke boer, Dirk Koster, plaagt Koert
er mee. Ook enkele van diens vrienden. Een van die vrienden,
Douwe, vindt het gemeen. Thuis wordt er bij hem over gesproken
op ernstige wijze. Douwe's vader leest uit den Bijbel voor, dat
God armen en rijken gemaakt heeft. Ook de moeder van Dirk
komt er achter, die hem geducht onder handen neemt over zijn
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verkeerde gedrag. Het gevolg van dit alles is, dat de jongens
het niet meer doen. En ook Koert in hun club opnemen.
Algemeene op- of aanmerkingen: Dit is een mooi boekje met
een goede strekking, waarin het zondige aangetoond wordt van
het spotten met een armen jongen, waarin de ouders met hun
kinderen ernstig over deze zaak spreken. En waarin Koert's verdraagzaamheid ondanks de pijn, die hij in die spot gevoelt, goed
geteekend is. Kortom:
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
MOOI DIENTJE, door Johanna Breevoort.
Catalogusno. 38g; aantal blz. 149; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.60;
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 13 jaar; algemeene
geschiedenis.
Korte inhoud: Dientje, het dochtertje van een dorpsschoolhoofd, is een mooi meisje met een leelijk karakter. In haar trotsche
ijdelheid geeft ze om niemand dan om zich zelf. Ze maakt een
schrikkelijke weg door. Haar moeder is dood, vader sterft aan de
tering en Dientje komt in Rotterdam terecht. Haar zwakke oogen
gaan steeds meer achteruit en tenslotte treffen we Dientje als
blinde bedelares, zwervend op de Drentsche heide aan. In een
eenvoudige boerenwoning wordt ze opgenomen en liefderijk verzorgd. God opent haar zieleoog. Ze wordt een getuige van den
Heere Jezus Christus, Die naar haar omzag, toen zij naar Hem
niet vraagde. Als Adriaan, het speelmakkertje uit haar jeugd, komt
om haar te halen, weigert ze mee te gaan. Ze verkiest onder Gods
volk te blijven verkeeren op de Drentsche heide.
Algemeene op- of aanmerkingen: De schrijfster is volkomen
geslaagd om een mooi, zij het ook een droefgeestig, echt Christelijk boek te schrijven voor onze meisjes. Ook de ouderen zullen
het, niet zonder ontroering, gaarne lezen. Geef dit boek in handen
van onze meisjes.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
DE BLADWIJZER, door H. te Merwe.
Catalogusno. 41g; aantal blz. 53; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.30; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8,-10 jaar; algemeene
strekking.
Korte inhoud: Dit boekje brengt ons in aanraking met de
werkeloosheid. Een thema, in meerdere boekjes behandeld. En
zoodoende ons brengend in het leven van nu. Wim, wiens vader
werkeloos is, zint op middelen om ook iets te verdienen. Hij teekent
bladwijzers. En verkoopt ze. Als hij ze bijna allemaal verkocht
heeft, komt hij bij een heer, die werk voor zijn vader heeft. De
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eenige niet verkochte bladwijzer bevatte de text: Hij zorgt voor
u. Dit is ook het levensbeginsel van dit gezin,
Algemeene op- of aanmerkingen: Een mooi boekje, waarvan
de godsdienstige strekking goed is. Een beetje wonderlijk, in den
zin van onnatuurlijk, is het verhaal over de ontmoeting met dien
mijnheer, die werk heeft voor Wim's vader. Maar dit neemt niet
weg, dat onze conclusie is:
Conclusie: Warm aanbevolen.
IN GODS HAND, door H. te Merwe.
Catalogusno. 48g; aantal blz. 148; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.65; jongensen meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 14-16 jaar;
algemeene strekking.
Korte inhoud: Dit mooie boek, dat ons verplaatst in de woelige
dagen van 1918, is in de boekbespreking van 1934 behandeld,
waarnaar we verwijzen. Het is de 4e druk.
Algemeene op- of aanmerkingen: Eén opmerking dient aan
de beoordeeling van 1934 toegevoegd. De schrijver maakt sterk
den indruk, dat Overdieps redeneering betreffende Zondagsdienst
op de tram op Christelijk standpunt te verdedigen is. Daartegen
moet opgekomen. Dit is een vlek, die het overigens zoo prachtig
geslaagde boek een weinig ontsiert. Niettemin:
Conclusie: Warm aanbevolen.
OM DE VRIJHEID, door H. te Merwe.
Catalogusno. 56; aantal blz. 63; slappe omslag geïllustreerd
met zwarte teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.30; jongensen meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 11-14 jaar; Kerkgeschiedenis.
Korte inhoud: Gerorf, een jonge lijfeigene van heer Albracht,
wordt door een monnik aangevuurd met het Kruisleger van Godfried van Bouillon op te trekken naar Jeruzalem. Het was een
moeilijke en gevaarlijke tocht, doch de gedachte naar vrijheid was
zijn hoofddoel. Op spannende wijze wordt dan de tocht beschreven. Een monnik, Bernardus, bemerkt, dat niet de bevrijding van
het heilige graf het hoofddoel is bij Gerolf, doch zijn eigen vrijheid.
Niet Godes, maar voor eigen zaak begeerde hij te strijden. Hierover wordt hij door Bernardus onderhouden en doet hem verstaan dat de vrijheid in Christus begeerlijker en oneindig grooter
en heerlijker is, n.l. de vergeving der zonde.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een goed boekje. Ziet er
zeer fleurig uit en de inhoud is goed. Rondom de historische feiten
is het verhaal goed opgebouwd, met een naar Christus heenwijzend karakter.
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
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GEHOORD GEHOLPEN, door H. te Merwe, 3e druk
nieuwe spelling.
Catalogusno. 57; aantal blz. 28; slappe omslag; gekleurde titelplaat; geïllustreerd met 4 zwarte platen; met teekeningen tusschen
den tekst; prijs f 0.16; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van
8-10 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Jan Wouters, een jongen van 12 jaar, is nog
maar kort bij schipper Faassen, die met zijn klipper „De Trouw de Waal afvaart. Aanvankelijk ging de vaart goed, maar even
voor Gorcum steekt een zware storm op, die hen noodzaakt voor
anker te gaan. Met het uitwerpen van het anker struikelt de
schipper over een kluwen staaldraad en breekt z'n been. Jan is
echter zeer moedig en roeit in een waar noodweer naar den wal.
Jan bidt; op het schip wordt voor hem gebeden. Veilig bereikt
hij Gorcum, gaat naar zijn ouders en nu gaat vader mede om een
dokter te halen. Gezamenlijk gaan zij in de roeiboot, terwijl Jobse,
een goede roeier, hen roeit. Nadat de dokter Faassen geholpen
heeft, keert hij met Jobse terug naar Gorcum, terwijl Wouters
met Jan aan boord blijven dien nacht.
Algemeene op- of aanmerkingen: Het is een mooi jongensboek, getuigend van godsvrucht. Er komt in uit: „Roep Mij aan
in den dag der benauwdheid, Ik zal er u uithelpen en gij zult
Mij eeren", spreekt de Heere. De geschiedenis is klein, doch voor
jongens zeer aantrekkelijk. 't Lijkt wel wat onwaarschijnlijk, dat
een jongen van dien leeftijd zulk een stout stuk aandurft. Gaarne
iets meer vernomen van de verdere lotgevallen der personen. Evenwel komt goed tot zijn recht: „Gehoord r geholpen".
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.

HET HUISJE AAN DEN OVERWEG, door H. Kingmans.
Catalogusno. 60g; aantal blz. 160; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte en gekleurde platen; met teekeningen tusschen den
tekst; prijs f 0.65; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ±
12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Het is een verhaal uit het leven gegrepen. We
maken kennis met het landarbeidersgezin van Waanders. Een zeer
eenvoudig gezin, waar hard gewerkt wordt voor het dagelijksch
brood. Vader is altijd tevreden, verwachtende alles van 's Heeren
hand, vertrouwend op den Heere. Moeder is niet als vader. Zij
slaat het oog nog wel eens op anderen, vooral op haar zuster
Marie, die te Rotterdam woont en meer inkomsten heeft. Rustig
gaat het leven voort, totdat er een plotselinge verandering door
een paar droeve voorvallen plaatsgrijpt. Eerst gaat de geit dood.
Zij zijn arm en kunnen niet terstond een andere krijgen. Weldadig
doet het nu aan, hoe allen de handen in elkaar slaan, zelfs de
kleine Kees. Kees wil loopjongen worden bij den veearts. Maar
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diepe beproeving maakt het gezin door, als vader verdacht wordt
van diefstal bij boer Petersen. Vader wordt ontslagen, alsook zijn
oudste zoon, en wel krijgen zij weer werk, doch de verdenking,
die op hen rust, drukt hen temeer. Zij verhuizen naar Rotterdam. Vader en Joost worden bootwerkers. Zij missen echter al
spoedig hun landelijke omgeving, hun vrijheid, maar ook merken
zij de verleiding der groote stad. Moeder, eerst erg verlangend
naar Rotterdam, denkt ook vaak met verlangen terug naar het
vroegere dorpsleven. En onverwachts komt er uitkomst. Een
tweede diefstal te Tervooren heldert ook de eerste op. Vader blijkt
geheel onschuldig te zijn. Het gezin verhuist naar Tervooren en
zij komen terug in hun vroegere betrekkingen.
Algemeene op- of aanmerkingen: Met zeer veel genoegen
hebben we dit boek gelezen. Onze jongens zullen er van smullen.
Het is een zeer leerzaam en beslist Christelijk boek. De uitvoering
van dit boek is keurig.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
IN BEUKENDORP, door H. Henzen Veenland.
Catalogusno. 61; aantal blz. 165; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.55;
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12--15 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Jan en Kees Overbeeke weten eerst niet, hoe
ze hun vacantie zullen doorkomen. Dan komt boer Harmsen, die
ze een paar weken op zijn boederij noodigt, wat ze dolgraag doen.
Zoo komen ze in Beukendorp. Daar sluiten ze al gauw vriendschap met een paar jongens: Wim, wiens vader bakker is en Dirk,
wiens vader arbeider is. Dirk is aan het sparen voor een lantaarn
en wil die natuurlijk zoo spoedig mogelijk in zijn bezit zien. Als
ze ansichten zijn gaan koopen, laat Kees een kwartje vallen en
Dirk raapt dit op. Nu wordt beschreven de wroeging, die Dirk
gevoelt in de dagen, dat hij het kwartje in zijn bezit heeft en hoe
hij het op een nacht aan zijn moeder vertelt en afspreekt, het den
volgenden dag aan Kees terug te zullen geven en eerlijk te zeggen,
dat hij het had zien vallen en toen 't stilletjes opgeraapt had. Dat
doet Dirk. Kees, die zeer driftig is, is eerst zeer boos, maar later
zijn ze weer goede vrienden en ze vinden het jammer als ze Kees
moeten verlaten.
Algemeen eop- of aanmerkingen: Een echt jongensboek, hetwelk met graagte gelezen zal worden. Treffend is het gedeelte,
waarin Dirk aan moeders borst zijn hart uitstort en schuld belijdt. Fijn geteekend is ook de rustige opmerking van Knelis over
het gebedje. Buitenkantzeer fleurig, afwerking en druk welverzorgd
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.

55
HET GEZIN VAN DEN CHAUFFEUR, door Marijo.
3e druk. Nieuwe spelling.
Catalogusno. 62g; aantal blz. 162; gekleurde titelplaat; ge-

,cartonneerd; geïllustreerd met 24 zwarte platen; prijs f 0.60;

jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Volmers is chauffeur bij een autobus-onderneming. Z'n baas sterft en een jonge neef neemt de zaak over.
Voortaan zal er nu ook 's Zondags gereden moeten worden. Hiertegen heeft Volmers bezwaar, en nu volgt z'n ontslag. Maar hij
vertrouwt op den Heere en na eenigen tijd krijgt hij weer werk
op een fabriek in de stad. Zij verhuizen met hun gezin daarheen
en komen te wonen naast Kester. Door het zien van hun godsvrucht en hun wandel wordt vrouw Kester bewogen weer orde
op haar huishouding te stellen. Kester zelf ziet in het vooze van
het socialisme en breekt er mee. Het kerkgaan, sinds lang nagelaten, wordt, op aansporing van de Volmers, weer aangevat.
Ook de wensch van laatstgenoemde gaat in vervulling. De dokter,
waar hun dochter dient, heeft een chauffeur noodig en nu wordt
Volmers chauffeur bij Dr, van Emseren.
Algemeene op- of aanmerkingen: Dit is een goed boek, met
opvoedkundige wenken. Het gezin van den chauffeur is tot zegen
voor de Kesters. Van een echt Christelijk leven gaat zegen uit.
De geestelijke strekking is degelijk en goed. We hebben juist behoefte aan zulke lectuur als hier aangeboden wordt. De Heere
beschaamt nooit degenen, die op Hem vertrouwen. Naast vreeze
des Heeren past ook netheid en reinheid in aardsche dingen. Ook
dit werpt zegen af. Ook de armoede van het Socialisme wordt
,aangetoond. Het is een boek voor ouderen en jongeren.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
DE GEUZENTROEP, door A. v. Atten, 2e druk. Nieuwe spelling
Catalogusno. 65; aantal blz. 83; gekleurde titelplaat; gecartonneerd; geïllustreerd met 9 zwarte platen; prijs f 0.40; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 11,-13 jaar, algemeene
.strekking.
Korte inhoud: Vijf jongens hebben een club opgericht, „de
Geuzentroep". Zij gaan in het bosch spelen en plagen daar een
man, die als norsch en onvriendelijk bekend staat. De jongens
schelden hem uit voor „leelijke Jaap". Meester Bruine vertelt aan
de jongens de geschiedenis van Jaap Sanders. En nu blijkt, wat
de oorzaak is van Sanders onvriendelijkheid. In de stad hadden
jongens zijn zoontje „Kobus- van den steiger geduwd, waardoor
_hij levenslang ongelukkig en zwak moest blijven. De jongens van
„de Geuzentroep" gaan om vergeving vragen voor hun plagerijen,

56
en nu worden vriendschapsbanden gesloten. Bij een nieuw spel
verdrinkt bijna Wim Hartman, een een zoontje van den ouderling.
Hij wordt door zijn vriendje, een jodenjongetje, Nathan, gered.
Maar Nathan heeft een zeer onvriendelijke kostjuffrouw, die al
haar gezegden begint en sluit met: „zoo, zoo". Door bemiddeling
van Wim's vader staan de ouders van Nathan, die in Indië zijn,
toe, dat hij wordt opgenomen in het gezin van Hartman.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een pracht van een jongensboek, met vele opvoedkundige wenken. De schrijver is goed
geslaagd in het teekenen van de onderscheiden personen. Ruw
en baldadig kunnen de jongens zijn, maar ook ernstig; met gebogen hoofden loopen ze achter de lijkwagen en van hun opgespaard zakgeld laten ze een eenvoudige steen op het graf van.
Kobus plaatsen. 's Levensleed kan de ziel van God afvoeren,
zooals bij Sanders, maar ook doen berusten in Gods welbehagen,
zooals bij Kobus. Wat een sterk geloofsvertrouwen bij Kobus, de
Heere geeft ook stervensgenade.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
DE HUT VAN OOM TOM, door H. Beecher Stowe.
Catalogusno. 73; aantal blz. 180; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.60;
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-15
jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Het bekende, veel gelezen, ontroerend schoone
boek, genaamd „De hut van Oom Tom", is een vlammend protest
tegen de slavernij, in 't bijzonder van den slaaf Oom Tom en zijn
gezin. Deze gelooft rotsvast in zijn Heere en Heiland, ondanks
de geweldige beproevingen. Verder vertelt het van de familie
Shelby, van Topy, van de vlucht van Eliza en Harry en nog veel
meer.
Algemeene op- of aanmerkingen: Goede wijn behoeft geen
krans.
Conclusie: Zeer warm aanbevolen.
GREETJE EN FOKKIE, door Carla.
Catalogusno. 76g; aantal blz. 52; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.30; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7-9 jaar; algemeene
strekking.
Korte inhoud: Greetje heeft een hondje. Maar het moet weg,
want vanwege de werkloosheid kunnen haar ouders de belasting
niet meer betalen. Zij bidt er om, dat ze haar hondje houden mag.
Door bijzondere omstandigheden komt het hondje bij den dokter.
Daar tiert het niet. Het vermagert. Met dit gevolg, dat het hondje
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weer teruggebracht wordt bij Greetje. Greetje natuurlijk blij. Zij
dankt den Heere, dat haar gebed verhoord is.
Algemeene op- of aanmerkingen: Dit zeer goed gedrukte
boekje ziet er keurig uit, gelijk dat met de meeste boekjes van
Meinema het geval is. De teekeningen zijn ook mooi. Het is een
kinderlijk verhaal. Ook het godsdienstig element wordt op kinderlijke wijze benaderd.
Conclusie: Aanbevolen.
WAT KOOS ONTDEKTE, door H. te Merwe.
Catalogusno. 78g; aantal blz. 73; gecartonneerd; geïllustreerd
met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.40; jongensboek;
geschikt voor een leeftijd van ± 10-15 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Koos woont, evenals zijn vrienden, in een
stadje, waar in de buurt er van zich een ruïne bevindt. Door
smokkelaars op de rivier wordt deze als bergplaats gebruikt. Hoe
Koos dit ontdekt en hoe een der dieven van zijn slechten weg
terugkeer, wordt ons verteld: Door Kees en zijn vrienden is afgesproken te zwijgen en toch is door het spreken van Koos tot
zijn vader en zonder politie een zondaar teruggebracht van het
kwade pad, waarop hij voor het eerst zijn voeten had gezet.
Algemeene op- of aanmerkingen: Het boekje is goed verzorgd.
Ook de inhoud kan geprezen worden.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
HET PINDAMANNETJE, door H. Henzen Veenland.
Catalogusno. 959; aantal blz. 37; gecartoneerd; geïllustreerd
met zwarte teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.20; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ±12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Jongens, die een pindamannetje hebben nageroepen, krijgen een gevoelige les hierover van den hoofdonderwijzer. Het is de tweede druk.
Algemeene op. of aanmerkingen: Dit boekje is besproken in
de boekbeoordeeling van 1934, waarheen we dan ook verwijzen.
Het is goed gedrukt, met mooie teekeningen voorzien.
Conclusie: Aanbevolen.
„DE UIVER", door M. v. d. Hilst.
Catalogusno. 98; aantal blz. 54; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.50; jongensen meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12.-15 jaar;
algemeene strekking.
Korte inhoud: Frits Ruiver uit Amsterdam is net als bijna
alle menschen en kinderen, vervuld met het lot van de „Uiver-.
Hij krijgt verlof van zijn ouders om de straat op te gaan en te
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toeven bij een plaats, waar de loop van de „Uiver" telkens bekend
wordt gemaakt. Hij wacht en wacht en blijft tusschen de groote
menschen tot in den nacht (half 2). Hij durft niet naar huis;
blijft zwerven en dolen en laat zijn ouders in ongerustheid. Hij
komt bij een fabriek te Halfweg, drinkt bij een werkman koffie
en eet wat. Nu komt het plan bij hem op om bij de K.L.M. dienst
te nemen. Dit schrijft hij uit Haarlem aan zijn ouders. Dit gaat
natuurlijk niet. Een freule uit Den Haag, met Frits' lot begaan,
brengt Frits met haar auto weer thuis. Vader dankt God, Die
alles nog weer genadiglijk heeft willen leiden.
Algemeene op- of aanmerkingen: Gaarne hadden we dit boek
als een blijvende herinnering aan dezen tocht aanbevolen. Helaas
kunnen we dat niet. De schrijver heeft verzuimd om te wijzen op
het zondige van dezen tocht door het ontheiligen van den Zondag.
Voorts zijn er zinsneden, welke ons inziens beter weggelaten
hadden kunnen worden, door het stellen van den zin, als op blz.
97: „Krijg je veel op je" en „Jij moet als de", worden de vloeken
toch, al zij het in stilte, gezegd. Wij laken dan ook den schrijver
deze manier van schrijven in een z.g. Christelijk boek. Enkele
drukfouten op het midden van blz. 55: khop moet zijn: kop; khosten
moet zijn: kosten.
Conclusie: Niet aanbevolen voor Z.S.
VAN NIEK EN NAN EN DE. POP GERT JAN, door Carla.
Catalogusno. 99; aantal blz. 51; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.30; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 6 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Een eenvoudik, zeer kinderlijk boekje voor zesjarigen. 't Is in de groote stad Rotterdam. Van Nan en Niek,
die spelende afdwaalden, hoewel ze moeder beloofd hadden op
de stoep te blijven bij huis. Ze worden teruggebracht door een
agent, die Niek terug brengt en door een oude juffrouw, die Nan
terugbrengt. Moeder wijst de kinderen op de ongehoorzaamheid,
wat zonde is tegenover den Heere. De moeder van Niek en Nan
komt in aanraking met de oude juffrouw, de grootmoeder van Pat
en Anneke. Moeder helpt die grootmoeder in haar armoede. Zoo
bracht de Heere redding in het armoedige gezin van de oude
juffrouw.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een aardig geschreven
boekje. Wel geschikt voor onze kleintjes. De uitvoering is keurig.
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
LUYT LIEVENSZ., DE LIEDJESZANGER, door H. te Merwe.
Catalogusno. 100; aantal blz. 172; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen; prijs f 0.75; jongensboek; geschikt voor een
leeftijd van ± 12--15 jaar; Kerk- en Vaderlandsche geschiedenis.
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Korte inhoud: Een geschiedenis uit het begin van den 80jarigen oorlog. Luyt is de zoon van een smid uit Gorcum. Zijn
vader moet vluchten voor de inquisitie en zijn moeder sterft kort
daarop, terwijl hij bij een oom en tante komt. Hij wordt met wantrouwen, vooral door zijn tante, behandeld en vlucht dan, met
het voornemen zijn vader op te zoeken, die bij het Prinsenleger in
Brabant is. Onderweg verkoopt hij geuzenliedjes en doet belangrijke boodschappen ten dienste van de goede zaak. Op die tochten
wordt heel wat beleefd. Hij vaart mee met een schipper, eveneens in dienst van den Prins, wordt in Den Bosch vervolgd en
ontsnapt ternauwernood. Valt op het laatst toch in Spaansche
handen, maar wordt door soldaten van den Prins verlost en vindt
zijn vader.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een goed boek over onze
martelaren. We leven weer mee met de verdrukten en ontmoeten
de echte geloofshelden, al zien we ook de haatdragende mannen
van de wraak. Uiterlijk en naar inhoud is dit een goed boek. De
druk is prettig leesbaar en de teekeningen van J. H. Issings Jr.
doen het heel goed. Nieuwe spelling.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
HENK DE GROOT EN ZIJN VRIEND, door H. Kaal.
Catalogusno. 101; aantal blz. 86; gecartonneerd; geïllustreerd
met teekeningen tusschen den tekst; jongensboek; geschikt voor
een leeftijd van ± 10-15 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: We maken in dit werk kennis met twee jongens,
Henk en Ab. Ab, een domineeszoon, heeft in de kerk een portemonnaie gevonden en daaruit een dubbeltje ontvreemd. Dit feit
brengt veel onrust in het leven van beide jongens in hun hart,
ook in huis en in de school. Die onrust gaat weg, als de diefstal
beleden wordt. Tenslotte wordt nog verteld, hoe zij in de groote
vacantie, in Putten gelogeerd, een „spook- ontmaskeren.
Algemeene op- of aanmerkingen: Het boekje is goed verzorgd
in druk en teekening. De omslag geeft het nachtelijk tafereel wel
wat te gekleurd weer. Nieuwe spelling.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
MARLEENTJE, door Gien de Koning.
Catalogusno. 102; aantal blz. 46; slappe omslag; geïllustreerd
met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.25; meisjesboek;
geschikt voor een leeftijd van ± 6,-8 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Enkele dagen uit het leven van de vijfjarige
Marleentje worden in dit boekje ons voorgesteld. Spelen met een
vriendinnetje, boodschappen doen voor moeder, verjaardag van
het vriendinnetje, met opa uit. Maar ook het minder aangename
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in dit kinderleven, als zij, omdat het regent in huis moet blijven
en wat droeve gevolgen dit heeft. En dit brengt tot een bidden
om vergeving en het verhaal kan blijde eindigen.
Algemeene op- of aanmerkingen: De druk van dit werkje is
voor de kleinen zeer geschikt. Alleen de omslag lijkt ons wat
bont, maar een kleinje zal dit wel mooi vinden. In hoofdstuk II
begrijpen wij niet, dat de brief van opa gelezen wordt na het
Bijbellezen aan tafel en vóór het nagebed, van deze dankzegging
wordt geheel niet gewaagd. Nieuwe spelling.
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
PIM EN ZIJN BROERTJE PAT, door K. van Loon.
Catalogusno. 103; aantal blz. 109; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.60;
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-16 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Pim en Pat zijn twee broers. Hun karakters
loopen erg uiteen. Dit geeft botsingen. Maar toch houden ze van
elkaar. Allerlei avonturen worden ons verteld op boeiende wijze.
Pim luistert zelfs een gesprek af van stroopers, die den boschwachter neer willen schieten. Een andere keer ontstaat dor hun
schuld een heidebrand. Met minachting liet Pim zich bij een andere
gelegenheid over een onderwijzer uit in de scheersalon, die juist
onder het mes zat. Door de heidebrand wordt Pims zenuwgestel
ernstig geschokt. Maar het komt alles weer goed.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een spannen verhaal bevat
dit in alle opzichten heel goed verzorgde boek. Het bevat een
leerzame strekking. Maar uit godsdienstig oogpunt beoordeeld,
zijn er wel aanmerkingen. Dit is toch in zooveel boekjes de zwakke
plek. Hoe jammer! In dit boekje komt de eigenaardige kerkelijke
gereformeerde verbondsbeschouwing zoo telkens „om den hoek
gluren". Het slot is b.v. erg zwak. Uitgewerkt had dienen te worden, hoe Pim het „met God in orde gemaakt heeft" (blz. 105).
Een paar ruwe uitdrukkingen op blz. 42 hadden beter vermeden
kunnen worden.
Conclusie: Aanbevolen.
HET KONIJNTJE, door Jan van Groningen.
Catalogusno. 104; aantal blz. 39; slappe omslag; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.20; jongensboek; geschikt
voor een leeftijd van ± 8-10 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Bos heeft op de fabriek weer loonsverlaging
gekregen. Moeder gaat nu 2 maal per week buurvrouw helpen.
Jan schilt dan voor moeder de aardappelen. Zoo helpt hij ook
mee. Dan krijgt Jan een konijntje, waar hij goed voor zorgt. Vader
wordt echter werkeloos en kan zijn schuld bijna niet betalen. Maar
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den laatsten morgen verkoopt moeder veel in haar winkeltje en Jan
verkoopt aan Levie zijn konijn voor een gulden. Nu kan men de
schuld afbetalen. Jan krijgt echter twee konijntjes terug en vader
vindt weer werk.
Algemeene op- of aanmerkingen: Goed wordt in dit boekje
beschreven de liefde van Jan tot zijn konijntje. Ook de ontevredenheid van vader, die in opstand is tegen God, wordt duidelijk aangetoond. Een boekje voor onzen tijd van Jodenhaat. Ook wat
het religieuse betreft, is dit boekje vrij goed.
Conclusie: Warm aanbevolen.
DE WIJNBOER VAN SINT VICTOR, door P. de Zeeuw J.Gz.
Catalogusno. 105; aantal blz. 90; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.50; jongensen meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 11-44 jaar;
Kerkgeschiedenis.
Korte inhoud: De wijnboer van St. Victor (Jean Cavier) was
de Hervorming toegedaan. Dat was gevaarlijk, want koning
Frans I van Frankrijk deinsde voor geen gruweldaden terug. De
ketters moesten uitgeroeid worden. Er vallen dan ook in dit boek
slachtoffers om des geloofs wille. Cavier bezocht ook de verboden
vergaderingen der ketters, was ook in het bezit van een Nieuw
Testament. Op een van die vergaderingen maakt hij kennis met
Johannes Calvijn. Meerdere malen heeft hij hem nog ontmoet,
dich in Parijs. Calvijn werd als een hert steeds opgejaagd. Eindelijk brak ook voor Cavier de tijd aan om huis en hof te verlaten.
door het verraad van Lex, een afvallige. Ingeleid en voortgeholpen door Antoine, een koopman, wist hij te ontkomen en begaf
zich naar Terrara. Daar werd Calvijn aangetroffen, welke de gast
was van de Hertogin, welke de Hervorming geen kwaad hart
toedroeg. Door tusschenkomst van Calvijn krijgt Cavier op het
landgoed van den Hertog arbeid. Na een verblijf van een paar
jaar brak voor Cavier en zijn gezin de blijde dag aan, waarop zij
weer terugkeerden naar hun eigen huis en hof. De vervolgingswoede was zeer gematigd geworden.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een kostelijk boek vol leven,
boeiend en degelijk. Een boek boek voor onze jeugd, hoewel ouderen er ook met genoegen in zullen lezen. De uitvoering is af.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
SLUWARDI, door C. v. d. Zwet.
Catalogusno. 106; aantal blz. 125; geïllustreerd met zwarte
platen; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.65; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-14 jaar; algemeene
strekking (dierenverhaal).
Korte inhoud: In dit boek wordt op meestal zeer boeiende
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wijze het rooversbestaan van een bunzing beschreven. We krijgen
een uitnemende kijk op- al de gevaren, die het leven van dit dier
bedreigen. We moeten het instinct, waarmede deze dieren zijn
begiftigd, bewonderen. Jammer dat de schrijver alles zoo neutraal
teekent. Veel wetenswaardigs geeft de schrijver betreffende levenswijze, lichaamsbouw. uithoudingsvermogen, geslepenheid van deze
diersoort. We komen in aanraking met de vijanden van de bunzing
en met derzelver levenswijzen. Hij toont het dieren- en plantenleven goed te kennen.
Boer Krelis en boer Peters, voornamelijk de eerste, hebben
veel last van Sluwardi. Hij rooft konijnen, steelt kippen. Verschillende malen wordt het beest gevangen. Eens wordt hij gevangen in een klem. Geruimen tijd is het dier opgesloten in een
kooi. Jantje van den boer laat de bunzing ontsnappen. Sluwardi
sluipt ook op de graanzolder en houdt daar danig opruiming onder
de muizen. Krelis ziet niet in, dat het dier daardoor nuttig is. Hij
wordt daardoor voor den ondergang behoed. Eens vangt hij het
beest; slaat het bewusteloos; doch als de boer zijn vrouw gaat
roepen, is het beest verdwenen. Men gaat op zoek, ontdekt het
beest in het konijnenhok van Pik (de fret) wil het uitgraven,
doch ontdekte veel muizen. Nu gaat Krelis een licht op. De bunzing
is geen vijand, doch een vriend. Men doodt de bunzing niet. Hij
mag vrij op de zolders muizen verdelgen.
Algemeene op- of aanmerkingen: Bijzonder mooi geschreven
dierenverhaal. Zeer neutraal geteekend. Zeer geschikt voor jongens van het 5e, 6e en 7e leerjaar om onder leiding gelezen te
worden. Absoluut ongeschikt voor Kerst-uitdeeling. 't Is niet gereformeerd. Wat te zeggen van deze vergelijking: zie blz. 124.
De bunzing... onze vriend! Er is Eén, die vijandschap verandert
in „toegenegenheid". Er is Eén, die den grooten vrede, de eeuwige
vriendschap brengt, die eenmaal heerschen zal tusschen alle menschen en alle dieren. Eén, die alles bestuurt.
Conclusie: Ongeschikt voor Z.S.
CORAX, DE JONGE RAAF, door C. v. d. Zwet.
Catalogusno. 107; aantal blz. 128;gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen en met teekeningen tusschen den tekst; prijs
f 0.65; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ±
11-15 jaar; algemeene strekking: natuurkennis.
Korte inhoud: De jonge raaf Korax wordt in de oase van
Engedi bij de Doode Zee geboren in een kraaiennest. Door overmoedigheid valt hij uit het nest en wordt, na vele gevaren doorstaan te hebben, het eigendom van den melaatschen Ben-Asa, die
volgens de Wet van Mozes in afzondering leeft. Ben-Asa leert hem
van alles en de vogel hecht zich aan zijn meester. Bijna dagelijks
wordt Ben-Asa gekweld en gesmaad door zijn vroegeren slaaf, die
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wegens diefstal naar Egypte verkocht werd. De slaaf Mahatti is
rijk teruggekomen en sart en bespot zijn vroegeren meester. Ten
laatste weet hij zelfs Corax te rooven, die hem echter in de handen
bijt en de melaatschheid zo ooverbrengt. Corax wordt naar de
Zee van Tiberias gevoerd, maar keert terug. Hij begroet daar
zijn meester Ben-Asa, die geheel en al melaatsch in de samenleving is teruggekeerd. Hij zegt ook Mahatti het oordeel Gods aan.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een schitterend boekje. Dierkunde van de beste soort. Hier wordt in het schepsel de Schepper
geëerd. Een schat van Bijbelkennis en volkenkunde uit de Bijbelsche landen wordt hier geboden. Godsdienstige en opvoedkundige
waarde is groot. De taal van een zachte fijnheid, terwijl de verteltrant schitterend is. De uiterlijke verzorging is in orde; de teekeningen sober en mooi. Nieuwe spelling.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
HOE WOUTER AAN ZIJN VISJES KWAM,
door Johanna Breevoort.
Catalogusno. 108; aantal blz. 43; slappe omslag; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.25; jongensboek; geschikt voor
een leeftijd van ± 10 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Wouter en Johannes zijn broers. Wouter krijgt
een paar „visjes", maar zijn broertjes sloopen het aqarium, dat vader
gemaakt heeft. Alles is stuk en de vischjes sterven. Gelukkig
krijgt vader nu werk en gaat het licht in de duisternis schijnen.
Algemeene op- of aanmerkingen: Onze jongens zullen dit boek
wel willen lezen. Persoonlijk kan het ons minder boeien. Er zit te
weinig actie in. Druk en teekeningen zijn goed.
Conclusie: Aanbevolen.
HET SULTANSKIND, door M. v. d. Hilst, nieuwe spelling.
Catalogusno. 109; aantal blz. 145; gekleurde titel; gecartonneerd; geïllustreerd met 11 zwarte platen; prijs f 0.75; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12,-14 jaar; Zendingsgeschiedenis.
Korte inhoud: Het is de geschiedenis van een Indisch jongetje, de zoon van Sultan Agoeng, genaamd Wardjo. Zijn vader is
in rechte linie afstammeling van Mohammed, en van een eens
machtige Sultansfamilie. Nu is zijn heerlijkheid verbleekt en hij is
op Noord-Java niet veel meer dan een schijn-vorst. Het Nederlandsch Gouvernement heeft er toe bijgedragen, dat zijn heerlijkheid niet geheel ten onder is gegaan. Wardjo moet keren op de
Holland-Indische school buiten de kraton, het inlandsche verblijf
van den Sultan. De vacantie brengt hij met zijn ouders door in
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hun landhuis, op den berg gelegen. Op de helling van den Tjerimai
krijgt Wardjo een ongeluk. Hij wordt door een auto aangereden
en in het Zendelingshuis van zendeling Looyenga opgenomen. Hier
hoort hij de geschiedenis van Goesti Jesoes. Als de Sultan verneemt, dat zijn zoon belangstelling heeft voor het Christendom,
is hij boos op den Zendeling en diens vrouw. Hij zint op wraak
en laat zich door een hadji opstoken. Er komt opstand onder de
bevolking, die echter door het flink optreden van den assistentresident wordt gebroken. Ook Wardjo toont zich een moedige
jongen, door den Zendeling van het hem dreigende gevaar op de
hoogte te brengen.
Algemeene op- of aanmerkingen: Met bijzondere belangstelling hebben wij de geschiedenis van Wardjo gelezen. In één woord
een mooi boek van paedagogische waarde, ook de geestelijke strekking is goed. Er wordt in verhaald, hoe de zoon van den Sultan
Agoeng, van het Mohammedanisme tot het Christendom bekeerd
wordt. De schrijver heeft heel juist geteekend de vrees en den
angst van den Javaan voor de goden en allerlei geesten. Alleen
het geloof in den eenig waren God geeft ware rust en vrede. De
liefde Gods in Jezus Christus voor zondaren geopenbaard, is het
eenig fundament der zaligheid. Het is een mooi stuk Zendingsgeschiedenis.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
HET DREIGENDE WATER, door H. te Merwe.
Catalogusno. 110; aantal blz. 85; slappe omslag; prijs f 0.50;
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van
8-11 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Het verhaal brengt ons in herinnering gebeurtenissen in Gorcum in het jaar 1655. Klaas Smijters en zijn vader
zijn de hoofdpersonen. Klaas' vader is opzichter bij het dijkwezen.
Verteld wordt dan van de dijkdoorbraak, die gevreesd wordt en
de pogingen om de doorbraak te voorkomen, hetgeen gelukt. Zoo
tusschen het verhaal over de gevreesde dijkdoorbraak door vertelt
de schrijver nog iets over Smijters familie.
Algemeene op- of aanmerkingen: Het boekje is niet altijd even
boeiend. Spannende momenten hadden spannender beschreven
moeten worden. Het ziekenbezoek van den dominee bij Klaas' opa
had zeker beter beschreven kunnen worden. Goed is het om onze
kinderen een indruk te geven van de worstelingen tegen het water
en de gevaren, hieraan verbonden, zoodat we in diepe afhankelijkheid van den Heere God dienen te leven. En daarom kan onze
conclusie zijn:
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
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JAN VERMEER, door D. v. d. Stoep.
Catalogusno. 111; aantal blz. 64; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte platen; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.30;
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-11 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Het verhaal vangt aan met een daad van Jan
Vermeer, welke ernstige gevolgen heeft gehad. Jan werpt met
een steen een ruit in, waardoor een kind van de familie Bakker,
wonende op de boerderij „Rusthof" getroffen wordt. Hierdoor
neemt Jan de vlucht en ontmoet onderweg Japie, een jongen, die
met verschillende waren vent. Deze verneemt van Jan de toedracht
der zaak en gaat op onderzoek uit bij de familie Bakker. Na alles
vernomen te hebben, keert hij terug en vermeldt aan Jan het
vernomene. Japie vraagt voor het geven van de inlichtingen een
vergoeding en ontvangt dan een kwartje van het boodschappengeld van Jan's moeder. De schrijver bepaalt ons verder bij de
vlucht van Jan uit het ouderlijk huis en het zwerven met Japie,
en het bezoeken van een bruiloft. Stilletjes ontsnapt Jan aan het
oog van zijn vriendje, en wordt onderweg aangereden door Bakker.
In bewusteloozen toestand wordt Jan vervoerd naar een woonschuit en na wat hersteld te zijn, verklaart hij aan zijn vader de
daad en deze stelt Bakker hiervan op de hoogte, die hem alles
vergeeft.
Algemeene op- of aanmerkingen: Geen godsdienstige strekking. Blz. 26 i.p.v. Jan, lees: Japie, op regel 9 van boven af.
Conclusie: Matig aanbevolen, minder geschikt voor Z.S.
VAN SCHOOL, door Jac. van Amstel.
Catalogusno. 112; aantal blz. 157; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.75;
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12,-16 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Op ernstige wijze spreekt het hoofd zijn vertrekkende leerlingen toe. Ze gaan nu het volle leven in. Ook Henk
van Elzen zoekt werk. Hij wil graag naar een kantoor. Hij komt
nu, ondanks de waarschuwingen van zijn vriend, in aanraking
met een slecht jongmensch. Deze belooft hem te zullen helpen.
Maar in werkelijkheid gebruikt deze persoon Henk voor allerlei
slechte practijken. Intusschen heeft Henk een betrekking als jongste bediende. Zijn patroon is best tevreden, totdat hij onverwachts
tengevolge van een leugen ontslagen wordt. Deze leugen staat
mee in verband met de practijken van dien jongen, onder wiens
invloed hij nog steeds verkeert. Henk heeft niet de kracht om met
hem te breken. Maar nu komt alles uit. Hij bekent aan het kantoorpersoneel wat er gebeurd is. Deze bewegen den directeur om
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Henk weer terug te nemen, hetgeen gebeurt. Henk bekent nu
ook alles aan zijn vader. En begint een nieuw leven.
Algemeene op- of aanmerkingen: Het is een zeer boeiend
verhaal, dat onze jongens gaarne zullen lezen. Het is ook een
zeer natuurlijk verhaal zonder allerlei wonderlijkheden, die je alleen
maar in de boeken leest en nooit ziet gebeuren. Behalve dan de
ontmoeting van Henk met zijn vroegeren schoolkameraad, die
gaat pleiten na Henks ontslag, wat onnatuurlijk aandoet. De
schrijver heeft goed werk geleverd, wat de opzet van het verhaal
en de trant van vertellen betreft. Maar er is een groot bezwaar.
En dat is een zeer ernstig bezwaar: godsdienstig is het een zwak
boek. De toon van het begin bij het afscheid van de school had
in het heele boek moeten doorklinken. We vinden in dit boek
niet de vermaning aan Henk, dat hij zijn schuld den Heere moet
belijden. Men geeft hem wel den raad om het in orde te moken
met zijn vroegeren kameraad, maar niet met God. Enkele uitdrukkingen verraden ook een bedenkelijke oppervlakkigheid. Op
blz. 11 doet de meester net of het allemaal bekeerde kinderen
zijn. Op blz. 17 over het liefhebben van den Heere Jezus. En
daarom de godsdienstige strekking bevredigt heelemaal niet. En
om deze reden moet onze conclusie helaas zijn:
Conclusie: Minder geschikt voor Z.S.
KEES, door Joh. van Hulzen.
Catalogusno. 113; aantal blz. 31; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.16; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7-9 jaar; algemeens:
strekking.
Korte inhoud: Het verhaal speelt zich af op Java. Kees z'n
hond, die mee ging winkelen, verdwaalt. Maar na eerst een poosje
bij een ander geweest te zijn, ontmoet hij weer zijn vroegeren baas..
Kees natuurlijk blij. En dankbaar jegens God.
Algemeene op- of aanmerkingen: Voor de kleintjes een aardig verhaaltje. Het boekje is goed gedrukt. De teekeningen zijn
geslaagd. Het is echt kinderlijk geschreven. Het godsdienstige element is niet sterk. We hebben groote behoefte aan dergelijke
boekjes, maar dan met een pittiger, kinderlijk godsdienstig leven..
Niettemin:
Conclusie: Aanbevolen.
DE SPANNENDE ZOMER VAN BOTTE SPOELSTRA,
door B. Bakker.
Catalogusno. 114; aantal blz. 105; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte platen; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.60;
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10,-14 jaar; alge-.
meene strekking.
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Korte inhoud: Botte Spoelstra moet op dokters advies voor
zijn gezondheid naar buiten. Hij gaat naar familie in Friesland,
die een boerderij bewonen. Daar komt nog een gast, n.l. mijnheer
Korff. Wonderlijke dingen beleven zij samen, na op een regenachtigen dag vriendschap gesloten te hebben. Korff vertelt ook zijn
heele levensgeschiedenis. Een knecht van boer Spoelstra wordt
naar aanleiding van het optreden van Korff weggestuurd. Deze
knecht poogt zich te wreken. Tenslotte steekt hij de heele boerderij
in brand. Maar nu verbrandt tegelijk het manuscript van Korff.
Hij was n.l. een boek aan het schrijven, waardoor de verzoening
met zijn vader tot stand zou komen, met wien hij in onmin leefde.
Korff wordt ernstig ziek tengevolge van deze brand en ten slotte
opgenomen in een zenuwinrichting. Zijn vader komt, zoodra hij
het hoort, uit Amerika. Botte lijdt ook veel tengevolge van de
ziekte van zijn vriend. Maar alles komt weer goed terecht. En
Botte krijgt de toezegging van een positie in Amerika.
Algemeene op- of aanmerkingen: In dit verhaal zijn spannende gedeelten. Zoo nu en dan is het wel erg druk. Op verschillende
plaatsen in het wel een beetje „in elkaar gezet". Ook komen er
een paar uitdrukkingen in voor, die bepaald ruw zijn, b.v. barsten
van gewichtigheid, blz. 27, en stikken van pijn, blz. 55. De jongens
zullen dit boek gaarne lezen. Mooie stukken komen er ook werkelijk in voor, die een goede, leerzame strekking hebben. Jammer,
dat het godsdienstige in dit boek van oppervlakkig gehalte is.
Daar moge de uitgever toch wel eens meer op gaan letten. De
„vlotte" manier, waarop mijnheer Korff weer tot geloof in God
komt, is wel bepaald „Amerikaansch". Maar daarom nog niet
Bijbelsch. Toch kan aan dit boekje nog wel toegekend worden
het praedicaat:
Conclusie: Aanbevolen.
DE JONGENS VAN DE Z.-CLUB, door S. K.
Catalogusno. 115; aantal blz. 157; gebonden; geïllustreerd met
zwarte platen; prijs f 0.75; jongens- en meisjesboek; geschikt voor
een leeftijd van ± 12 jaar; Zendingsgeschiedenis.
Korte inhoud: Mijnheer Hendriks, de hoofdonderwijzer van
Rensveen, had 10 jaren van zijn leven in Indië doorgebracht. Uitnemend verteller weet hij bij zijn leerlingen liefde te wekken voor
het Zendingswerk. Verschillende jongens van de klas besluiten
tot het oprichten van een Zendingsclub. Zij zullen gelden verzamelen voor de Zending en beloven steeds malkander trouw te
blijven en malkander nooit in den steek te laten. Een der jongens,
Johan van Heerten, toont niet erg inschikkelijk te zijn. Hij voelt
zich boven de anderen verheven en heeft een stille wrok tegen
Dirk Verwaal. In het clubleven komt het saamhoorigheidsgevoel
tot uiting. Men helpt Dirk Verwaal op den akker met hooien en
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aardappels rooien. Er gaat in stilte kracht uit van de club. Wim
Woudstra gaat studeeren voor dominé. Johan van Heerten gaat
naar de Militaire academie later en de andere jongens vinden ook
hun weg in het leven. Dirk Verwaal wordt boer, doch teekent
later voor Indië en wordt een flink sergeant, bij zijn superieuren
geacht. Hij komt daar in aanraking met het zendingswerk op
Sumatra in de omgeving van het Toba-meer; wordt bewogen niet
zoo menigeen, die nog verzonken is in de duisternis van het heidendom doch bewondert anderzijds de zegenrijke gevolgen van
de prediking des Evangelies. (Bezoek aan een melaatschenkamp).
Zijn ongeloovige vriend Wesselman moet ook bewonderen de
liefde, die den zendeling drijft om de zorg van de melaatschen op
zich te nemen. Dirk Verwaal maakt op zijn patrouilletochten
kennis met mijnheer van Heusen, administrateur van een rubberonderneming. Met Wesselman dooden zij twee olifanten, zeer tot
genoegen van den administrateur . Dirk Verwaal krijgt een
nieuwen chef --- luitenant Heerten r zijn vroegeren schoolkameraad, dien hij eens „klopte". Dat is de luitenant nog niet vergeten.
Op een patrouilletocht wordt van Heerten door een krokodil gegrepen, gevaarlijk gewond en door Dirk gered. Zijn been wordt
geamputeerd. In het hospitaal wordt Verwaal geroepen. Van
Heerten prijst Dirk als zijn redder en verzoent zich met hem.
Later ontmoeten we de club weer in Rensveen. Verwaal is met
verlof, van Heerten is in de plaats van zijn vader notaris geworden, Dirk logeert bij hen. De jonge Ds. Woudstra preekt over
stille kracht. Ps, 84 : 6,-9a. Zij gaan van kracht tot kracht. Een
oogenblik, om nooit te vergeten. Na de preek wordt door allen
leden der club --- de oprichters en het voorgevallene besproken.
Algemeene op- of aanmerkingen: Geen op- en aanmerkingen.
Goed Chr. leesboek, dat voor hoofd en hart zegen kan afwerpen.
Onze jongens kunnen er veel uit leeren: liefde voor de zending,
liefde voor den naaste, zelfverloochening, enz. We durven dit
boek dan ook met vrijmoedigheid voor onze Z.S. aanbevelen.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
HOE GOD HIELP, door Francina.
Catalogusno. 116; aantal blz. 46; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte platen tusschen den tekst; prijs f 0.25; jongensboek;
geschikt voor een leeftijd van ± 9 of 10 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Vader Regter is groentenboer. Hij doet goed
zijn best en heeft een aardige zaak en nette, oppassende kinderen.
Hij krijgt het zoo druk, dat hij een nieuw paard moet koopen.
Daarmee krijgt hij dan een ongeluk. Terwijl men bezig is om alles
uit het water te halen, jammert vader Regter: „Nu zit ik zonder
paard en ik kan er niet buiten. 't Was nog niet eens betaald. Hoe
krijg ik een nieuw?" Er wordt voor hem op straat gecollecteerd.
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Moeder Regter is thuis door haar dochtertje eenigermate op de
hoogte gebracht en schrikt geweldig. Toch ondervindt de familie
Regter van allen kant medewerking, zoodat alles ten slotte toch
nog in orde komt. „De Heere is ons ter hulpe gekomen in onze
moeiten. Hij neigt de harten der menschen tot al wat Hij wil."
Algemeene op- of aanmerkingen: Vlot verteld. 't Geloof wordt
op de proef gesteld, doch komt glansrijk uit den strijd. Daarom:
Conclusie: Aanbevolen.
LEEN VAN DEN HAVENMEESTER, door H. A. Wijnmans.
Catalogusno. 117; aantal blz. 117; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.60;
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10--14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Leen's vader is havenmeester. Leen mag zijn
vader veel helpen, wat hij gaarne doet. Als hij een boodschap voor
zijn vader doet, ontmoet hij een zoon van Bot, die vraagt naar een
schipper. Dienzelfden avond wordt daar ingebroken. Leen belooft
daarna, dat hij zwijgen zal. Maar vanzelf komt hij nu in moeilijkheden. Het gezin van Bot past slechts op. Ze stelen ook nog olie.
Leen's vader en een oom van Leen brengen Bot tot andere gedachten en weten hem van den verkeerden weg af te krijgen met
zijn gezin. Ja, Bot komt zelfs nog tot bekeering.
Algemeene op- of aanmerkingen: Het is een boeiend verhaal, dat de jongens gaarne zullen lezen. Maar het godsdienstige
element in dit verhaal maakt het voor ons toch onbruikbaar. De
verandering in Bot's leven is het werk van menschen. De bekeering gaat eigenlijk van zelf. In de werkelijkheid gaat het toch
wel een „beetje" anders!! En dat moeten onze kinderen vroeg
leeren verstaan. En daarom moeten we van dit boekje, hoe goed
het het verhaal overigens ook is, opmerken:
Conclusie: Niet aanbevolen voor Z.S.
RONDOM DE KRIBBE, bijeengebracht door P. de Zeeuw J.Gz.
Korte inhoud: In dit boek zijn samengebracht schetsen
over het Kerstverhaal. En verder nog 6 vertellingen voor de
Kerstfeestviering. Het is heel vaak een groote moeilijkheid om
een geschikt verhaal te vinden om naast de Kerstgeschiedenis te
vertellen. Zoo'n verhaal moet toch ook eenigermate met Kerstfeest in verband staan. De gedachte was daarom zeer goed enkele
vertellingen te bundelen. Veel goeds kan van deze bundel gezegd
worden. De drie schetsen over het Kerstverhaal zijn als schetsen
geslaagd te noemen. In de overige verhalen zijn gegevens verwerkt,
die heel goed bruikbaar zijn. De uitwerking als zoodanig, en dan
denk ik inzonderheid aan het godsdienstige element, kan niet altijd
bekoren. Betreffende het verhaal over: een landweersoldaat werd
niet heelemaal ten onrechte door een der commissieleden de op-
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merking gemaakt: de titel ware juister geweest: Van een kaarsenbekeering of een Kerstboomfeest!!
Het boek, zooals het daar ligt, kan niet zonder meer aanbevolen worden. Maar vele gegevens zijn er in te vinden, die gebruikt kunnen worden om een goed Kerstverhaal samen te stellen.

Uitgaven van J. N. Voorhoeve
te 's-Gravenhage
Geïll. Chr. Scheurkalender 1936 e.a. Zie hiervoor onder de
rubriek Scheurkalenders.
Belooningskaartjes. De vroeger verschenen vellen zijn nu
aangevuld met 3 groote vellen.
„
No. 346. 80 kaartjes. Prijs per vel
30
30 cent
No. 347. 100
No. 348. 144
30 „
6 kleine vellen:
No. 525. 66 kaartjes. Prijs per vel
20 cent
No. 526. 66
20
No. 527. 30
20
No. 528. 28
20
No. 529. 32
20
No. 530. 32
20 „
Bij afname van minstens lb vellen tegelijk voor 20 ( gr. v.)
en 10 (kl. v.) cent per stuk.
Deze belooningskaartjes wijken sterk van de vroegere af
door kleur, voorstelling en juiste tekstkeuze, hoewel de contourlijnen door den kleurendruk niet zoo scherp kon zijn. De afbeeldingen spreken meer en geven meer tafereeltjes.
Wandteksten 1320 11,-1320 F. Cartonnen Wandteksten.
Kleurendruk. Kindertafereeltjes, die vooral op een afstand duidelijk
spreken en voor de kinderen zeer aantrekkelijk zijn. Het onderschrift bestaat uit een kinderlijk vers. Prijs per stuk 15 cent; bij
25 ex. tegelijk à 10 cent.
Voor de Jeugd. Met 1 Januari 1936 begint de 77e jaargang.
Een maandblad in boekvorm. Voor jongens en meisjes van 8,-14
jaar bevat het uitnemende lectuur. De inhoud boeit, houdt de
kinderen bezig met goede dingen en is een wegwijzer naar Boven.
Het abonnementsgeld is f 1.75 of 15 cent per no. Elk nummer bevat
een boeiend vervolgverhaal, een ernstig woord tot hart en geweten, af en toe een stukje Bijb. Gesch., iets op het gebied van
natuurkunde, natuurhistorie, anecdotes, enz., raadsels, puzzles, enz.
en correspondentierubriek voor allerlei vragen, de illustraties zijn
heel mooi met voorstellingen uit het leven der kinderen, uit de
natuur, mooie bijbelsche platen, enz. Bij het eindigen van den
f
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jaargang kan alles in een bandje gebonden worden. Het geheel is
een aantrekkelijk, leerzaam, onderhoudend kindertijdschrift.
Vertelboek voor de Bijbelsche Geschiedenis, door J. Hoogwerf. Dit werk voor onzen Bond nog aan te bevelen is overbodig.
Iedere aflevering getuigt van een degelijke studie, die bij is. De
veelzijdige practische verklaringen zijn niet alleen voor de kinderen, maar dikwijls voor de leiders zelfs nieuws. Het N.T. is reeds
-af en kan in een mooien stempelband ingebonden worden. De afleveringen voor het O.T. naderen zachtjes aan het einde. Totaal
C►. en N.T. bevatten 22 afleveringen van 64 blz. á f 0.90. De
band wordt gratis verstrekt. Het werk is prijzig en voor velen te
bezwaarlijk, doch men krijgt waar voor zijn geld. We willen nogmaals speciaal de aandacht op dit werk vestigen en het hartelijk
aanbevelen.
Briefkaarten. De gekleurde briefkaarten zijn uit het blok van
den scheurkalender weggelaten en zijn nu afzonderlijk tegen een
geringe vergoeding te verkrijgen. Ze geven afbeeldingen uit Palestina en zijn door S. v. d. Schaar geteekend. De tafereeltjes doen
het heel goed.
Extra-aanbieding door J. N. Voorhoeve te Den Haag.
Titels van de 17 gebonden of gecart. boeken voor uitdeeling
op Zondagsscholen à 25 cents per ex. aangeboden.
geb.
Brockhaus
Het geloof overwint,
Drewes
Om des gewetens wil
Alcock
Gevangenen
gecart.
Wilh. Riem—Vis Om de dingen
Roy
,,
Zonneland
Roy
Drie Kameraden
W. Schippers
Vaders jongen
geb.
Schaum
Voor de leeuwen
gecart.
Schippers
Pleegzoon
geb.
•—•
Boschwachter
-,,
Sluiker
Staal
Zeldzame trouw
„
gecart.
Carmichael
Mimosa
geb.
Schippers
In storm en vloed
,,
Oog om oog
„
Halfbroeders
Wapenbroeders
Pf

Pl

IP

Uitgaven van de Vereeniging tot verspreiding der
Heilige Schrift, Keizersgracht 328 te Amsterdam (C)
Evangelie van Mattheus; van Markus; van Lukas; van Johannes en de Handelingen der Apostelen. Elk ongeveer 48 of 64
blz. Op de voorzijde een mooie gekleurde plaat. Tusschen den
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tekst zwarte platen. De prijs is zeer gering en bedraagt slechts
5 cent per stuk. De boekjes doen het heel goed.
Bijbelsch Platenboek. 2 soorten. Op de buitenzijde een gekleurde plaat. Tusschen den tekst zwarte en gekleurde platen. De
inhoud bestaat uit korte vertellingen van N. Testamentische geschiedenissen op kinderlijke wijze. De prijs is slechts 6 cent; zeer
goedkoop.
Troostwoorden voor zieken en bedroefden. Kleine boekjes
van 36 blz. met een roos op de buitenzijde. Formaat 8 bij 12 cm_
Aanhalingen uit den Bijbel. Mooi geïllustreerd met zwarte plaatjes.
De prijs van 2 cent is heel goedkoop.
Psalmboekje. Klein formaat 11 bij 15 cm. Bevattende den tekst
der Psalmen en den Catechismus. De prijs van 6 cent per stuk
is spotgoedkoop. De uitvoering is heel goed en mooi, men verzuime niet een flinke hoeveelheid al of niet voor troostprijzen aan
te schaffen.
Prentbriefkaarten. 4 soorten. 30 cent per 100. Voorzijde een
bijbelsch tafereeltje. Op de achterzijde een korte verklaring met
Schriftaanhaling. De prijs is heel miniem en kan niet lager. Goed
materiaal als belooningskaartjes.
Tekstkaarten. Briefkaartformaat. 18 soorten; 30 ct. de 100 ex.
met tekstaanhalingen. Mooie uitvoering.
Prentbriefkaarten. Gekleurde tafereeltjes, bloemen, vogels,
kinderkopjes; met toepasselijke tekstaanhaling; in 20 soorten á.
1 cent. Keurig, onovertroffen is de uitvoering en prijs. Zeer sterk
aanbevolen.
Bladwijzers. Afmeting 6 bij 18 cm. 3 soorten á 1 cent. Aardige kleuren.
Belooningskaartjes. 40 soorten; 25 cent per 100 ex. Klein
gekleurd Bijbelsch plaatje met Schriftaanhaling. Veel belooningsmateriaal voor weinig geld, dat een aardige verrassing is. De
plaatjes doen het goed.
Serie A. Wandteksten van hout. 5 soorten. 25 cent per stuk.
Afmeting 16 bij 28 cm. Mooie donkere contour om den tekst,
bloemversiering met ingebranden tekst. Prachtuitgaven. Ook voor
grooteren, een mooie kamerversiering. Zeer aanbevolen.
Merk C. Cartonnen wandteksten. 4 soorten. 10 cent per stuk.
Afmeting 18 bij 28 cm.Tekst met blauwen inkt, gouden hoofdletters,
met rooden achtergrond en alles met goud afgezet. Zeer aanbevolen. Spotgoedkoop. Verzuim niet deze aan te schaffen.
Merk E. Cartonnen wandteksten. 4 soorten, 6 cent per stuk.
Afmeting 16 bij 24 cm. Korte, duidelijke imitatie gebrandschilderde
tekst met roode hoofdletters. Heel aardig.
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Merk G. Wandcartons met biddende kinderen. 2 soorten.
6 cent per stuk. Afmeting 14 bij 34 cm. Glanzende imitatie-foto.
Ieder met een kindergebedje, bestaande uit drie coupletten. 1. 0,
groote Christus, eeuwig Licht; 2. Wij danken U, barmhartig God.
Heel goedkoop en geschikt voor verspreiding onder de kleine
kinderen.
Merk K. Fluweelen wandteksten. 4 soorten. 14 cent per stuk.
Afmeting 10 bij 22 cm. Opgewerkte zijden bloemvorm met gouden
tekst op zwart fluweel.
Merk L. Wandteksten. Zee-, bosch- en landgezichten. Kudde
met schapen. Naomie, Ruth en Orpa. Oude Poort. Boerderij.
Huiselijk tafereeltje. 8 soorten. 6 cent per stuk. Glanzend. Afmeting
17 bij 21 cm. Stevig met flinken contourlijn en duidelijk sprekenden
tekst. Voor gang, hal of huiskamer een geschikte en mooie wandversiering. Heel goedkoop.
Merk M. Fluweelen wandteksten. 4 soorten. 25 cent per stuk.
Afmeting 18 bij 32 cm. Geschilderde bloemvorm. Gouden ingeslagen tekst. Keurige uitvoering en goedkoop.
Merk N. Carton met bloem en tekst. 1 soort. 2 cent per stuk.
Afmeting 20 bij 16 cm. Mooie kleurschakeering. Sierlijk en aantrekkelijk.
Merk S. Wandcarton. Kruis te midden der golven omklemd
door een kinderfiguur. 1 soort. 4 cent per stuk. Afmeting 17 bij
22 cm.
Alles bij elkander genomen levert deze Vereeniging eerste
klas werk voor zulk een minimumprijs, als men nergens terecht
kan. Onze Z.S.besturen en -leiders(sters) vragen slechts een proefzending aan en men staat verbaasd wat hier geboden wordt. Voor
het a.s. Kerstfeest behoeven onze Z.S. niet omhoog te zitten om
voor weinig geld den kinderen mild te onthalen. We hebben niets
anders dan lof over deze uitgaven.

Kerstverhalen
Herhaaldelijk ontvangen wij vraag naar geschikte Kerstverhalen. Vooral den .laatsten tijd beginnen de Uitgevers van Zondagsschooluitgaven bundels Kerstverhalen op de markt te brengen,
We staan niet voor den inhoud in, doch de leiders(sters) kunnen
nu zelf zoeken en zich één of meer bundels aanschaffen. We geven
hier slechts titels en Uitgevers.
Rondom de Kribbe. Uitgave W. D. Meinema N.V. te Delft.
Vertellingen voor de Kerstfeestviering, bijeengebracht door P. de
Zeeuw J.Gzu. Aantal blz. 144. Prijs f 1.50:
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INHOUD: 1. P. de Zeeuw J.Gzn.
2. Marijo
3. J. K. v. Eerbeek
4. M. v. d. Hilst
5. P. A. de Rover
6. H. te Merwe
7. D. K. Wielenga

Het Kerstverhaal
Mietsjie en Lajos
Een landweersol d aat
Toen het winterde
Martientjes verlangen
Een droeve en een blijde avond
De brand van het zendingshuis.

Vier Kerstvertellingen door L. Keemink e.a. Uitgave G. F.
Callenbach te Nijkerk. Voorheen 90 ct. Nu 30 ct. Aantal blz. 96.
INHOUD: 1. De doorbraak, door L. Keemink
2. Kees, de Pijp, door L. Keemink
3. Iwan, door A. Kof fijberg
4. Waarom? door Sijbrand Heger.

Vertellingen voor de Feestdagen, door L. Keemink. Uitgave
G. F. Callenbach te Nijkerk. Aantal blz, 62. Prijs voorheen 60 cent.
Nu 30 cent.
INHOUD: 1. Het beste opstel (Kerstvertelling)
2. De oude trompet (Kerstvertelling)
3. Toch nog Paschen
4. Naar huis (Paaschvertelling)
5. De advertentie (Paaschvertelling)
6. De organist (Pinksterverhaal)
7. De verrassing (Kerstvertelling).

Bij den Kerstboom. Drie Kerstvertellingen door Cath. Bronsveld en Jan Blocxman. Uitgave G. F. Callenbach te Nijkerk.
INHOUD: Stille nacht
Heilige nacht. Hoe het ontstond en de wereld
inging. Naverteld door Cath. Bronsveld.
2. Grootvaders Kerstboom, door Jan Blocxman
3. Hoe zal ik U ontvangen? door Jan Blocxman

De laatste drie bundels ineens besteld voor f 0.75.
Als alle lichten branden. Kerstvertelboek door Anne de Vries.
Uitgever G. F. Callenbach te Nijkerk. Aantal blz. 182. Gebonden
f 1.90. Met practische wenken voor den verteller.
INHOUD: 1. Op de groote heide, door Anne de Vries
2. Joost en het lantaarntje, door Rie van Rossum
3. Zalig zijn de barmhartigen, door W. G. v. d. Hulst
4. Van een Zaansche molenbrand op Kerstavond, door Mary Pos
5. Hoe vier woonwagenkinderen Jezus zochten, door H. M. v.
Randwijk
6. Uit het leven van Stantje Schabeels, door Jan H. Eekhout
7. De zwerver in het ijs, door P. A. de Rover
8. Wat de Lichtboom in Romps leven beteekende, door J. Fortgens.

Naar Bethlehem. Uitgave J. N. Voorhoeve te Den Haag.
Verzameld door P. de Zeeuw J.Gzn. Omvang 158 blz.
INHOUD: 1. Een sprookje, door K. ter Beeke
2. Jan Petersen, door J. H. Kuyper
3. Het gestoorde Kerstfeest, door A. Wapenaar
4. Geen plaats in de herberg, door Anna Schieber
5. Lizzy's Kerstfeest, door J. Lens
6. In den menschen een welbehagen, door J. H. Kuyper
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7. Droombeeld, door W. Tuinstra—Femminck
8. De overrompelde Pruisische dragonderspatrouille, door L. Penning
9. Onder de sterren, door A. Norel—Straatsma
10. Een Kerstavond in de Russische steppen, door P. de Zeeuw J.Gzn.
11. Het Kerstwonder, door Jo Kalmijn—Spierenburg
12. De ongewone Kerstfeestviering, door A. v. Hoogstraten—Schoch
13. Van water en wind, door P. A. de Rover
14. Een dubbel Kerstgeschenk, door J. H. Kuyper
15. Kerstfeest in de bedstee, door Diet Kramer.

Zangbundels
Stemmen des Heils door J. Douma. Uitgave N.V. W. D.
Meinema te Delft. Liederenbundel voor Zondagsschool, Evangelisatie, School en Huisgezin. 225 liederen. Formaat 21x151/2 cm.
510 blz. Prijs ingenaaid f 2,25, bij groote getalen minder; prijs gebonden in rood linnen stempelband met goudtitel f 2.90.
Tekstboekje. Formaat 151/2x12 cm. 164 blz. Prijs ingenaaid
f 0.25; prijs in linnen f
Tekstblaadje, 4 pag. met 6 of 8 liederen. Verschenen in 9 no.'s
Prijs bij 100 ex. f 0.75; bij 1000 ex. f 4.—.
Geestelijke liederen. Een nieuwe liederenbundel. Groot 750
blz. 640 liederen met muziek. Prijs in luxen band gebonden f 1.50.
Volksuitgave. Uitgave G. F. Callenbach te Nijkerk.
Wie zingt mee? Uitgave G. F. Callenbach te Nijkerk. 31 blz.
58 van de meest bekende liederen voor de Zondagsschool. De
bundel bevat alleen het eerste vers der liederen met muziek. Samengebracht door Ds. G. P. Marang en L. C. Post. 2e druk.
Prijs f 0.75.
Wie zingt mee? Goede bekenden voor de Z.S. Tekstuitgave
A. Prijs 10 cent per stuk; bij 25 ex. en meer f 0.08.
Wie zingt mee? B. Voor de feestdagen. Een vervolg van
bundeltje A. Geïllustreerd. Het bevat twee Kerstliturgieën (de
eerste met gezangen) en één Paaschliturgie (met gezangen). Prijs
f 0.08; bij 25 ex. en meer f 0.06. Van beide bundeltjes is verkrijgbaar een uitgave met vierstemmige muziek, prijs resp. f 0.75 en
f 0.40.
Liturgieën vor de feestdagen, behoorende bij bundeltje B.
2 voor het Kerstfeest (waarvan de eerste met en de tweede zonder
gezangen) en 1 voor Paschen (met gezangen).
Nieuwe Kerstliederen. Uitgave G. F. Callenbach te Nijkerk.
Twee series Kerstliederen voor lagen prijs op stevig papier, met
heldere, duidelijke letter. Voor het personeel is de muziek verkrijgbaar. Prijs met muziek, 1 ex. à 15 cent; 25 ex. à 10 cent.
Prijs zonder muziek 100 ex. voor f 1.35; 1000 ex. voor f
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In de eerste serie zijn opgenomen de liederen:
1. Hoe zal ik U ontvangen.
2. Stille nacht, heil'ge nacht.
3. Komt allen te zamen,
Komt, verheugd van harte!
4. 0 kindeke klein, o kindeke teer.
5. De herdertjes lagen bij nachte.
6. Laat het vroolijk loflied rijzen.

In de tweede serie zijn opgenomen de liederen:
1. De aarde was in nacht verzonken.
2. Komt, verwondert u hier, menschen.
3. 't Englenheir kwam nederdalen.
4. Herders, hebt gij niet vernomen.
5. Sterre van 't oosten, wil nog eens verrijzen.
6. Dankt, dankt nu allen God.
(Tekst der liederen overgenomen uit Geestelijke Gezangen)

Ons liedeboek. Verzameld en gerangschikt door J. Pelser en
G. J. van Zanten. Uitgave J. B. Wolters U.M. te Groningen.
Prijs f 1.90 ingenaaid, f 2.50 gebonden. 128 liederen voor Huis,
School en Zondagsschool.
Tekstboekjes 25 cent per stuk.
Zangbundel. 926 liederen en koren, geschikt voor orgel, piano
of gemend koor. Ten dienste van huisgezin en samenkomsten. Verzameld door Joh. de Heer. Uitgave Joh. de Heer Zn. te Rotteruitsluitend in linnen band verkrijgbaar.
dam. Prijs f
Tekstboekjes 50 cent per stuk.
Oude en Nieuwe Zangen. Bijeengebracht door M. v. Woensel
Kooy. Bewerkt voor twee stemmen met begeleiding van piano of
orgel. Uitgave J. M. Bredée's U.M. te Rotterdam. Omvang 316
blz. 142 liederen. Ingenaaid f 1.75; gebonden f 2.50.
Deze bundel is ook bewerkt voor driestemmig vrouwenkoor
en ook voor vierstemmig gemengd koor. De prijzen zijn dezelfde.
Tekstboekjes voor bovenstaande bundels à 40 ct. per stuk.
Kerstbundeltje I. Uitgave van den Ned. Herv. Zondagsscholenbond op G.G. Bondsboekhandel J. Bout te Huizen (N.-H.)
21/2 cent per stuk.
INHOUD: 1. Psalm 98 : 2
2. Eere zij God!
3. Eere zij God!
4. Kribbe en Kruis
5. Scheppingslied
6. Stille nacht
7. In Bethlehems dreven
8. Kerstlied
9. Nu Bijt wellecome
10. Psalm 98 : 4.

Kerstbundeltje II. Uitgave van den Ned. Herv. Zondagsscholenbond op G.G. Bondsboekhandel J. Bout te Huizen (N.-H.)
21/2 cent per stuk.
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INHOUD: 1. De geboren Heiland
2. De blijdste mare
3. De lang verwachte
4. De juichende kinderschaar
5. Kerstlied
6. Gods beloften
7. Scheppingslied
8. Kerstgroet
9. Er is een Kind geboren
10. Kerstlied loflied.

Scheurkalenders
Martha-Scheurkalender 1936. 45e jaargang. Uitgave ten
voordeele van de Martha-Stichting te Alphen a.d. Rijn van J. M.
Bredée's Boekhandel en Uitgevers-My. te Rotterdam.
De Martha-Kalender wordt voor 1936 voor de 45e maal uitgegeven. Sedert eenige jaren bewerken verschillende predikanten
ieder gedurende een maand de blaadjes. Voor 1936 zijn het de
volgende predikanten:
Ds. J. P. van Bruggen te Amsterdam; Ds. J. Ph. Eggink te Delfshaven;
Ds. J. Gouverneur te Roosendaal; Ds. J. L. de Heer te Rotterdam; Ds. D. Kuilman te Leiden; Ds. E. van Meer te Utrecht; Ds. J. C. Roose te Groningen;
Ds. J. W. P. le Roy te Sloterdijk; Ds. J. J. Stam te Rotterdam; Ds. D. Tromp
te Zandvoort; Ds. F. W. G. Verheul te Gouda; Ds. A. W. Voors te Alphen
a.d. Rijn.

Deze „papieren evangelist" wil dagelijks een goede boodschap brengen aan allen, die deze blaadjes lezen. Het schild bevat
een reproductie van de schilderij van den beroemden kunstenaar
Delacroix: Lutte de Jacob et de Angle (De worsteling van
Jacob met God te Pniël), 't welk hangt in de Eglise St. Sulfrise
te Parijs. De afbeelding is niet mooi en niet der historie getrouw.
De prijs is f 0.75. Voor uitdeelingen op Zondagsschool en Evangelisatie zijn extra lage prijzen uitgetrokken en wel: 25 stuks
á 65 ct., 50 stuks á 60 ct., 100 stuks á 56 ct., 250 stuks á 48 ct.,
500 stuks á 44 ct. De kalender is eveneens in boekvorm verkrijgbaar in linnen band, oblong formaat, tot den prijs van f 1.25.
Als premie wordt verkrijgbaar gesteld „De Wandsbecker
bode" door Matthias Claudius van f 3.90 voor f 1.50 ingenaaid,
of f 4.90 voor f 2.40 gebonden.
De geïllustreerde Christelijke Scheurkalender 1936. Uitgave
van J. N. Voorhoeve te 's-Gravenhage. Deze verschijnt voor de
45e maal en is zoo langzamerhand een van de bekendste kalenders
geworden. In tienduizenden huizen wordt elken morgen het
blaadje van dezen kalender gelezen. De afbeelding op het schild
stelt een Oosterschen wachter voor, met als motto: de dag is
nabij. A. J. van 't Hoff, de ontwerper, heeft getracht om de aloude
Maranathagedachte op een moderne wijze in beeld te brengen.
De teekening is sober en doet het goed. Vooral in onzen donkeren
tijd zal dit beeld herhaaldelijk in de herinnering komen. De stukjes
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op de kalenderblaadjes zijn met groote zorg geschreven door
mannen, die hun uiterste best deden om oude waarheden in een
aantrekkelijken nieuwen vorm te geven. Ook enkele verhalen bevinden zich in het blok, evenals een paar prijsraadsels. Verleden
jaar kostte deze kalender f 1.04, welke prijs
in dezen tijd van
aanpassingspolitiek -- wat hoog werd gevonden. Daarom kost de
kalender dit jaar slechts f 0.90 (omzetbel. inbegrepen). De 8
gekleurde briefkaarten zijn vervallen, inplaats hiervan zijn 50 teekeningen tusschen den tekst opgenomen, ter illustratie van pakkende korte stukjes. Voor hen, die de briefkaarten echter juist
op prijs stelden, is de vervolgserie (acht kaarten met afbeeldingen
uit Palestina, geteekend door S. v. d. Schaar) tegen een geringe
vergoeding te krijgen. Ook nu weer zijn twee nieuwe boeken tegen
een bijzonder lagen prijs verkrijbaar, n.l. De stem des bloeds, door
W. Schippers en Waar liefde woont, door Cath. Shaw. Het eerste
verhaal is een historische vertelling, die begint in het jaar 1572.
Een verhaal, zooals alleen Schippers dat schrijven kan. Het spreekt
van Godsvertrouwen, Gods leiding en hulp. Het tweede is een
uit het Engelsch vertaalde spannende historie, geschreven in Christelijken geest, met een praktisch Christendom. Beide boeken zijn
gebonden en op mooi wit papier gedrukt. De gewone prijs is
maar voor de koopers van den kalender slechts f 0.65.
Prijs van den kalender f 0.90; 5 ex. á f 0.80; 10 ex. à f 0.70.
Kalender met 1 boek f 1.55; met twee boeken f 2.20. Kalenderblok in bandje (voor hen, die den kalender niet willen ophangen)
f 1.50; 8 Palestinakaarten f 0.15.
De driebladige kalender 1936 verschijnt dit jaar in een praktischer uitvoering. Hij bestaat nu uit 3 briefkaarten met een afbeelding en 3 kaarten met een gedicht van Guido Gezelle, Elizabeth
Pompe of Willem de Nierode. Prijs f 0.45; 10 ex, à f 0.35; 25 ex.
0.30. Voor onze Z.S. veel te duur.
„Het Licht tegemoet". Deze kalender bestaat uit 12 bladen,
elk met een foto en een geteekende spreuk, die als briefkaart kunnen worden verzonden. De kalender bevat dus in het geheel 24
briefkaarten. De mooie spreuken zijn van Jan Luyken, W. J. Oehl,
Stanley Jones, H. Redwood, Ds. Knap, Dr. F. W. A. Korff,
Spoerri e.a. De foto's zijn prachtig. De prijs is f 0.97; 10 ex. á
f 0.87; 20 ex. á f 0.77. Deze kalender is voor onze Z.S. te duur.
Hier wordt evenwel een fijn stuk werk geleverd. Kunstvol en
practisch voor onze kamers en heel geschikt om kennissen eens te
verrassen met een nuttig aandenken.
Weekkalender 1936. Het schild stelt een duif in de spleet
van een steenrots voor. Het onderschrift is: Er is geen rotssteen
gelijk onze God. Ieder blaadje van het blok is voor een week
bedoeld. Voor iederen dag een korte tekst met gelegenheid voor
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korte aanteekeningen. Prijs f 0.35; bij grootere hoeveelheden lagere
prijzen.
Scheurkalender 1936. Uitgave van de Vereeniging tot Verspreiding van de Heilige Schrift, Keizersgracht 328 te A'dam-C.
Schild: Opschrift: Wentel uwen weg op den Heere. Versierd
met bloemen. Zeer mooi uitgevoerd. Werkelijk een mooie wandversiering.
Blok: Voorzijden der kalenderblaadjes bevatten de gebruikelijke merkwaardigheden, plus een opschrift met tekst. De achterzijden bevatten gedeelten uit de Bijbelsche Geschiedenis van Ouden Nieuw-Testament op eenvoudige wijze verhaald. Het geheel kan
op verschillende wijze gebruikt worden. Voor kleinen en grooten.
De prijzen zijn berekend op een zeer groote oplage en verspreiding
op ruime schaal. De prijs is slechts 25 cent en voor kinderen een
gewilde verrassing.

Uitgave van N,V. Drukkerij EDECEA te Hoorn
Wolken en Zon, door P. A. de Rover. Ingen. f 0.35, geb.
f 0.70; 151 blz.
De Rover heeft zich naam gemaakt met het schrijven van
jeugdboeken. Ook deze, in nieuwe spelling geschreven, uitgave is
een bewijs van zijn talent. De Rover kent het leven der jeugd.
En weet het boeiend uit te beelden. Hij geeft het eerste jongensleven weer. We hebben in dit boek geen „brave Hendrikken",
geen levenlooze poppen. Maar echte jongens en meisjes.
Ook is getracht het godsdienstige leven der jeugd te benaderen. En dat schijnt een groote moeilijkheid te zijn. Dit bevredigt mij echter in dit boekje het minst. En daaraan hebben
we juist zoo groote behoefte. Ik noem maar één voorbeeld: de
Kerstfeestviering in het ziekenhuis van Kees. Waar natuurlijk (?)
de kerstboom niet gemist kan worden. Als je niet beter wist, zou
je haast gaan denken, dat Jezus Christus nog eer gemist kan worden. Het is misschien een beetje scherp gezegd, maar het moet
mij eens van het hart. Welnu, als we het stuk over die Kerstfeestviering gelezen hebben, schrik je op, als de schrijver dan in een
paar zinnen vertelt, dat Kees echte Kerstvreugde in zijn ziel beleeft. „Dat is niet een vreugde van geschenken in zacht-intiem
licht. Het is de vreugde... voor de gave van Zijn Zoon". (blz.
121). En in het voorgaande was juist de hoofdzaak geschenken
en zacht licht en een vertelling!
Uitdrukkingen als: een „mooie- gedachte, dat God met hem
zal zijn en zoo'n „mooi" rustig vertrouwen, vind ik nu niet bepaald „mooi"!
Het is overigens een goed boek. Eén ding hoop ik, dat de
schrijver aan het godsdienstige element meer aandacht in het vervolg zal schenken. En er wat dieper op in zal gaan.

Bondsuitgaven
Rooster 1936.
Iedere week een Psalmvers en een tekst. De onderwerpen zijn
met dikke letters aangegeven met verwijzing naar de les in het
handboek. Dit jaar verschijnen weer twee verschillende Roosters.
A. Eén, die, zooals gewoonlijk, op de geheele Z.S. kan gebruikt
worden.
B. Eén 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.
à6
ct.
250,-500 ex.
à 5%2 ct.
500 en meer ex. à 5
ct.
Men kan ook geperforeerde vellen al of niet in boekvorm
krijgen tegen denzelfden prijs. De geperforeerde vellen worden
ook dit jaar zoo gedrukt, dat het afscheuren in geregelde volgorde
kan geschieden. Wenscht men de boekjes stevig gecartonneerd,
dan wordt de prijs 3 cent hooger. Hierdoor blijven de boekjes
het geheele jaar stevig en net.
Leerlingkaarten 80 cent per 100 ex.
Nuttige en snelwerkende administratie. De eerste week in het
nieuwe jaar worden deze kaarten aan de kinderen medegegeven
en de volgende week weet men naam, adres en leeftijd. Deze
namen kunnen dan alfabetisch of naar den familienaam in een groot
boek worden opgenomen, waardoor men een overzicht krijgt van
de geheele Z.S. en haar verdeeling naar de leeftijden en klassen.
Klasseboekjes 10 cent per stuk.
Een ieder onderwijzer of helper moet de leerlingen zijner
klasse kennen en zoonoodig iedere week van verschillende dingen
aanteekening kunnen houden. Hierbij kan ons klasseboekje uitnemende diensten bewijzen. Schaft er daarom voor iederen leider
(ster) of helper(ster) een (ige) aan. Gecartonneerde boekjes kosten
5 cent per stuk meer.
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
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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 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 alom bekende
liederen, die nooit verouderen, zulke, die de ouders in hun jeugd
zongen en waarvan ook nu nog de kinderen zingen. 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 boekbespreking, en men heeft toegang tot alle leidersvergaderingen.
Het abonnementsgeld is zoo laag gesteld, om alle Z.S.kassen in
staat te stellen, aan ieder lid van het personeel een abonnement
te verschaffen.
Boekbeoordeeling 1930, 1931, 1932, 1933, 1934 en 1935, 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 vertrouwden 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: 1. „Onze Jeugd", door Prof. Dr. J. Severijn, à 10 ct.;
2. „Het Godsdienstonderwijs in het Kinderleven",
door Th. Kelfkens, à 10 cent;
3. „Zondagsschool en Dogma", door C. P. Bogert,
10 cent;
4. „De Z.S. en het Kerkelijk onderwijs", door Prof.
Dr. J. Severijn, á 10 cent;
5. „De Bijbel en het Kind", door Ds. J. G. Abbringh,
10 cent;
6. „Het Genadeverbond en het Z.S.kind", door Ds.
L. Vroegindeweij te Waddinxveen, à 10 cent.
Wie al deze referaten ineens bestelt, ontvangt ze voor 50
cent. Ze bevatten een schat van wijsheid, onderrichting en vor-
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ming. Iedere Z.S. en iedere Z.S.leider(ster) behoort deze referaten te bezitten, te lezen en in praktijk te brengen.
,,Maarten Luther", door K. Maatjes te Delft
,,Johannes Calvijn", door Ds. W. Vroegindeweij te Zegveld
Hervormingsboekjes, die op den 31en October aan de kinderen uitgereikt kunnen worden, om de herdenking van de groote
Kerkhervorming levendig te houden. De prijs is 3 cent per stuk.
Nelsonserie 1 en 2. Pakjes van 26 verschillende Bijbelsche
plaatjes ter grootte van een halve briefkaart. Prijs 20 cent per
pakje. Bij 10 pakjes tegelijk á 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 à 30 cent.
Albums om de zegels in te plakken á 10 cent.
Diploma. In twee soorten. Groot formaat à 15 cent. Bij vroegtijdige bestelling van minstens 30 ex. wordt de naam van de Z.S.
gratis opgedrukt.
Klein formaat. In zwartdruk

cent per stuk.

Verzamelstaat van uitgegeven Kerstboekjes, door L. Ligthart
Schenk.
Een verzamelstaat van alle Kerstboekjes, die bij de Uitgevers
G. F. Callenbach te Nijkerk, W. D. Meinema te Delft en J. M.
Bredée's U.M. N.V. te Rotterdam in hun prijslijsten vermeld staan.
Daarbij zijn aangegeven titel, schrijver(ster), aantal blz., prijs,
geïllustreerd of niet, strekking, verschillende beoordeelingen (aanbevolen of niet) enz. Deze uitgave is zeer practisch en voorkomt
het tijdroovende naslaan in prijslijsten, boekbeoordeelingen enz.
De prijs is heel laag gesteld, n.l. 30 cent.
Bestellingen bij den Bondsboekhandel J. BOUT, Waterstraat
4-6, Drukkerij te Huizen (N.-H.).

Bladen voor de Hervormde
Jeugdbonden op G.G.
,,De Vaandrager". Orgaan van den Bond van Ned. Herv.
Jongel. Vereen. op G.G. Abonnementsprijs f 2.25 per jaar voor
leden en f 2.50 voor niet-leden. Redactie-adres: M. Noteboom,
Nassaulaan 42, Hilversum. Het blad verschijnt wekelijks.
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,,Ons Knapenblad". Orgaan van den Bond van Ned. Herv.
Knapenvereenigingen op G.G. Abonnementsprijs f 1.40 per jaar
voor leden en f 1.60 voor niet-leden. Redactie-adres: C. Blokland,
te Zegveld. Het blad verschijnt om de veertien dagen.
,,Ons Leidersblad". idem. Voor aangesloten leiders gratis. Het
blad verschijnt ongeveer om de twee maanden.
,,De Kandelaar". Orgaan van den Bond van Ned. Herv.
Meisjesvereen. op G.G. Abonnementsprijs f 1.50 per jaar. Redactie-adres: Mej. W. v. d. Sluys, Breedstr. 31 te Utrecht.
,,Onze Hervormde Zondagsschool". Orgaan van den Ned.
Herv. Zondagsscholenbond op G.G. Abonnementsprijs f 0.40 per
jaar voor aangesloten leiders, voor anderen f 0.60. Redactie-adres:
M. Noteboom, Nassaulaan 42 te Hilversum. Het blad verschijnt
om de drie maanden.
,,Gereformeerd Weekblad". Onder redactie van Prof. Dr. H.
Visscher en Prof. Dr. J. Severijn, met medewerking van Ds. I.
Kievit, Ds. J. Ronge en M. Noteboom. Abonnementsprijs f 3.80
per jaar. Het blad verschijnt wekelijks. Uitgever J. Bout, Waterstraat 4-6, Huizen (N.-H.).
,,Onze Vaan". Orgaan van den Bond van Ned. Herv. Mannenvereenigingen op G.G. Abonnementsprijs f 1.— per jaar. Redactie-adres: Ds. W. Rijnsburger te Oud-Beijerland. Het blad verschijnt eenmaal per maand. Uitgever J. Bout, Waterstraat
Huizen (N.-H.).
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Aansluiting gewenscht:
Voor ZONDAGSSCHOLEN. Contributie f 3.- p. jaar
fl
Voor LEIDERS(STERS)
II
KERKERADEN
,,
f 3.- ,, ,,
ii
Vele Leiders, Besturen en Kerkeraden traden reeds toe.
il
P
Doch niet allen. Op Uw aansluiting wordt gewacht.
fl
n
Leden ontvangen gratis de Boekbeoordeeling en het
orgaan ONZE HERVORMDE ZONDAGSSCHOOL :_ii
Secretariaat: J. C. Schouten, ten Katestr. 24, Dordrecht
: : ::
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EXTRA AANBOD
Aangekocht een partij van de beroemde GERDESBOEKEN. Daarmede zijn deze binnenkort van de
boekenmarkt verdwenen en niet meer te verkrijgen.

5:

De volgende deelen zijn nog te verkrijgen:
Het Geheim van den Geus,
In Leiden en Vlaanderen,
De jonge Pottenbakker
Rosa Fluweeltje,
In Utrecht,
De zoon van den Geneesheer,
Jan van Diemen,
De verloren Schuldbekentenis,
De Speelman op den Wildenborgh,
De zoon van den Bezembinder,
In de Duinen,

0
i
ti

:;
ii
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De prijs van f 1.25 is teruggebracht op

f 0.90

DE GELIJKENISSEN van Ds. Knap (drie deelen in één band) van f 13.80 voor
f 5.00
DE DAGERAAD DES HEILS, door Ds. Knap
(in prachtband) van f 5.00 voor
f 2.00
DE PELGRIMSREIZE door John Bunyan
(De Christen- en Christinnereis in één prachtband) van f 5.00 voor
f 2.00
DE BEROEMDE HAROLD COPPINGPLATEN. 100 verschillende gekleurde platen in
één map van f 4.50 voor
f 0.90
WACHT NIET TE LANG MET UW BESTELLING
Q

Bondsboekhandel j. BOUT
WATERSTRAAT 4-6 - HUIZEN (N.H.)
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I9 NIEUWE VELLEN
BELOON I NGSKAARTJ ES
VERSCHENEN BIJ DEN UITGEVER

J. N. VOORHOEVE - DEN HAAG
Prachtige moderne kinderplaatjes met tekst3n die geheel bij de voorstellingen passen.
Proefpakje op aanvraag gratis verkrijgbaar.

MAZIJK's Uitgevers-Bureau
REMBRANDTSTRAAT 55, — ROTTERDAM
Voor den Zondagsschoolonderwijzer
zijn DRIE dingen van belang :
1. Schetsen voor Bijbelsch onderwijs ; een uitgave, die den
verteller steun biedt bij den bouw van het verhaal, de
constructie van de vertelstof. Vraag gratis proeve en
prospectus.
2. Hoe word ik een bekwaam Zondagsschoolonderwijzer ?
een handig vadamecum, dat omtrent tal van belangrijke
zaken den beginneling inlicht. Prijs 60 ct. Bij 25 ex. halve
prijs.
3. Aanteekenboekje 1936. Zeventiende jaargang. Bevat ruimte
voor 40 namen; vermelding van hulpbronnen, en meer korte
vingerwijzingen. Prijs 10 ct; 25 ex. à 9 ct; 100 ex. à 8 ct.

De nieuwe CATALOGUS voor
Zondagsschooluitgaven enz. van

J. M. BREDÉE4s. JIM. te Rotterdam
is GRATIS verkrijgbaar en bevat
pl.m. 300 titels van kinderboeken, met
BELANGRIJKE PRIJSVERLAGING

86

kunt gij niets doen

zonder

1.5

dijn oog

® (Bob,

op

Weeg mij
ontiaar,
genabig !

43s. 32:8

li.ultan 18:13

ik Sen be Me« be Maarbrin en bel tenen 3n1) 14 : 6.

6)-

r

((D

r

itijgt nerfaten bij'? l'iiith.org,..s.srOor
Clitgereikt aan
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Verkleinde reproductie van onze diploma's
Groot formaat 15 cent. Gekleurd. Bij vroegtijdige bestelling van minstens 30 ex.
wordt de naam van de Z.S. gratis opgedrukt. Klein formaat in zwartdruk à M ct.
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Callenbach's Kerstboekjes
•

De prijzen zijn enorm verlaagd.

•

De beste schrijvers hebben we aangezocht
en .. .. gekregen !

•

De bekwaamste teekenaars aan het werk
gezet.

•

Met de uiterste zorg het papier gekozen.

•

Onze drukkers hebben hun beste beentje
voorgezet.

•

De boeken van 30 cent af zijn gebonden
in speciaal ontworpen sierbanden.

U zult dus tevreden over ons zijn!

CALLENBACH
UITGEVER

NIJKERK

x.4)013
é>o°

0.2i>

cpc' SO
20 nieuwe delen
17 herdrukken

d(S'‘°
Onze nieuwe catalogus

•

is voor ieder, die ze nog niet ontving, gratis
verkrijgbaar.

Enorme prijsverlaging.

•

Soms van f 1.— op 55 cent, of van 50 op 35 cent.
Zie opruimingsaanbod in de catalogus.

Luxe cartonnen band.

•

De nieuwe delen en herdrukken vanaf 40 cent zijn
gebonden in een luxe cartonnen band met ronde rug.

Alle boeken

•

kan men via de boekhandel of direct bij de
uitgeefster ter inzage aanvragen.
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

W. D. MEINEMA, DELFT

