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Woord Vooraf
Voor den achtsten keer hebben wij het voorrecht de boekbeoordeeling van onzen Zondagsscholenbond bij onze leden en gebruikers te kunnen aanbieden. Het gebruik en de waardeering nemen
jaarlijks bij de leiders en leidsters toe. De omvang heeft een aanmerkelijke dikte gekregen. Ook de oplage is aanmerkelijk grooter.
Verscheidene personen, predikanten, onderwijsmannen, e.a., wier
namen op de volgende bladzijde vermeld zijn, hebben enkele weken
druk werk gehad om de nieuwe Kerstuitgaven van dit jaar spoedig
en op tijd beoordeeld te hebben. Een zestal Commissiën van drie
personen werd gevormd. Ieder boek is door drie personen beoordeeld, waarna het gemeenschappelijk oordeel gerapporteerd is. We
brengen deze ijverige recensenten bij dezen hartelijk dank. De
verschillende Uitgevers zijn ons zeer ter wille geweest en vergemakkelijkten de taak der Commissieleden. Ook de drukker verdient lof voor de vlugge, keurige afwerking en verzending van
deze Boekbeoordeeling.
Onze Z.S. profiteeren van dit alles. Vroegtijdig is alles weer
klaargemaakt, zoodat de meeste bestellingen vóór December
kunnen plaats hebben.
De Heere gebiede Zijn onmisbaren 'zegen over dezen arbeid
en doe hem tot het geestelijk welzijn der Z.S.-kinderen gedijen.
M. N.
Hilversum, Nov. 1937.
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Uitgaven van G. F. Callenbach N.V.
te Nijkerk, Telefoon 9, Postgiro 1639
Rijk gesorteerd komt deze firma dit jaar weer met haar zeer gezochte
en alom bekende boekjes op de boekenmarkt, Ruim 80 jarige ervaring
staan haar ten dienste om het beste van het beste te geven. Vooral in
de keuze van kinderlectuur moet men voorzichtig zijn. Vele auteurs verrijkten haar collectie met echte kinderboeken.
Dit jaar verschijnen 68 nieuwe uitgaven, waaronder vijftien herdrukken
van den bekenden kinderschrijver W. G. v. d. Hulst en een viertal nieuwe
boekjes van Anne de Vries. De nieuwe deeltjes in de serie van 20 en
25 cent verschijnen in een bijzonder aantrekkelijke uitvoering, in groot
formaat. Aan druk en afwerking werden de uiterste zorgen besteed.
Achter in den fraai-uitgevoerden Catalogus staan alle boekjes alphabetisch gerangschikt op auteursnaam. Een e voor een uitgave beteekent :
nieuwe uitgave of herdruk.
Zij, die volledig kennis willen maken met de nieuwe uitgaven, kunnen
de boekjes netjes in een kistje verpakt tegen frankeerkosten ontvangen.
In den Catalogus staat bij ieder boekje een korte inhoudsopgave. Dit bevordert het zoeken naar een bepaald genre. De nieuwe, gebonden boeken
zijn in modernen sierband met ronden rug.
Zorgt vooral voor vroege bestelling, omdat de laatste jaren het meermalen
voorkomt, dat geheele series in enkele dagen uitverkocht zijn.
DE SCHOENEN VAN DEN BOVENMEESTER, door Carla.
Catalogusno. 1 ; aantal blz. 16 ; 2e druk ; slappe omslag : met teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.08 ; jongensboek ; geschikt voor een
leeftijd van ± 7-10 jaar ; algemeene strekking.
Korte inhoud : Jan moet voor zijn vader schoenen gaan halen bij een
klant, maar hij is ongehoorzaam, en gaat met een paar vriendjes spelen ;
hij zet de schoenen even aan den kant van den weg, maar als hij verder
wil gaan, zijn ze verdwenen. Huilend gaat Jan naar huis. Zijn vader is
erg boos, dat hij zoo ongehoorzaam is geweest, en Jan in zijn eenvoudig,
kinderlijk geloof, bidt of de Heere Jezus wil maken, dat de schoenen
terecht komen. Het gebed wordt verhoord, de schoenen komen terecht;
een hond had ze meegenomen en naar zijn baas gebracht.
Algemeene op- of aanmerkingen : De schrijfster teekent het vaste,
kinderlijke geloof. Het is een eenvoudig, aardig boekje, dat door onze
jongens graag zal gelezen worden.
Conclusie : Warm aanbevolen.
EEN MOEILIJKE WEEK, door A, de Graaf-Wiipperman.
Catalogusno. 2 ; aantal blz. 16 ; 2e druk ; slappe omslag ; met teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.08 ; meisjesboek ; geschikt voor een
leeftijd van -± 7-9 jaar ; algemeene strekking.
Mies, het dochtertje van den burgemeester, is een
Korte inhoud
wildebras. Haar vader gelooft, dat ze niet veel meer aan moeder denkt,
die reeds gestorven is, toen Mies nog maar drie jaar was. Op Moeders
verjaardag gaat Mies vergeet-mij-nietjes plukken. Ze wil ze stil op Vaders
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studeerkamer om Moeders portret schikken. Ze breekt het portret, waarvan Moeder zelf nog het glas beschilderd had, Vader heeft eerst veel
verdriet, maar dan begrijpt hij toch, dat Mies, Moeder nog volstrekt niet
vergeten is.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een heel aardig boekje ; echter
zagen we het veelvuldig gebruik van Heer en Lieve Heer uit dit werkje
geweerd.
Conclusie ; matig aanbevolen.
JOPIE'S WOLLEN AAPJE, door Heleen.
Catalogusno. 3 ; aantal blz. 16 ; 2e druk ; slappe omslag ; geïllustreerd
met zwarte platen of met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.08;
meisjesboek ; geschikt voor een leeftijd van ± 6-7 jaar ; algemeene strekking.
Korte inhoud ; Jopie, die van haar tante een wollen aapje gekregen
heeft, is wel een beetje pronkzuchtig. Ze neemt het zelfs mee naar school.
Ze neemt ook een stukje gom van haar broertje, waar deze heel zuinig
op is. Zij ruilt dat voor een appel van een vriendinnetje, die al jaloersch
op het aapje was. Jopie krijgt later spijt, dat zij dit gedaan heeft en belooft in haar angst aan „den lieven Heer", dat zij 't alles wel wil teruggeven. Riga geeft 't gom alleen terug voor 't aapje. Later vertelt zij alles
aan haar moeder en samen bidden zij nu om vergeving en bewaring voor
verder kwaad,
Algemeene op- of aanmerkingen; 't Is wel een eenvoudig, maar oppervlakkig verhaaltje. Het is niet diep genoeg, daar het spijt inplaats van echt
berouw stelt. Dat „lieve Heer" wil er bij ons heel niet in, al wordt 't ook
kinderlijk bedoeld.
Conclusie ; niet aanbevolen voor Z. S.
HET VERLOREN SCHAAP, door Hermanna,
Catalogusno., 4 ; aantal blz. 16 ; le druk ; slappe omslag ; met zwarte
platen en met teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.08 ; jongens- en
meisjesboek ; geschikt voor een leeftijd van ± 7-10 jaar ; algemeene
strekking,
Korte inhoud ; Een gezin uit de stad ging reeds vroeg naar het platte
land met vacantie, Daar op de heide ontmoeten zij Krelis, den herder, met
zijn kudde. Een schaap had den naam van „weglooper", Telkens moest het
opgehaald worden, Jettie en Mauk gingen in de zomervacantie met Krelis
mee. Tijdens een onweder was „Weglooper" weer afgedwaald. Krelis sloot
de schapen op in de kooi en ging het afgedwaalde zoeken. Toen hij het
gevonden had, nam hij het op z'n schouders en zoo kwam hij aan de deur
van het gezin uit de stad. Zij vonden het een echt beeld van den Goeden
Herder. Mauk kreeg verkeerde kameraadjes. Hij brak op een keer zijn
been en liep een hoofdwonde op. Hij kwam in het Diaconessenhuis terecht.
Moeder mocht daar acht dagen bij hem blijven, waarna hij thuis kwam.
Dat was een blijdschap,
Algemeens op- of aanmerkingen; Het is een boekje, dat aardig verteld is. Mauk had veel geleerd in het Diaconessenhuis en zou zich wel
bedenken, eer hij zich weer liet meesleepen, In zekeren zin was Mauk
een afgedwaald schaapje. Stootend is het gebruik van de woorden Heer
en Lieve Heer.
Conclusie ; matig aanbevolen.

DUUR BETAALD, door Gera Kraan-van den Burg.
Catalogusno. 5 ; aantal blz. 16 ; 2e druk ; slappe omslag ; geïllustreerd
met teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.08 ; meisjesboek ; geschikt
voor een leeftijd van ± 8--9 jaar ; algemeene strekking.
Korte inhoud: Rikie heeft op school een portemonneetje gestolen.
's Middags koopt ze voor haar vriendinnen ijsco's. Het portemonneetje
wordt gezocht. Eerst ontkent ze nog wel ; maar ze wordt angstig en onrustig, Haar geweten begint te spreken. Tenslotte vertelt ze alles aan
moeder. En bidt om vergeving.
Algemeene op- of aanmerkingen : Een mooi boekje, met een leerzame
strekking. Eén bezwaar echter, De schrijfster spreekt over deze zonde
als een karaktergebrek. Maar zij had meer uit moeten laten komen, dat
de zonde uit onze verdorven natuur opkomt.
Conclusies aanbevolen.
GODS VOORZIENIGHEID, door J. C. Luitingh.
Catalogusno. 6 ; aantal blz. 16 ; 6e druk ; slappe omslag ; met teekeningen
tusschen den tekst ; prijs f 0.08 ; jongens- en meisjesboek ; geschikt voor
een leeftijd van ± 8-12 jaar ; algemeene strekking.
Korte inhoud : Boer Krelissen houdt niet van vrome menschen, vooral
niet, als ze daarbij nog arm zijn. Daarom laat hij schipper Bergsma met
zijn gezin maar verkommeren. Bergsma ligt met zijn scheepje ingevroren
voor de hofstede van Krelissen. Op Kerstdag rijdt Krelissen in al zijn
glorie naar de kerk. Bergsma ziet hij natuurlijk niet, die langs den weg
loopt te verkleumen. Krelissen gaat 's avonds, na een overvloedigen maaltijd, nog even een luchtje scheppen. Dan hoort hij Bergsma in zijn vooronder, die zijn God al zijn nooden bekend maakt en ook bidt voor Krelissen. Dan bezwijkt de hardvochtige boer. Hij laat van zijn overvloed brengen, zooveel als de schipper met vrouw en kinderen behoeft. God heeft
gehoord.
Algemeene op- of aanmerkingen s Een prachtboekje. 't Verdient inplaats van zes wel zestig drukken te beleven. 't Is van een aantrekkelijke
soberheid en toont den rijkdom dergenen, die God kinderlijk vreezen. De
zesde druk : dat zegt reeds genoeg,
Conclusies Warm aanbevolen.
HET KARRETJE VAN DIRK. OLIE, door G. Gilhuis-Smitskamp.
Catalogusno. 7 ; aantal blz. 24 ; 2e druk ; slappe omslag ; met teekeningen tusschen den tekst ; prijs ,f 0.12 ; jongensboek ; geschikt voor een
leeftijd van ± 7-9 jaar ; algemeene strekking.
Korte inhoud s Zie beoordeeling 1934, blz. 8.
Conclusies aanbevolen.
DE MENSCFIEN VAN BOVEN, door Gera Kraan-van den Burg.
Catalogusno. 10 ; aantal blz. 24 ; le druk ; slappe omslag ; geïllustreerd
met zwarte teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.12 ; meisjesboek ;
geschikt voor een leeftijd van ± 7-8 jaar ; algemeene strekking,
Korte inhoud s Nelleke, een meisje van vijf jaar, is goede maatjes met
de buurvrouw van boven. De buurvrouw van boven liet wel eens een
pakje met lekkers aan een draadje naar beneden zakken en dat vond
Nelleke fijn. Er waren boven ook twee jongens en toen hun moeder niet
thuis was, haalden zij een laffe streek met Nelleke uit, Zij lieten een

doosje zakken voor Nelleke en hadden daarin een worm gedaan, Dat was
niet mooi en Nelleke was er niet weinig boos om. Later mocht Nelleke
bij de buurvrouw boven komen en zij zag daar een papegaai, vele andere
buitenlandsche vogels en een aapje, allen meegebracht uit andere landen
door mijnheer van boven, die op een groot schip voer. Toen Nelelke weer
naar beneden moest, vergat zij haar pop. Den anderen dag was de
juffrouw van boven niet thuis en toen vonden de jongens de pop. Ze
lieten de pop naar beneden zakken, het touw brak, de pop viel. Nelleke
wilde zich wreken. Toen de juffrouw niet thuis was, ging zij in stilte naar
boven en probeerde de vogelkooi open te maken, om de vogels naar buiten te laten vliegen. Dat was heel verkeerd. Gelukkig kwam de buurvrouw
juist thuis en Nelleke kreeg een standje. Zij vertelde echter niet, wat haar
plan was. Eindelijk kwam de mijnheer van boven terug van een verre reis.
Hij liet voor Nelleke ook een pakje naar beneden zakken en daarin zat
een nieuwe, mooie pop. Of zij ook blij was ! Zij ging naar boven om te
bedanken, maar toen zij de vogelkooi zag, begon ze te huilen, Eerlijk
vertelde ze nu, wat ze van plan geweest was. Mijnheer vroeg, of ze ook
alles aan den Heere Jezus verteld had, Dat had zij gedaan ; nu mocht zij
weer vroolijk zijn, want nu wist de buurvrouw van boven alles,
Algemeene op- of aanmerkingen: Jammer, dat dit voortreffelijk geschreven verhaaltje niet met warmte aanbevolen kan worden. Vrees om
over-godsdienstig te zijn, heeft het tot een oppervlakkig verhaaltje gemaakt, terwijl er toch zoo'n goede gelegenheid was, het kwaad der
zonde te belichten. N u wordt dit op een onbevredigende wijze gedaan.
Conclusie : matig aanbevolen.
VAN EEN KLEIN MEISJE EN EEN HOGE BANK, door Riek,
Catalogusno, 11 ; aantal blz, 24 ; le druk ; slappe omslag ; geïllustreerd
met teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.12 ; meisjesboek ; geschikt
voor een leeftijd van ± 6-8 jaar ; algemeene strekking.
Korte inhoud : Twee zusjes uit een predikantsgezin gaan op weg om
twee speelmakkertjes te halen, die bij haar mogen komen spelen. Ze
moeten rechts van den weg blijven. Ze vinden nu een cent en mogen daarvoor van een politieagent knikkers koopen, De oudste steekt nu den weg
over en koopt de knikkers. Bij het teruggaan wordt ze aangereden door
een fietser en bezeert ze haar knie, Mies, die op het trottoir alles gezien
heeft, is erg geschrokken en moet bij het thuiskomen naar bed van de
hoofdpijn. Loes, de oudste, is erg verdrietig. Ze gaat stilletjes in een hooge
bank in de kerk om vergeving vragen en tevens om beterschap voor
Mies. Moeder hoort juist haar meisje bidden en zoo komt ailes weer in
orde.
Algemeene op- of aanmerkingen : Er zit heel weinig spanning in dit
boekje. 't Is voor de kleintjes en als zoodanig kan het wel dienen ; maar
toch blijft het wat wij zouden noemen een beetje „flauw".
De godsdienstige en opvoedkundige strekking is wel goed.
Conclusie : aanbevolen,
DE GOUDVISSENKOM, door H. Westerink.
Catalogusno. 13 ; aantal blz. 24 ; le druk ; slappe omslag ; zwarte platen
tusschen den tekst ; prijs f 0,12 ; jongens- en meisjesboek ; geschikt voor
een leeftijd van ± 6-8 jaar ; algemeene strekking ; nieuwe spelling.
Korte inhoud : Kees en Dikkie gaan met pijl en boog er op uit om
vogels te schieten op straat. Kareltje is een ongelukkige jongen, die door
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een auto-ongeluk niet loopen kan, Van Opoe heeft hij een mooie goudvisschenkom gekregen, Kees en Dikkie zien voor het open raam bij Kareltje een kat. Ze schieten op dit dier ; de poes vliegt naar binnen en het
tafeltje met de visschenkom valt op den grond ; de kom aan scherven. De
jongens willen het verzwijgen, maar Kees, de zoon van den bovenmeester,
kan zijn daad niet langer stilhouden. Ze brengen nu samen een nieuwe
kom bij Kareltje.
Algemeene op- of aanmerkingen : Aardig verhaaltje voor de kleintjes.
Jammer, dat telkens het woordje Heer wordt gebruikt. 't Godsdienstig
element bevredigt echter niet. Omdat ze het kwaad eerlijk verteld hebben,
is het rustig in hun hart, want dat is het voornaamste.
Conclusie ; matig aanbevolen,
JANTJE VAN DE SCHOLTENHOEVE, door W, G. v. d. Hulst,
Catalogusno. 16 ; aantal blz. 32 ; le druk ; slappe omslag ; geïllustreerd
mel teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.16 ; jongens- en meisjesboek ; geschikt voor een leeftijd van ± 8-9 jaar ; algemeene strekking.
Korte inhoud; De rijke boer van de Scholtenhoeve houdt altijd met
Kerstavond een groot feest, waar de boeren uit den omtrek worden uitgenoodigd. Allen zijn in de weer om alles in gereedheid te brengen. Jantje
loopt temidden van de drukte te denken over het feest van het Kindje,
waarvan hij niets begrijpt. Hij loopt weg om het Kindje te gaan zoeken en
verdwaalt. Schrik op de hoeve, wanneer het bemerkt wordt. Het feest
loopt heelemaal in de war. Men gaat Jantje zoeken. Eindelijk komt men
te weten, dat de „heks", die van de hoeve is weggejaagd door den boer,
hem gevonden heeft. Dan wordt de „heks" liefderijk ontvangen. En alles
bij alles wordt het een heerlijke Kerstavond, juist omdat het zoo anders
gaat dan de rijke boer zich had voorgesteld.
Algemeene op- of aanmerkingen : Dit is een mooi boekje met een
leerzame strekking. Hoe arm is het Kerstfeest van den rijken boer, omdat
hij Kerstfeest wilde vieren zonder Jezus, Mooi wordt die verandering geteekend, als Jantje weer gevonden is,
Het woord Heer wordt in plaats van Heere gebruikt.
Conclusie ; aanbevolen.
DE EERSTE KERSTBOOM IN ONS LAND, door Rie van Rossum.
Catalogusno, 17 ; aantal blz. 31 ; le druk ; slappe omslag ; met teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.16 ; jongens- en meisjesboek ; geschikt
voor een leeftijd van ± 9-12 jaar ; Vaderlandsche geschiedenis.
Korte inhoud; Dit boekje verplaatst ons in de zeer bange dagen van
het beleg van Haarlem, 1572. Wij maken kennis met het gezin van Kapitein
Van Merk; waar we o.a. ook aantreffen Kapitein Carl en Kapitein Cureij.
Beide heeren hebben heel wat meegemaakt en belangrijke personen gezien
en gesproken, o.a. Calvijn en Luther, Karl vertelt b.v. van een Kerstfeestviering ten huize van Luther, waarbij hij tegenwoordig geweest was. Hij
vertelt den kinderen Van Merk over de Duitsche gewoonte om met
Kerstmis een Kerstboom neer te zetten. Als verrassing heeft hij nu ook
•een Kerstboom geplaatst op den zolder van het huis van Van Merk, Blij
verrast waren de kinderen, toen ze den verlichten boom zagen. De blijdschap werd echter verstoord door den inval der Spanjaarden. Kapt. Karl
opent een zolderluik, waardoor het helder licht van den Kerstboom over
den wallen schijnt. De Spanjaarden werden daardoor verschrikt (meenden.
dat het een tooverij van de ketters was) en namen de vlucht. Zoo werd
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Haarlem op dezen Kerstnacht door den eersten Kerstboom in ons land
bewaard.
Algemeene op- of aanmerkingen : Een spannend boekje ; jammer, dat
de Kerstboom verheerlijkt wordt. Het verhaal van den Kerstboom, die
zulk een gewichtige rol heeft gespeeld bij het beleg van Haarlem, klinkt
zeer onwaarschijnlijk, al wordt het ook als historisch betrouwbaar voorgesteld. Het woord Heer wordt één keer gebruikt.
Conclusie : niet aanbevolen voor Z, S.
MIENTJE, ONS MOEDERTJE, door Anne de Vries.
Catalogusno. 20 ; aantal blz. 31 ; slappe omslag ; geïllustreerd met
teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.16 ; jongens- en meisjesboek ;
geschikt voor een leeftijd van ± 8-10 jaar ; algemeene strekking.
Korte inhoud: In den oogsttijd gaat Mientje mee met vader en moeder naar het land en zal dan op haar broertje en zusje passen. 's Middags
gaan ze met zijn drieën bramen plukken, Daar krijgen ze ruzie met een
bok, die Mientje's broer in het water stoot. En wanneer zij dan zijn kleeren
aan het drogen zijn, overvalt hen een hevig onweer. Maar Mientje is
flink. Terwijl zij onder een korenhoop zitten te schuilen, vertelt ze het
verhaal uit het Evangelie van den storm op zee, die door Jezus gestild
werd. Vader en moeder zijn blij, als ze hun kinderen weer gevonden hebben.
Algemeene op- of aanmerkingen: Dit boekje laat zich vlot lezen. De
schrijver weet er spanning in te brengen. De figuur van Mientje is goed
geteekend. Hoe aardig, dat zij in dat noodweer die geschiedenis uit het
Evangelie vertelt.
Het woord Heer en Heere wordt door elkaar gebruikt.
Conclusie: aanbevolen,
JOPIE JOK, door Phé Wijnbeek.
Catalogusno. 21 ; aantal blz. 32 ; le druk ; slappe omslag ; geïllustreerd
met zwarte platen en met teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.16 ;
meisjesboek ; voor een leeftijd van ± 7-8 jaar ; algemeene strekking.
Korte inhoud
Jopie is een aardig meisje, maar zij jokt nogal eens.
Op haar zevenden verjaardag krijgt ze ook een paar jonge poesjes. Daar
is zij erg mee in haar schik. Helaas, door haar vergeetachtigheid wordt
verzuimd, de schuurdeur dicht te doen, 's Avonds gaan de poesjes weg en
blijven 's nachts buiten in den regen ; zij verdwalen in een tuin, die veel
verderop in de straat ligt. Daar haalt moeder ze de volgenden morgen
weer, Nu komt het uit, dat Jopie alweer gejokt heeft, Dat was eigenlijk
de oorzaak van het wegloopen van de poesjes,
Algemeene op- of aanmerkingen : Het boekje is niet onaardig. De
zonde van het jokken wordt juist geteekend. Toch bevredigt ons dit boekje
niet. Als altijd weer dat ,,lieve Heer", dat ons onaangenaam aandoet. Wij
durven het niet aan te bevelen.
De kerstboom wordt verheerlijkt,
Conclusie : niet aanbevolen voor Z. S.
DE VERREKIJKER, door G. van Bokhorst,
Catalogusno. 23 ; aantal blz. 40 ; le druk ; slappe omslag ; geïllustreerd
met zwarte platen en met teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0,20 ;
jongensboek ; geschikt voor een leeftijd van ± 8-10 jaar ; algemeene
strekking.
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Korte inhoud : Jaap is een snoeper. Hij kan haast niet van het snoepgoed van zijn zusje Geesje afblijven. Helaas, Jaap tracht op oneerlijke
wijze aan geld te komen. Eindelijk moet het toch uitkomen, Het ging van
kwaad tot erger. Bij oefeningen der soldaten op de hei, waar hij naar
gaat kijken, vindt hij een verrekijker, die een der officieren verloren had.
De veldwachter komt er achter en komt bij zijn ouders thuis, Deze straffen Jaap. Nu komt alles uit en Jaap belooft, nooit meer te zullen snoepen.
Hij was nu wel daarvan genezen.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een aardig boekje, waarin de
slechte gewoonte van snoepen juist geteekend wordt. De ouders hebben
wel toe te zien op hun kinderen. De godsdienstige waarde is betrekkelijk.
gering. De opvoedkundige waarde bevalt ons wel.
Conclusie: aanbevolen.
JANNETJE - DOM, door Riek ter Braake.
Cataolgusno. 24 ; aantal blz. 38 ; le druk ; slappe omslag ; geillustreerd
met zwarte platen ; prijs f 0.20 ; meisjesboek ; geschikt voor een leeftijd
van ± 10-13 jaar ; algemeene strekking.
Korte inhoud
Jannetje Dom is een meisje, dat niet best leeren kan ;
vandaar haar naam. Ze gaat van school en krijgt een dienstje bij den
dokter, Ze durft echter niet, omdat in het doktershuis alles zoo mooi is,
Ze breekt een vaas en vlucht naar huis. Gaat toch weer terug. Bij de
buren heeft een jongetje door spelen met lucifers het kleed van de wieg
in brand gestoken. Jannetje komt voorbij het huis en ziet dat, Ze gaat
naar binnen en bluscht het brandje. Daardoor brandt ze zelf haar handen
en moet door den dokter behandeld worden, Buurvrouw en dokter noemen
haar nu Jannetje - Flink.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een aardig verhaaltje, goed verteld,
Het godsdienstig gedeelte zagen we liever wat degelijker. Het woord
Lieve Heer wordt één keer in plaats van Heere gebruikt.
Conclusie: aanbevolen,
HEIN, HEK EN HENKIE, door A. Grimme,
Catalogusno, 26 ; aantal blz. 40 ; le druk ; slappe omslag ; met zwarte
platen en met teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.20 ; jongens- en
meisjesboek, geschikt voor een leeftijd van 6-8 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud : Hein moest op z'n broertje Henkie passen. Hij is
echter zoo druk met spelen en eindelijk met varen van een klomp in de.
sloot achter den tuin, dat hij het heelemaal vergeet om voor zijn broertje
te zorgen. Henkie komt door het losgelaten tuinhekje ook bij de sloot en
raakt er in. Hek, het hondje, waar ze zoo leuk mee kunnen spelen, ziet
Henkie liggen en weet vernuftig moeder te waarschuwen, dat Henkie in
het water ligt. Zij haalt Henkie er uit. Deze wordt van zijn avontuur erg
ziek, maar wordt gelukkig weer beter, 0, wat heeft Hein een berouw over
zijn roekeloosheid. Hij belooft echter beterschap.
Algemeene- op of aanmerkingen : Een aardig boekje, maar met weinig
geestelijke waarde. De afkortingen zijn te veel en storen den gang van het
verhaal wel wat,
Het woord Heer wordt in plaats van Heere gebruikt.
Conclusie matig aanbevolen.

13
WIPPERTJE, door Nel. v. ,d Vlis.
Catalogusno. 35 ; aantal blz. 39 ; 2e druk ; slappe omslag ; geïllustreerd
met teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.20 ; jongensboek ; geschikt
voor een leeftijd van ± 8-10 jaar ; algemeene strekking,
Korte inhoud Wippertje is een konijn, dat Joop op z'n verjaardag
ten geschenke kreeg, Joop heeft een vriend Jaap, Samen spelen ze met
Wippertje, maar laten het hok niet goed afgesloten achter. Wippertje ontvlucht en gaat het bosch in. Joop en Jaap zijn erg verdrietig. Joop vraagt
aan den Heere, of Wippertje terug mag komen. De onderwijzeres gaat op
bezoek bij een vrouw, die aan den rand van het bosch woont ; daar is het
konijn gevangen en nu zorgt de juffrouw, dat Wippertje weer terug komt,
Algemeene op- of aanmerkingen : Moeilijk om voor de kleintjes te
schrijven. Hier dreigt toch zeker het gevaar van overal maar een gebedje
bij te halen. Voorzichtigheid is op dit terrein gebiedende eisch. De schrijfster bevindt zich m.i. op de grens, met dit boekje. 't Is niet direct afkeurenswaadrig, maar wij hebben er toch eenig bezwaar tegen. De strekking
is wel goed, maar de vorm kan ons niet bekoren. Berouw des harten over
de zonden, dat is noodig,
Conclusie matig aanbevolen,
OVERAL VEILIG, door Anne de Vries.
Catalogusno. 37 ; aantal blz. 37 ; slappe omslag ; geïllustreerd met
teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.20 ; jongensboek ; geschikt voor
een leeftijd van ± 9 11 jaar ; algemeene strekking.
Korte inhoud : Dit boekje bevat vier, los van elkaar staande, schetsen
over de gevaren, die ons bedreigen, wanneer we roekeloos en onvoorzi.1tig zijn. Aan het slot van elk verhaaltje komt een vermaning, terwijl de
schrijver telkens laat uitkomen, dat we alleen overal veilig zijn, als wij
den Heere Jezus liefhebben,
Algemeene op- of aanmerking: Dit boekje heeft opvoedkundige
waarde. Het waarschuwt voor alle gevaren op den weg. Het godsdienstige
element bevredigt echter niet. Dit komt wel heel sterk uit in het laatste
stukje, waar wel al te gemakkelijk over onze liefde tot Jezus gesproken
wordt, Hoofdzaak is trouwens, dat Jezus ons eerst heeft liefgehad, Bovendien heeft een boekje met één verhaal de voorkeur boven zoo'n viertal
losse schetsen.
Het woord Heer wordt in plaats van Heere gebruikt.
Conclusie; matig aanbevolen,
BEPPIE'S KERSTFEEST, door N. Faber-Meijnen.
Catalogusno. 40 ; aantal blz. 47 ; le druk ; slappe omslag ; geïllustreerd
met zwarte teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.25 ; jongens- en
meisjesboek ; geschikt voor den leeftijd van ± 8-9 jaar ; algemeene
strekking.
Korte inhoud Beppie is uitgenoodigd om de kerstvacantie te Amsterdam door te brengen bij een tante. Natuurlijk is ze daar blij mee. Op weg
naar school en in school kan ze daar niet van zwijgen. Er komt echter
teleurstelling. De kosten zijn bezwaarlijk voor Beppie's vader, maar nog
grooter verhindering brengt de langdurige ziekte van haar moeder. Beppie
kan deze teleurstelling niet gemakkelijk dragen, totdat zij door verzuim
aanleiding krijgt te bedenken, waartoe longontsteking leiden kan. Dit maakt
zoo'n indruk op haar, dat zij gaat bidden om genezing, Er komt verande-
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ring ten goede bij de zieke en als moeder met Kerstmis voor 't eerst in
de huiskamer komt, wordt zij zeer verrast, want Beppie heeft voor haar
broertje het truitje gebreid, dat moeder had willen maken, En dat geeft
Beppie zulk een heerlijk Kerstfeest, met de herstelde moeder en de anderen, dat zij heelemaal niet meer naar Amsterdam verlangt.
Algemeene op- of aanmerkingen s Als vertelling kan het geprezen
worden. Vader, moeder en kinderen worden ons voorgesteld, zooals men
de verhouding in een gezin zich denkt. Maar wij kunnen niet begrijpen, dat
de kerstboom hier bijgehaald moest worden (zie ook den omslag).
Conclusies matig aanbevolen.
VAN MIESJE EN GANZENLIESJE, door Jeanne Marie,
Catalogusno. 42 ; aantal blz. 44 ; slappe omslag ; met teekeningen
tusschen den tekst ; prijs f 0.25 ; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd
van ± 9-11 jaar ; algemeene strekking.
Korte inhoud: Miesje heeft voor haar verjaardag maar één wensch :
een mooie, nieuwe pop. Maar Miesje's vader is werkloos. Moeder heeft
geen geld om een pop te koopen, En toch, moeder gunt haar dit geschenk
zoo van harte. Wat zal ze doen ? Eindelijk besluit ze, de pop te geven,
die ze zelf eens op haar verjaardig heeft gekregen van haar moeder, kort
voor deze stierf, Wat is Miesje er blij mee ! De pop heet Ganzenliesje
Ze vertelt het aan haar vriendinnetjes, die ook bij haar komen spelen.
Maar onder hen is er één, die Miesje dit niet gunt. Ze schept erg op over
haar pop. Vol minachting doet ze over Miesje's pop. Ja, ze verstopt haar
zelfs. Miesje is, als dit uitkomt, boos op haar. Ze kan het niet vergeven. Maar
na een ziekte komt de verzoening toch tot stand.
Algemeene op- of aanmerkingen r Een mooi boekje met een leerzame,
godsdienstige strekking, De verschillende karakters worden aardig geteekend.
Conclusies Warm aanbevolen.
HET SLEETJE, door Jo Kalmijn-Spierenburg.
Catalogusno. 44 ; aantal blz. 48 ; le druk ; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte platen en met teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.25 ;
jongensboek ; geschikt voor een leeftijd van ± 6-8 jaar , algemeene
strekking,
Korte inhoud : Jantje Jonkers was het vijfjarig jongetje in een werkloos gezin. Zijn vader maakte voor hem een sleetje. Door den grooten
sneeuwval mocht vader een bakker helpen met het trekken van de broodkar. Jan mag meetrekken, maar weldra is hij moe en gaat naar huis. Onderweg kwetst hij een enkel en dat geeft een heele consternatie. Gelukkig
is zijn been spoedig weer opgeknapt en nu mag hij met vader gaan sleeën.
Algemeene op- of aanmerkingen s Aardig boekje. Evenwel zit er weinig waarde in, Het beschrijft ook de moeilijkheid van het werkloos-zijn.
De godsdienstige strekking is heel gering.
Het woord Heer wordt gebruikt.
Conclusies matig aanbevolen.
DIRK, DE STRUIKROOIER, door P. A. de Rover.
Catalogusno. 46 ; aantal blz. 48; le druk ; slappe omslag ; geïllustreerd
met zwarte platen en met teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.25 ;
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jongensboek ; geschikt voor een leeftijd van ± 9-11 jaar ; algemeene
strekking,
Korte inhoud : De vader van Dirk is timmerman. Door werkloosheid
is hij gedwongen naar ander werk om te zien, Om brandstof te bekomen
gaat hij stompen rooien op een terrein, dat klaargemaakt wordt voor
bouwterrein. Mijnheer Peele, het hoofd van de MULO-school, zal hierop
een nieuw huis laten bouwen, Dirk kan goed leeren, maar de middelen
ontbreken om verder te gaan. Van den klasseonderwijzer hoort mijnheer
Peele van Dirk. Zijn eigen zoontje, waar Dirk nogal eens mee speelde, is
voor een half jaar gestorven. Nu doet hij het voorstel aan Dirks vader om
hem voor zijn rekening te laten leeren. Wat is Dirk blij. Voor alles wordt
gezorgd. Evenwel, een ernstige ziekte, die hij krijgt, dreigt alles te verstoren en te doen mislukken. Dirk herstelt en nu mag hij zijn liefste
wensch opvolgen,
Algemeene op- of aanmerkingen: Een mooi jongensboek. Zooals
andere boeken van De Rover, is dit ook weer een nieuwe aanwinst. Ook
de godsdienstige strekking is goed, Rekening is gehouden met het afstootende van de stomme e weg te laten van het woord Heere. Wij zouden
zeggen : een stevig bandje was niet misplaatst.
Conclusie: Warm aanbevolen.
OP DE GROTE HEIDE, door Anne de Vries.
Catalogusno. 51 ; aantal blz, 47 ; 3e druk ; slappe omslag , met teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0,25 ; jongens- en meisjesboek ; geschikt
voor een leeftijd van ± 8-12 jaar ; algemeene strekking,
Korte inhoud : Zie beoordeeling 1936, blz. 14.
De kerstboom wordt verheerlijkt.
ANNEKE EN DE SIK, door W. G. v. d. Hulst.
Catalogusno, 52 ; aantal blz, 47 ; 3e druk ; gecartonneerd ; geïllustreerd
met teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.30 ; meisjesboek ; geschikt
voor een leeftijd van ± 7-8 jaar ; prijs f 0.30 ; algemeene strekking.
Korte inhoud : Anneke is bij Opoe. Ze speelt graag met de sik. Maar
daar loopt de sik weg. Anneke er achter aan. Ze verdwaalt. Opoe gaat
zoeken, En Opa gaat zoeken. Maar ze kunnen Anneke noch de sik vinden.
En het gaat toch zóó hard regenen, Maar gelukkig, alles komt terecht.
Wat zijn ze dan blij met elkaar.
Algemeene op- of aanmerkingen : Weer zoo'n echt leuke, spannende
kindervertelling van Van der Hulst, Echter weer met hetzelfde bezwaar :
er zit geen godsdienstige strekking in, Er wordt nog wel eens even gebeden
of gedankt. Maar met dit er in te lasschen hebben we toch nog geen
christelijke boekjes, die geschikt zijn om uit te deelen op het Kerstfeest.
Het woord Heer wordt in plaats van Heere gebruikt,
Conclusie niet aanbevolen voor Z. S.
FIK, door W. G. v. d, Hulst.
Catalogusno. 53 ; aantal blz. 46 ; 8e druk ; gecartonneerd ; geïllustreerd
met zwarte teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.30 ; jongens- en
meisjesboek ; geschikt voor een leeftijd van ± 6 jaar ; algemeene strekking.
Korte inhoud: De wederwaardigheden van Fik, den hond, en Jan, zijn baas;
dit alles door Fik zelf verteld op buitengewoon aardige manies, Er gebeurt
heel wat met die twee, goed en kwaad, pleizier en verdriet. Als Jan en
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'Fik samen zijn, hebben zij het goed, maar als Jan ziek wordt, is Fik heelemaal uit zijn doen. Hoe zij weer samen er op uit gaan, wordt in het laatste
hoofdstuk verteld.
Algemeene op- of aanmerkingen; Een alleraardigst verhaaltje voor de
kleinsten uit de bekende serie van Callenbach : „Voor onze kleinen". Van
der Hulst weet uit dit eenvoudige gegeven een compleet verhaal te maken,
dat de kleintjes met spanning zullen lezen. Zooals alle deeltjes uit deze
serie is dit boekje beter geschikt voor de dagschool dan voor de Zondagsschool. Dit deeltje vooral, doordat het geen godsdienstige strekking heeft.
Conclusie : niet aanbevolen voor Z, S.
GROOTE BERTUS EN KLEINE BERTUS, door W, G, v. d. Hulst.
Catalogusno, 54 ; aantal blz, 48 ; 3e druk ; gecartonneerd ; met teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0,30 ; jongens- en meisjesboek ; geschikt
voor een leeftijd van ± 6-8 jaar ; algemeene strekking.
Korte inhoud: Groote Bertus, een boerenjongetje en Elly, een dokterskindje, beleven allerlei vermakelijke avonturen met een klein eendje,
dat kleine Bertus heet.
Algemeen op- of aanmerkingen: Hier kunnen we weer genieten in het
meesterwerk van v. d. Hulst. Op vermakelijke wijze heeft de schrijver in
dit werkje iets gegeven voor de kinderen, die pas kunnen lezen. Ze zullen
er schik in hebben, Evangeliseerend element wordt in dit boekje gemist,
wat voor Z. S,-boekjes toch wel noodig is. Druk is in lettergrepen,
Hei woord Heer wordt één keer gebruikt.
Conclusie ; matig aanbevolen.
HET HUISJE IN DE SNEEUW, door W, G. v. d, Hulst.
Catalogusno. 55 ; aantal blz. 48 ; 7e druk ; gecartonneerd ; geïllustreerd
met teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.30 ; jongens- en meisjesboek ;
Algemeene op- of aanmerkingen ; Van de Hulst kan vertellen als geen
ander. Toch hebben we dikwijls tegen zijn boekjes voor de kleinen bezwaar, omdat het godsdienstig gehalte zoo gering is. Dat is erg jammer,
anders zouden we zijn boekjes warm kunnen aanbevelen. Nu bevelen we
ze slechts aan onder voorbehoud, van het bovengenoemde bezwaren,
Voor uitdeeling op de Zondagsschool is het niet in de eerste plaats.
Het woord Heer wordt in plaats van Heere gebruikt.
Conclusie : matig aanbevolen.
HET PLEKJE, DAT NIEMAND WIST, door W, v, d, Hulst,
Catalogusno, 56 ; aantal blz. 48 ; 2e druk ; gecartonneerd ; met teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.30 ; jongens- en meisjesboek ; geschikt
voor een leeftijd van ± 6-8 jaar ; algemeene strekking.
Korte inhoud: Tom en Jopie hebben een fijn plekje in het bosch
ontdekt. Daar zitten ze samen in de kuil, waarheen ze ook het aardappelpotje van het oude vrouwtje en het plankje, waarop staat ,,Verboden toegang", van den boer hebben gebracht. Dat mag niet. Wat schrikken ze, als
de veldwachter langs komt, die altijd fluit, Hij zoekt het potje van het
vrouwtje en het plankje van den boer, Als het oude vrouwtje een scheur
in Japie's broek naait, brengen de twee jongens het potje stilletjes terug
en het plankje van den boer spijkeren ze weer aan de paal. ...
Algemeene op- of aanmerkingen: Dit boekje doet denken aan „de
boze koster", ,,de wilde jagers" enz. Met andere woorden : als een boekje

inderdaad neutraal kan zijn, dan is dit werkje het en daarom voor ons
niet geschikt,
Conclusie ; niet aanbevolen voor Z. S.
HET WEGJE IN HET KOREN, door W, G. v. d. Hulst.
Catalogusno. 57 ; aantal blz. 47 ; 4e druk ; gecartonneerd ; met teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.30 ; jongens- en meisjesboek ; geschikt
voor een leeftijd van ± 6-7 jaar ; algemeene strekking.
Korte inhoud : Toos, een stadsmeisje, Tinc,ke, een arbeiderskind van
het land en Pim, het hondje van Tineke, spelen in het rijpe koren. Onbedacht plukken ze korenbloemen en klaprozen, doch vernielen zoodoende
het koren. De boer met den veldwachter betrappen hen. Tineke krijgt een
bestraffing. Toos ontloopt daaraan, Toos komt later bij Tineke en haar
vader, die ziek te bed ligt, en belijdt hem haar schuld.
Algemeene op- of aanmerkingen : Een aardig boekje voor onze kleinen, wat vertelling en voorstelling betreft, Het godsdienstige element is
ze er oppervlakkig.
Het woord Heer wordt in plaats van Heere gebruikt,
Conclusie ; matig aanbevolen.
VAN DEN BOZEN KOSTER, door W. G. v. d. Hulst,
Catalogusno, 58 ; aantal blz. 48 ; 7e druk ; gecartonneerd ; met teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.30 ; jongens- en meisjesboek ; geschikt
voor een leeftijd van ± 6 jaar ; algemeene strekking,
Korte inhoud : Drie kleine boerenjongens spelen met een ijzeren potje
van den koster, die boos is, omdat hij zijn bril kwijt is. Miep van den
dominee plukt bloemen in de wei. Ze schrikt van de biggetjes, die er
loopen. De kleine jongens helpen haar. Een varken ontsnapt uit de wei
en komt in de kerk terecht, De kinderen er achter aan, Straks ook de
booze koster. Tenslotte belanden allen in den tuin van den dominee. Daar
komt de booze koster weer in 't bezit van zijn bril, die Janneman in de
kerk gevonden had, Dit maakt alles weer goed.
Algemeene op- of aanmerkingen
Ook dit boekje uit de serie „Voor
onze kleinen" lijkt ons niet geschikt voor de Zondagsschool. Trouwens,
zijn deze boekjes niet door Van de Hulst bestemd voor de Chr. school ?
Voor de Zondagsschool zoeken we boekjes, die den eenigen Naam, tot
zaligheid gegeven, uitdragen,
Conclusie niet aanbevolen voor Z. S.
ZO'N GRIEZELIG BEEST, door W. G. van de Hulst.
Catalogusno. 59; aantal blz. 48; 4e druk; gecartonneerd, geïllustreerd
met teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.30 ; meisjesboek ; geschikt
voor een leeftijd van ± 7-8 jaar ; algemeene strekking.
Korte inhoud : Hans en Henny hebben een geheim, Ze hebben een
kikker gekregen. Die zullen ze in een emmer water doen. Dan een plankje
er in, Wanneer dan de kikker op het plankje klimt boven het water uit,
dan wordt het mooi weer. En dan wordt moeder weer heel gauw betel.
In school en huis brengt de kikvorsch heel wat opschudding, Maar het
geval loopt goed af.
Algemeene op- of aanmerkingen : Het is een echt leuk boekje, dat de
kleintjes met graagte zullen lezen, Maar godsdienstig is het wel erg oppervlakkig. En daarom voor de uitdeeling op Kerstfeest niet geschikt. We
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vinden het jammer, maar om deze reden kunnen we dit boekje niet aanbevelen.
Conclusies niet aanbevolen voor Z. S.
DE HUT OP DE HEI, door G, van Bokhorst.
Catalogusno. 62; aantal blz. 60; le druk; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen en met teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.30 ;
jongensboek ; geschikt voor een leeftijd van ± 7-10 jaar ; algemeene
strekking,
Korte inhoud : Arie is een ongehoorzame jongen. Hij belooft steeds
beter op te passen, maar hij is nog niet uit het gezicht van het ouderlijk
huis verdwenen, of hij is al weer vergeten, wat hij beloofde. Hij scheldt
een ouden schaapherder uit en maakt zich dan uit de voeten, Met z'n
vriendje Kees speelt hij veel. Arie is steeds de eerste. Op zijn verjaardag
krijgt hij een schop. Samen trekken de vriendjes de hei op, tegen moeders
wil. Op zekeren dag gaan zij nog veel verder de hei op en gaan daar in
een oude, leege hut spelen. Zij hebben schik en blijven er lang in. Het gaat
steeds harder waaien. De deur van de hut slaat dicht en nu zijn zij opgesloten. Wat hebben ze een angst. Zij bidden tot God om verlost te worden. Eindelijk wordt de oude herder, Veenhof, dien zij altijd als hun vijand
beschouwen, nog hun redder. Arie belooft aan zijn ouders opnieuw en
oprecht beterschap en wil in Gods kracht tegen zijn zonde strijden.
Algemeene op- of aanmerkingen : Een keurig boekje, waarin geteekend wordt de ongehoorzaamheid van Arie, Er zit veel opvoedkundige
waarde in, Ouders kunnen niet genoeg hun kinderen wijzen op de groote
zonde van, ongehoorzaamheid. Dat „lang zal-ie leven" is niet op z'n plaats
in Christelijke kringen. De jongens zullen met genoegen dit fijne boekje
lezen en het slot is een keurige toepassing. In één woord ; een mooi
jongensboek.
Conclusies Warm aanbevolen.
DAT HAD JAPIE NIET VERWACHT, door J. H. Huisman-Schippers.
Catalogusno. 68 ; aantal blz. 61 ; le druk ; gecartonneerd ; geïllustreerd
met teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.30 ; jongensboek ; geschikt
voor een leeftijd van ± 9-12 jaar ; algemeene strekking.
Korte inhoud s Japie en Mia wonen bij Oom en Tante. Hun ouders
zijn in Indië gestorven. Japie en Geert, zijn vriendje, hebben Tante's bloempot gebroken. Japie belooft aan Geert, het niet te zeggen. Dat geeft heel
wat verdriet. Als hij in koorts ijlt, hoort Oom, hoe de bloempot stuk komt.
Als Japie weer beter is, komt alles uit. Japie krijgt vergeving. Hij laat
Geert kopen, die toch geen goeds vriend is. Hij vindt nu meer plezier in
Eef, een ziek neefje, dat ook bij Oom en Tante in huis is, om weer beter
te worden. Ze vieren f; ezam enl ij k een blij Kerstfeest.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een middelmatig verhaal. Om zestig
bladzijden te lezen over een gebroken bloempot, met al den aankleve van
dien, 't zal een jongen niet meevallen, denk ik.
Conclusies matig aanbevolen.
HET MEISJE VAN DE OVERKANT, door C. Th. Jongejan-de Groot.
Catalogusno. 76 ; aantal blz. 62 ; le druk ; gecartonneerd ; geïllustreerd
met zwarte platen en met teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.30 ;
mesjesboek ; geschikt voor een leeftijd van ± 9-12 jaar ; algemeene
strekking.
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Korte inhoud: Barbara moet voor haar moeder boodschappen doen.
Wanneer zij klaar is, mag zij den overigen tijd voor zichzelf besteden.
Aan den overkant van hun woning staat „het Witte Huis", een leegstaande
villa. In den tuin is een appelboom, waar zij gewoonlijk in klimt, en dan
gaat zitten lezen. Terwijl zij daar weer eens stil zit te lezen, komt ook de
poes bij haar, Maar de gezelligheid wordt wreed verbroken, doordat het
beestje een riempje naspringt, dat de dochter van de a.s. bewoners wilde
oprapen, dat van haar mantel was losgeraakt. Barbara wordt echter vriendin van Diddy, zooals dit meisje heette. Beiden krijgen roodvonk. Op verzoek van mijnheer Valkenaar komt Barbara in huis bij Diddy en op haar
kamer. Door dit voorval komt Diddy eerst goed in aanraking met Gods
Woord en leert zij bidden. Ook de moeder van Diddy, die als zangeres
zooveel van huis is, en de opvoeding van haar kind verwaarloost, komt
hiermede in kennis en zij besluit, niet meer te gaan zingen. Zoo werd de
ziekte van beide meisjes tot een zegen.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een heel mooi meisjesboek. Op
eenvoudige wijze wordt weergegeven, welk een goede invloed er kan uitgaan van een goede Christelijke opvoeding. Leer den kinderen reeds
vroeg met hun nood tot den Heere te gaan. Van een Christelijken wandel
gaat zegen uit. Met genoegen hebben we dit boekje gelezen,
Conclusie Warm aanbevolen.
STEFFIE'S HORLOGE, door Marijo,
Catalogusno. 77 ; aantal blz. 62 ; le druk ; gecartonneerd ; geïllustreerd
met zwarte platen ; prijs f 0.39 ; meisjesboek ; geschikt voor een leef tijd
van ± 8-12 jaar ; algemeene strekking.
Nieuwe spelling.
Steffie gaat logeeren bij tante Aagt in Molendorp. Ze
Korte inhoud
ontmoet daar spoedig haar vriendin Griet, die door den dood van haar
moeder de huishouding moet doen voor haar vader en broertje. Als Steffie
daar is, laat ze haar horloge liggen. Griet vindt dat en breekt het glas. Ze
durft het eerst niet terugbrengen. Later doet ze het, juist op 't °ogenblik,
dat Steffie er om komt vragen. Basje, het broertje van Griet, is ziek geweest en nog zeer zwak. Hij mag nu in den tuin van tante Aagt in de zon
liggen, terwijl hij tevens versterkende middelen ontvangt. In het bosch
beleven ze enkele avonturen met den boschwachter, Bij boer Japik krijgen
ze van den boschwachter een kaart voor vrijen toegang. Veel bramen
worden gezocht en jam gemaakt. Na de vacantie vertrekt Steffie weer naar
huis.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een aardig verhaaltje. Vlot en
boeiend geschreven. In den omgang tusschen Steffie en Griet zit opvoedkundige waarde. Griet is arm, maar dat is voor Steffie geen bezwaar om
met haar om te gaan. Het kinderlijk geloof. van Grietje is juist geteekend.
Dit soort boeken wenschen we gaarne voor onze Z. S.-kinderen.
Conclusies Warm aanbevolen.
ZWERVERS, door H. te Merwe,
Catalogusno. 81 ; aantal blz. 54 ; 3e druk ; gecartonneerd ; geïllustreerd
met teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.30 , jongens- en meisjesboek ; geschikt voor een leeftijd van ± 9-12 jaar ; algemeene strekking.
Korte inhoud s We krijgen in dit boekje een kijkje in het leven van
woonwagenbewoners, die van de eene plaats naar de andere trekken. Het
zijn nette menschen. Ze zijn door het Evangelisatiewerk met het Evangelie
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bekend gemaakt. De schrijver laat ons hierin zien, hoe noodzakelijk en
nuttig dit werk is. Ook woonwagenbewoners mogen wij niet links laten
liggen. Ook aan hen moet de boodschap van den Bijbel gebracht worden.
Dan blijkt, dat bij God geen aanneming des persoons is, Moeder Ruigkamp
wordt ziek. Heel ernstig ziek. Maar als zij sterft, mag zij gelooven, dat
haar zonden vergeven zijn, hetgeen ook indruk maakt op de andere woonwagenbewoners.
Algemeene op- of aanmerkingen n Het is een boeiend verhaal. Met een
uitnemende strekking. Bijzonder geschikt om uit te deelen op 't Kerstfeest.
Conclusie : Warm aanbevolen.
BERT, MIJN JONGEN, door M. Veren.
Catalogusno. 85 ; aantal. blz. 61 ; le druk ; gecartonneerd ; geïllustreerd
met zwarte platen ; prijs f 0.30 ; jongensboek ; geschikt voor een leeftijd
van ± 10-14 jaar ; algemeene strekking.
Nieuwe spelling.
Korte inhoud : Bert van Ries is de zoon van een werkloozen kantoorbediende. Hij kan goed leeren, maar er is geen geld om hem naar de H.B.S.
te zenden. Na veel probeeren krijgt hij een betrekking op een ingenieursbureau van mijnheer Rosen. Deze stelt veel belang in Bert, omdat hij
gelijkenis ontdekt met zijn gestorven zoon. Hij laat Bert leeren en deze
maakt goede vorderingen. Berts vader komt als portier aan het bureau.
De verhouding tusschen Bert en mijnheer Rosen wordt steeds vertrouwelijker, Bert is ook het middel, waardoor mevrouw Rosen, die in een
sanatorium vertoeft wegens overspanning door het overlijden van haar
zoon genezen thuiskomt. In het gezin van Rees wordt het dochtertje ook
door den dood weggenomen. Zij berusten echter in Gods wegen Dat maakt
indruk op de familie Rosen. Na volbrachte studie wordt Bert in de zaak
opgenomen, en voortaan was het : firma Rosen & v. Rees,
Algemeene op- of aanmerkingen : Boeiend geschreven boekje, waarin
duidelijk de berusting in Gods wegen uitkomt, Alle uitkomst wordt van
den Heere verwacht, Het godsdienstig element bevredigt in sommige gedeelten niet. Als het kind sterft, wordt het genoemd een „schaapje van
den goeden Herder". God vond haar geschikt voor den hemel. De schrijver
schrijdt welbewust, zonder gekunsteld te zijn, naar het doel, dat hij zich
gesteld heeft.
Conclusie : aanbevolen,
„NIET DE MEISJES
MAAR JIJ !", door F. van Bokhorst.
Catalogusno. 91 ; aantal blz 74 ; le druk ; gecartonneerd ; geïllustreerd
met zwarte teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.40 ; meisjesboek ;
geschikt voor een leeftijd van ± 10-12 jaar ; algemeene strekking.
Korte inhoud : Vier vriendinnetjes, Trui, Rie, Teuntje en Coba, zijn
gewoon met elkaar naar school te gaan ; ze kunnen het best met elkaar
vinden, Heel natuurlijk en onderhoudend vertelt de schrijver hun degelijkschen tocht. Een vijfde meisje, dat pas in hun dorp is komen wonen, komt
er later bij. Dit nieuwe vriendinnetje Adri is zeer rijk en gaat zoo mooi
gekleed ; een groot verschil met de anderen, vooral met Trui, die het
thuis heel arm heeft Het viertal is erg trotsch op deze vriendin. Zij krijgt
alles van hen toe, speelt zoo de baas en eischt alles en allen voor zich op.
Thuis is zij ongenaakbaar, tot groot verdriet van haar ouders. Als de maat
vol is, laat het viertal Adri weer in den steek. Adri krijgt medelijden met
zichzelf en wijt de verwijdering ten onrechte aan het viertal, Moeder zegt
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echter : „Niet die meisjes
maar jij 1" In Adri's hart ontstaat nu een
strijd met een gelukkigen uitslag, Zij ziet in, zelf de schuldige te zijn en
vraagt den Heere alles weer goed te willen maken. Dit gebeurt op een
bijzondere wijze. Bij het sleden verliest Adri haar horloge, Dit wordt d evonden door Trui. Dienelfden avond neemt Mevrouw van Doorn haar
'
dochtertje Adri mee naar de armelijke woning van Trui om kleeren en
levensmiddelen te brengen. Adri wordt hier verrast met het gevonden
horloge, Gevolg ; Adri geheel verteederd en veranderd, Zij vraagt haar
vriendinnetjes en moeder om vergeving, Bovenal vraagt zij den Heere om
vergeving en dit voltooit haar blijdschap. De vriendschap is nu weer voorgoed beklonken.
Algemeene op- of aanmerkingen : Mooi verhaal. Heel vlot geschreven
met mooie karakterteekening, is het een boek, dat bij lezing weldadig aandoet. Ook .de godsdienstige strekking kan worden aanvaard. Jammer, dat
wij het zoetelijke, onbegrijpelijke „Lieve Heer" een keer lazen
Conclusie: Warm aanbevolen.
JAAP UIT DE DODE GANG, door Jan van Groningen,
Catalogusno. 93 ; aantal blz, 78 ; le druk ; gecartonneerd ; met teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0,40 ; jongens- en meisjesboek ; geschikt
voor een leeftijd van ± 9-11 jaar ; algemeene strekking,
Korte inhoud : De hoofdpersoon van 't verhaal is Jaap, een arme
jongen ; zijn vader en moeder zijn reeds lang dood, en Oom Koen, een
goddelooze man, een dronkaard, heeft hem bij zich in huis genomen. Hij
woont in een klein steegje, de doode gang.
Jaap wordt door de geheele dorpsjeugd geplaagd en gesard als „de
bedeljongen uit de doode gang", want hij moet zijn kost verdienen met
het verkoopen van veters en zeep, Gelukkig komt hij in aanraking met den
schoenmaker, een godvreezend man, die Jaap meeneemt naar de kerk en
naar de kerstfeestviering en tenslotte hem van z'n oom vandaan haalt en
hem wil opleiden in het schoenmakersvak,
Algemeene op- of aanmerkingen: De schrijver heeft het kinderlijk
denken heel goed geteekend, maar het godsdienstige gedeelte is niet zoo
als wij het graag zouden willen hebben ; ook de kerstfeestviering zou niet
de onze zijn ; de kerstboom ontbreekt niet. Nu de keuze van boekjes zoo
groot is, zouden we liever aan een ander de voorkeur geven,
De kerstboom wordt verheerlijkt.
Conclusie : niet aanbevolen voor Z. S.
IN DE HOLLE BOOM, door A. van Hulzen.
Catalogusno, 99 ; aantal blz. 75 ; le druk ; gecartonneerd ; geïllustreerd
met zwarte platen en met teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0,40 ;
jongensboek ; geschikt voor een leeftijd van ± 10-12 jaar , algemeene
strekking.
Korte inhoud : Bram, een stadsjongetje, komt een paar dagen met
vacantie bij zijn oom en tante op de boerderij Aan den slootkant staat
een holle boom. In de holte zit een nest met merels. De jongen van den
buurman; met wien Bram kennismaakt, wil het nest uithalen en de jonge
merels in een kooi doen. Bram bedenkt een plan. Hij haait tegen den
schemeravond het nest uit en brengt het in een pereboom, opdat het daar
veilig wezen zal, De buurjongen komt er achter en slaat Bram een blauw
oog. Tevoren had hij al een dikken neus opgeloopen door den steek van
een bij in den hollen boom en een nat, vuil pak, doordat hij van een
plank over de sloot viel. Oom en tante en buurman komen tenslotte alles
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te weten en dan komt er verzoening en een goed afloopend slot van de
historie.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een echt jongensboek, waarin
heel aardig beschreven is het beschermen der dieren. Bram kan niet hebben, dat de jonge merels in een kooi worden gezet, De godsdienstige
waarde van dit boekje is gering. Het is wel mooi beschreven.
Het woord Heer en Heere wordt gebruikt.
Conclusie : matig aanbevolen.
CORRIE VAN GIJS, door N. M. Schouten,
Catalogusno. 106 ; aantal blz. 74 ; le druk ; gecartonneerd ; met teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.40 ; jongens- en meisjesboek ; geschikt
voor een leeftijd van ± 12-14 jaar ; algemeene strekking.
Korte inhoud : Roemer, Gijs' vader, moet wegens achteruitgang van
de boerderij, Corrie, het jonge paard, verkoopen. Wat heeft Gijs daar een
verdriet over. Corrie komt eerst bij den dokter, waar ze het goed heeft.
Na den dood van den dokter komt het paard bij een wreeden sleeper, die
het afgebeulde dier weer verkoopt aan een woonwagenman, die op zijn
manier wel goed voor Corrie is. Als het dier op het punt staat aan een
slager verkocht te worden op de markt, komen Gijs en zijn vader er aan
te pas. Gijs herkent Corrie en vader koopt het lieve dier weer terug. Of
Gijs ook gelukkig is !
Algemeene op- of aanmerkingen : Een aardig boerenverimal. Daarom
bijzonder geschikt voor het platteland. Hier en daar is de woordkeus wat
opgeschroefd. Misschien is het verhaal voor jongens ook wat langdradig.
Overigens niet onverdienstelijk. Evangelisatiestrekking zit er niet veel in.
Conclusie: matig aanbevolen.
a ER

GAAT DOOR ALLE LANDEN", door Nel van der Vijs.

Catalogusno. 109 ; aantal blz. 76 ; le druk ; gecartonneerd ; geïllustreerd
met zwarte platen of met teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.40 ;
jongens- en meisjesboek ; geschikt voor een leeftijd van ± 8-9 jaar ; algemeene strekking,
Korte inhoud : In dit boekje wordt op pakkende wijze in kinderlijken
verhaaltrant, het woonwagen-leven beschreven. Deernis en medelijden moeten den lezer vervullen met de kinderen, die vaak zoo ruw worden bejegend en buiten Gods Woord worden opgevoed. Hier, in dit verhaal, leidt
de Heere het zoo, dat Pip. een meisje uit een woonwagen, tijdelijk op een
Chr. school komt. De Bijbellessen maken op haar diepen indruk. Zij schaamt
zich voor haar ruwe ouders met te bidden vóór het eten. De figuur van
Pip heeft veel, dat aantrekt, Zij heeft een minnend hart, 't welk tot mensch
en dier uitgaat, Wat heeft ze verdriet, als „Doms", het oude paard, sterft.
Wat gedraagt
- zij zich heldhaftig, als zij een jongetje uit het ijs redt. Wat is
zij gehecht aan haar meester, Haar hond noemt ze naar hem.
Algemeene op- of aanmerkingen : Wel heel gemakkelijk komt Pip tot
het geloof. Van berouw wordt niet gerept, over bekeering en wedergeboorte spreekt de meester niet, Dit is in dit boekje zeer te laken. De Ethische
Schriftbeschouwing ligt dik op dit overigens zon juist en vlot geschreven
verhaal. Jammer, zeer jammer, dat we het op dien grond niet kunnen aanbevelen.
Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S.

23
„GREETJE", door Nel van der Vijs.
Catalogusno. 110 ; aantal blz. 75 ; 2e druk ; gecartonneerd ; geïllustreerd
met zwarte platen of met teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.40 ;
jongens- en meisjesboek ; geschikt voor een leeftijd van ± 8-9 jaar ;
algemeene strekking,
Korte inhoud : Greetje is het dochtertje van een arme weduwe, die
als nieuwe leerlinge de school komt bezoeken. Ze heeft veel verdriet van
een drietal meisjes, dat haar op alle mogelijke wijze het leven zuur maakt,
Vooral Ko van Dongen plaagt haar veel en zet haar vriendinnetjes tot
plagen aan, Eens hebben ze Greetje meegelokt naar een boerderij. Ze hebben daar verstoppertje gespeeld en Greetje alleen in de hooiberg achtergelaten. Te begrijpen, dat Greetje het bang had. Gelukkig werd ze door
den boer spoedig opgemerkt. Op den weg naar huis ontmoet ze een lief,
weggeloopen hondje, Het loopt met haar mede en wordt haar speelkameraad. thuis, De eigenaar, die later het hondje komt halen, vindt goed, dat
Greetje het behoudt. Later krijgt het meisje roodvonk en wordt in het
ziekenhuis verpleegd. De juffrouw in de klas spreekt met medelijden over
Greetje. Kootje van Dongen wordt geroerd en ziet in, dat ze verkeerd
handelde. Zij pobreert nu, alles goed te maken. De drie meisjes sluiten
vriendschap met Greetje, bezoeken haar vaak in het ziekenhuis en verrassen haar dikwijls. Zelfs komen ze haar met den dokter uit het ziekenhuis halen.
Algemeene op- of aanmerkingen : We vinden dit een leerzaam boekje.
De kinderen zullen het gaarne lezen en er uit leeren, hoe met elkander
om te gaan, De vertelling van de juffrouw over den Heere Jezus, Die de
kinderen zegent, hadden wij gaarne anders verhaald gezien. Er wordt een
algemeene verzoening in gelegd. Overigens bevelen wij het werkje wel aan.
Het woord Heer wordt in plaats van Heere gebruikt.
Conclusie: matig aanbevolen.
OP VERBODEN PAD, door J. W, de Vries,
Catalogusno. 111 ; aantal blz. 76 ; le druk ; gecartonneerd ; geïllustreerd
met zwarte platen en met teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0,40 ;
jongensboek ; geschikt voor een leeftijd van ± 10-12 jaar , algemeene
Strekking.
Korte inhoud : Jacob Hoekstra is wel flink, doch een zelfgenoegzame
jongen. Hij doet altijd goed zijn best, ook op school en wordt geprezen. Hij
voorkomt een groot ongeluk. Hij wordt een Farizeeërtje. Zijn moeder onderwijst hem wel daarover, maar alles glijdt bij hem af. Jacob maakt ook
fouten. Eens bevindt hij zich op verboden grond en wordt door den
boschwachter gesnapt, Hij geeft een valschen naam op. Nu is het met zijn
rust uit en raakt hij in moeilijkheden, want hij moet voor zijn vader naar
den boschwachter. Hij gaat zwerven. Men wordt ongerust. De meester
vindt hem in een bosch, Hij bekent alles en belijdt ook zijn zonde voor
God. Wel is de gang naar den boschwachter nog zwaar, maar hij doet het
ten slotte gewillig. Dan komt de rust der bevrijding en de bede om een
nieuw leven in Gods kracht,
Algemeene op- of aanmerkingen : Een goed christelijk boek, waar wij
er meer van moesten hebben. Geen overdreven Christendom. Prachtig
wordt aangetoond, wat er terecht komt van goede voornemens en een
leven in eigen kracht,
Conclusie : Warm aanbevolen.
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DE VERKEERDE WEG, door Jan van Groningen.
Catalogusno. 119 ; aantal blz. 89 ; le druk ; gecartonneerd ; geïllustreerd
met zwarte en gekleurde platen en met teekeningen tusschen den tekst ;
prijs f 0.50 ; jongensboek ; geschikt voor een leeftijd van ± 12 jaar ; algemeene strekking.
Korte inhoud: Een echt jongensboek, Kees Zwart wordt meegetroond
op het slechte pad door Lucas en Gerrit. Na den eersten stap gaat het
van kwaad tot erger. Hij verlaat zijn eertijds trouwen kameraad Maarten,
totdat eindelijk het Kees te bang wordt in 't gezelschap der beide deugnieten. En dat heeft plaats op een Zaterdagmiddag, als Lucas den ouden
Bolt besteelt. Kees komt hierdoor tot inkeer. Hij vlucht weg van hen,
vlucht weg naar huis en belijdt aan zijn ouders alles. Moeder wijst hem er
op, dat de Heere het hart moet veranderen (blz, 86). Alles komt nu weer
in orde. Ook Maarten wordt weer zijn vriend als te voren.
Algemeene op- of aanmerkingen: Vooral aardig vinden we het ook, dat
Moeder haar kind wijst op de eeuwigheid (blz. 18) en dat wij alleen eenmaal verantwoording zullen hebben af te leggen voor den Eeuwigen Rechter.
Conclusie : Warm aanbevolen,
JET REINHART, door Heleen
Catalogusno. 125 ; aantal blz. 91 ; 3e druk ; gecartonneerd ; geïllustreerd
met zwarte teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.50 ; jongens- en
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud : Jet Reinhart is een wees, die na den dood harer
ouders door een tante wordt verzorgd. Deze tante behandelt haar allesbehalve liefderijk ; het kind heeft bij haar een slecht leven, Van de dienstbode, Geeske genaamd, ondervindt Jet meer aanhankelijkheid. Als Jet later
op school gaat, komt zij daar in aanraking met de kinderen van den
stationschef van Leeuwen. Bep en Hans worden vriendinnen. In het gezin
van Van Leeuwen is het gezellig en Jet wordt daar steeds prettig en vriendelijk ontvangen. De menschen, wetende dat Jet van tante Ko weinig
liefde ontvangt, trachten haar dat gemis te vergoeden. Eens mocht Jet met
de familie Van Leeuwen mee naar Artis ; doch dat reisje had een ongelukkig slot. Door een onweersbui verloopen zij den trein en komen zij heel
wat later thuis. Jet wordt daarna ziek, krijgt longontsteking. De dokter
vreest voor haar leven. In haar ijlen heeft ze het steeds over tante Ko en
nu blijkt aan deze, hoe zeer het kind op haar liefde gesteld was, die zij
echter nooit kreeg. Tante Ko ziet haar droevige houding in en neemt zich
plechtig voor, anders te gaan handelen. Jet herstelt. Haar tante Alida komt
bij tante Ko inwonen; Geeske, die in een toornige bui van tante Ko haar
congé had gekregen, mag blijven en nu hebben allen verder een gelukkig
leven, Jet niet het minst, die teekenles gaat nemen, 't geen tante Ko haar
eerst had geweigerd.
Algemeene op- of aanmerkingen : De strekking van dit boekje is wel
aardig. Voor kinderen van tien jaar is het onderhoudend geschreven ; doch
helaas domineert weer een ethische Schriftbeschouwing, Zie b.v. blz. 22,
waar maar weer zoo terloops wordt neergeschreven, dat Jet hunkert naar
liefde en dat haar heele hartje uitgaat naar God. Ook wordt het woord
Heer in plaats van Heere gebruikt.
Conclusie: matig aanbevolen.
ERGENS IN DE WIJDE WERELD, door W. G. v. d. Hulst.
Catalogusno. 126 ; aantal blz. 93 ; 4e druk ; gecartonneerd ; geïllustreerd
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met teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0,50 ; jongensboek ; geschikt
voor een leeftijd van ± 10-14 jaar ; algemeene strekking,
Korte inhoud: Kleine Henk heeft een groot verdriet. Zijn moeder
moet naar het ziekenhuis. En de vrouw, die het huishouden waarneemt, is
zoo norsch. Henk beleeft allerlei avonturen, maar het vreeselijkste voor
hem is, dat ze hem van diefstal beschuldigen, Doch alles komt terecht. Zijn
moeder komt thuis, De dief wordt bekend. En Henk weer in eere hersteld,
Henk dankt God er voor.
Algemeene op- of aanmerkingen: Van der Hulst kan prachtig vertellen. Gok dit boekje is er een bewijs van, Het lief en leed van Henk
wordt ons echt kinderlijk uitgebeeld. Eén ding is jammer ; godsdienstig
element bevat dit boekje niet veel. En juist bij de uitdeeling op Kerstfeest
moeten we hier toch alle aandacht bij bepalen. Dit boekje kunnen we
echter nog wel aanbevelen,
Het woord Heer wordt in plaats van Heere gebruikt.
Conclusie : aanbevolen.
IRMA, door Frouke Bakker.
Catalogusno. 146 ; aantal blz. 107 ; le druk ; gecartonneerd ; geïllustreerd met zwarte teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0,60 ; meisjesboek ; geschikt voor een leeftijd van ± 12 jaar ; algemeene strekking,
Korte inhoud: Irma is een meisje, dat een beetje droomerig is en
verlegen, Lijkt daarom op school soms dom en stug, Voor een wedstrijd
op een verjaarpartijtje van een klasgenoote maakt zij een verhaaltje. Ze
verliest het schrift, waarin het onvolledige verhaal staat, Jet Brouwer, die
op school naast Irma zit, heel knap en verwaand is, vindt het schrift,
zonder te weten van wie het is. Ze schrijft het verhaaltje over en wint
daarmee den prijs, Irma is bedroefd over den dood van haar hond en
teleurgesteld over het verlies van haar verhaal, maar de ontdekking van
Jet's bedrog doet de maat overloopen. Ze verraadt Jet niet, maar vertelt
haar wel. van wie het verhaal is, Jet krijgt berouw en bekent openlijk
haar schuld.
Algemeene op- of aanmerkingen
Irma is een op zichzelf geconcentreerd meisje, dat geholpen moet worden minder aan zichzelf te denken en
meer belangstelling voor de buitenwereld te toonen. In dit opzicht is haar moeder
meer een beletsel voor haar dan een hulp, hoe goed de moeder het ook
bedoelt en hoe innig de verhouding van moeder en dochter ook is. In
plaats dat wij hooren, hoe Irma tot een andere levenshouding komt en
zich wat flinker door het leven leert slaan, blijft zij tot de laatste bladzijde
een overgevoeig meisje, dat we graag wat meer ruggegraat toewenschen.
De schrijfster doet tamelijk sentimenteel, lijkt meer voor volwassenen dan
voor kinderen te schrijven.
Conclusie : niet aanbevolen voor Z, S.
ER OP OF ER ONDER, door W. G. van der Hulst,
Catalogusno. 147 ; aantal blz. 110 ; 6e druk ; gecartonneerd ; geïllustreerd met zwarte platen en teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.60 ;
jongensboek ; geschikt voor een leeftijd van ± 11-14 jaar ; Vaderlandsche
geschiedenis.
Korte inhoud
Dit boekje behandelt de geschiedenis van de inneming van Den Briel. De familie Jacob Jacobz en dan nog wel voornamelijk
de zoon Joost speelt er de hoofdrol in, Hier wordt weder de geloofsstrijd
onzer vaderen op duidelijke wijze geteekend. Joost wil nog wel eens een
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jongensstreek uithalen, maar hij kent ook de ernstige oogenblikken in zijn
jonge leven. Hij leert zelfs den verrader van z'n vader en moeder te vergeven en goeddoen. De Geuzen komen, de stad wordt bevrijd en de vader
van Joost komt met de Geuzen mee en kan voortaan weer als eerzaam
burger in Den Briel leven,
Algemeen op- of aanmerkingen: De strekking van dit boek is in
orde, zoowel opvoedkundig als godsdienstig. De taal en het uiterlijk zijn
uitstekend verzorgd. De jongens zullen het zeker een fijn boek vinden.
De kerstboom wordt verheerlijkt.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
OUWE BRAM, door W. G. van de Hulst,
Catalogusno. 148 ; aantal blz. 110 ; lle druk ; gecartonneerd ; geïllustreerd met zwarte platen ; prijs f 0.60 ; jongens- en meisjesboek ; geschikt
voor een leeftijd van ± 10-14 jaar ; algemeene strekking.
Korte inhoud : In een oud, vervallen, eenzaam huisje woont een man.
Het is „ouwe Bram", wiens leven is versomberd en verbitterd. In zijn
hart leeft de haat tegen de schooljeugd. De jeugd was indertijd de oorzaak
van den dood van zijn dochter en van zijn kleinkind, Jenneke. Veel spot
had hij te verduren van de sarrende schooljongens. In zijn huisje leeft hij
zijn eenzaam leven. Niemand begrijpt den zonderling, die worstelt met het
groote leed van zijn leven. „Rooie Rinus", een baldadige, sluwe slungel,
beschuldigt hem van brandstichting, waarvoor hij zelf verantwoordelijk
was. Echt teekent de talentvolle schrijver den strijd in het hart van den
ouden man, als hij na eenige aarzeling de ondeugende jongens, die met
een boot op de plas gingen varen, wil redden van den dood. In zijn hart
wordt gestreden tusschen den wrok en den haat eenerzijds en de eischen
van het Evangelie anderzijds. Het licht van- Gods genade breekt door in
zijn ziel en als deze reddingspoging hem straks het leven kost, sterft hij in
vrede, Slecht was hij geweest en wreed
o, hij voelde dat nu als een
bittere pijn, maar de Heere Jezus had hem lief, had hem altijd liefgehad.
En als de jongens later langs het nu donkere en verlaten huisje loopen,
worden ze stil en ze durven elkaar niet aanzien.
Algemeene op- of aanmerkingen r. Talentvol, keurig werk, van blijvende, groote opvoedkundige waarde voor de jeugd. Een boek met een
tendenz : laten de jongens toch nooit oude, eenzame menschen plagen, hun
leven verbitteren. 't Is werk van Van de Hulst, altijd weer aantrekkelijk.
En dan de lle druk. Dat zegt meer dan genoeg.
Het woord Heer en Heere wordt gebruikt.
Conclusie : Warm aanbevolen,
DE INDISCHE ARMBAND, door Maryo.
Catalogusno. 150 ; aantal blz. 107 ; le druk ; gecartonneerd ; geïllustreerd met zwarte en gekleurde platen en met teekeningen tusschen den
tekst ; prijs ,f 0.60 ; meisjesboek ; geschikt voor een leeftijd van ± 12 jaar ;
algemeene strekking.
Van zes meisjes vertelt ons dit boek, met al hun
Korte inhoud
partijtjes, haar kleine ruzietjes, haar jaloezie en wat er meer voorkomt in
het leven van 14- en 15-jarigen, Apple Lavers trekt ons 't meeste aan :
haar opoffering, haar liefde voor anderen, doet haar haar armband verknopen, om later dien op 't onverwachtst weer terug te krijgen. Die
armband vertelt van geven en ontvangen, van strijden en overwinnen, van
•droefheid en blijdschap.
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Algemeene op- of aanmerkingen : Een heel aardig boekje voor onze
meisjes. Strekking is o.i. goed ; 't godsdienstige element echter niet sterk,
ja zelfs niet in alles Gereformeerd. Op blz, 90 bovenaan wordt de verbondsbelofte van den Doop naar voren gebracht.
Conclusie matig aanbevolen.
JOKE NADERT DE GRENS, door Berrendien de Bart.
Catalogusno. 151 ; aantal blz, 109 ; le druk ; gecartonneerd ; geïllustreerd met zwarte en gekleurde platen en met teekeningen tusschen den
lekst ; prijs f 0.70 ; meisjesboek ; geschikt voor een leeftijd van ± 12 jaar ;
algemeene strekking.
Korte inhoud: Joke Verwey, het jongste dochtertje van Mijnheer
Verwey, trekt aan door haar beminnelijk, teer karakter. Liefde voor allen
en ondervindt deze van allen. Vooral. als zij in 't ziekenhuis voor een operatie geweest is, en teruggekeerd is in den huiselijken kring, voelt zij de
warmte van de echt-huiselijke omgeving. Deze ziekte is ook een vingerwijzing voor haar, welken weg zij straks moet volgen, als zij haar MULOexamen heeft afgelegd.
Algemeene op- of aanmerkingen: Het is een echt meisjesboek, heel
aardig verteld en het verplaatst ons in een gezin, waar ieder zijn plicht
kent en doet,
Conclusie Warm aanbevolen voor Z. S, (meer voor oudere kinderen),
ONS ZONNIG THUIS, door T, Bokma.
Catalogusno. 152 ; aantal blz, 127 le druk ; gecartonneerd ; geïllusti eerd niet zwarte platen ; prijs f 0.70 ; jongens- en meisjesboek ; geschikt
voor den leeftijd van ± 11 jaar ; algemeene strekking.
Korte inhoud -. Van harte bevelen we dit boek aan. Duidelijk komt
hierin uit, dat de Heere nooit begeeft, die op Hem vertrouwen. Dit heeft
mijnheer Helmen ondervonden, die een goede betrekking had op een
kantoor, doch werd ontslagen. Daardoor moest Gonda, zijn dochter, haar
studie staken en Johan zijn plan om voor dokter te studeeren, opgeven.
Biddend en werkend slaat het geheele gezin zich met Gods hulp door de
moeilijkheden heen. Zij wijken in hun handel en wandel noch ter linker,
noch ter rechterzijde. Gonda, die op een modisten-zaak in de stad een
goede betrekking heeft, weigert Zondags werk te verrichten en wordt
daarom ontslagen, Later wordt ze op dringend verzoek weder teruggenomen. Johan, die alles in 't werk stelde om ook wat te verdienen, is een
heele kippenfokker. Later krijgt hij een betrekking op een kantoor. Aanvankelijk wenscht hij geen klerk te worden, doch hij mag berusten in
's Heer en weg en werpt zich later met liefde op zijn taak. Ook vader krijgt
van de heeren van het kantoor de mededeeling, dat het met hem wel in
orde zal komen. Zoo komt alles, onder 's Heeren gunst, weer goed.
Conclusie Warm aanbevolen.
ZO'N VREEMDE JONGEN, door W. G. van de Hulst.
Catalogusno. 154 ; aantal blz. 123 ; 7e druk ; gecartonneerd ; geïllustreerd met teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.70 ; jongens- en
meisjesboek ; geschikt voor een leeftijd van ± 10-16 jaar ; algemeene
strekking.
Korte inhoud : Hans van den Molen is een vreemde jongen. 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
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petroleum drenken, dan in den grond planten en aansteken, Die brandende
flambouwen zullen op Kerstavond vanuit den molen een prachtig gezicht
zijn. Maar Hans' plan mislukt, In den mist verdwaalt hij op het water. Wat
maken ze thuis angstige, spannende uren door. Maar hij komt thuis. Het
wordt wel een ander Kerstfeest dan Hans gedacht heeft, maar toch gezegend.
Algemeene op- of aanmerkingen : Wat een boeiend boekje. Het houdt
je aandacht gespannen. Prachtige stukjes komen er in voor. Jammer is. dat
bij het Kerstfeest altijd weer een kerstboom moet komen. Mooi is dan ook,
dat Hans zichzelf er van beschuldigt, dat hij wel aan al die mooie dingen
gedacht heeft, maar niet aan den Heere. Dit had nog meer uitgewerkt kunnen worden. En wanneer dan de heele kerstboom er uitgewerkt was en
ook Van de Hulst Heere" in plaats van Heer ging schrijven, dan zouden
we het voor onze Zondagsscholen warm kunnen aanbevelen. We wijzen op
deze dingen met grooten nadruk, In de hoop, dat men er rekening mee
wil gaan houden. We kunnen het nu om bovengenoemde redenen niet van
harte aanbevelen. En dat vinden we erg jammer, Omdat het overigens
zulke bijzondere kwaliteiten heeft, willen we het nog wel aanbevelen.
Conclusie : aanbevolen,
STERKE JO, door Jeanne Marie.
Catalogusno. 155 ; aantal blz. 120 ; le druk ; gecartonneerd ; geïllustreerd met zwarte teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.70 ; meisjesboek ; geschikt voor een leeftijd van ± 13 jaar ; algemeene strekking,
Kort inhoud : Met gemengde gevoelens lazen we dit boekske. Mooi is
de figuur van Jo Denekamp geteekend, die zich in zoo menige levensomstandigheid zwak gevoelt en toch flink wil zijn, Zij komt in conflict met
een pensicngastje in haar huis, Grace Johnson genaamd, wie zij herhaaldelijk onaangenaam is, doch die op haar beurt ook Jo het leven verbittert,
o.a. door een krantenhangertje, 't welk Jo's moeder eens zelf vervaardigde
en aan haar man ten geschenke deed, smadelijk te verachten, Jo's tante,
Lees, heeft veel met haar nicht op. Beiden correspondeeren veel met elkaar, doch als tante eens overkomt, bespreekt zij Jo's moeilijkheden gansch
niet, waardoor Jo gaat bemerken, dat zij een anderen weg moet inslaan,
Jo bekomt vrede aan den voet van het Kruis. Zij neemt zich voor, haar
onverzoenlijkheid te laten varen, biedt aan Grace de hand der verzoening
en betuigt haar leedwezen over vroegere gedragingen, Beide meisjes worden nu hartelijke vriendinnen.
Algemeene op- of aanmerkingen : Ongetwijfeld is er veel leerzaams
in dit boekje. Wat ons echter niet bevredigt, is die oppervlakkige Kerstfeestviering ; de feestvreugde bestaat hierin, dat men elkander geschenkjes
geeft en op chocolademelk getracteerd wordt. Dat de ware Kerstvreugde
hierin bestaat, dat Christus gestalte krijgt en het van schuld verslagen
zondaarshart door de werking des Heiligen Geestes, daarover wordt niet
gesproken. Jo is een ander mensch geworden zij verliest haar stugheid,
doch over bekeering en wedergeboorte, die zulks bewerken, wordt niet
gesproken. Ook had de schrijfster het holle, leege van St, Nicolaasvieren
en Kerstboomvreugde moeten aantoonen. Zij had daarvoor zoo mooie gelegenheid. Dat zij clït, niet deed, vermindert de waarde van dit boek.
Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S.
TWEE HOLLANDERS IN HET OERWOUD, door Albert Zaaier,
Catalogusno. 156 ; aantal blz. 142 ; 2e druk ; gecartonneerd ; geïllu-
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•streerd met zwarte platen ; prijs f 0.70 ; jongens- en meisjesboek ; geschikt
voor een leeftijd van ± 12-15 jaar ; Zendingsgeschiedenis.
Korte inhoud : Zie boekbeoordeeling 1935, blz. 26.
Conclusie aanbevolen,
GERDIENTJE, door W. G, van de Hulst.
Catalogusno. 163 ; aantal blz. 234 ; 4e druk ; gecartonneerd ; geïllustreerd met zwarte platen en teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.75;
jongens- en meisjesbeek ; geschikt voor een leeftijd van ± 14 jaar ; algeineene strekking,
Korte inhoud : Het huisgezin van Koenders, een arm, doch Christelijk
huisgezin, moet door de beproevingen heen. Veel hebben zij te lijden van
boer Greve en zijn zoons, een rijk boerengezin, die zich op hun geld laten
voorstaan. Alles moet buigen voor hen ; immers zij zijn de bezitters. Geen
rekening wordt met Gods Woord gehouden. Nu is in het huisgezin van
Koenders een dochtertje, Gerdientje, een meisje met een teer gevoel en
dit kind is later het middel, dat Ko'enders, bijna gedreven tot misdaad
door de plagerijen der Greve's, bewaard blijft en terugkeert tot de paden
van Gods Woord. De dokter, Jobse, de postbode, zijn aantrekkelijke figuren en vooral moeder Koenders is in haar huisgezin een echte moeder, ja
een biddende moeder, die gelaten alles draagt en opdraagt. Ook Kees
Koenders is een jongen met karakter, al komt ook bij hem wel eens de
haat boven, In de smeltkroes der beproevingen wordt het geloof beproefd.
Algemeene op- of aanmerkingen : Is het geheel van Ger. strekking ?
Dit niet en toch vonden wij het een boek, waar flinkheid van uitgaat, iets
7.66 noodig, ook in dezen tijd.
Het woord Heer wordt in plaats van Heere gebruikt.
Conclusie : Warm aanbevolen.
PEERKE EN Z'N KAMERADEN, door W. G. v, d. Hulst.
Catalogusno. 164 ; aantal blz. 185 ; 7e druk ; gecartonneerd ; geïllustreerd met zwarte platen en teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.75;
jongensboek ; geschikt voor een leeftijd van ± 10-15 jaar ; algemeene
strekking.
Korte inhoud
Peerke is een Vlaamsch vluchtelingetje, door zijn
grootvader naar Holland gebracht, waar beiden aan een oude gracht
wonen, midden tusschen pakhuizen. Zijn vader is gesneuveld en zijn moeder door een bom gedood ; zelf is Peerke deerlijk verminkt ; zijn beide
beenen mist hij en met veel pijn ligt hij nu over het water te turen en
te luisteren naar bekende, vertrouwde geluiden. Een heek verandering in
het rustige leventje van Peerke brengen vier jongens, die in het oude
grachtje een prachtige plaats gevonden hebben om ongestoord pret te
kunnen maken. Van de Hulst vertelt nu op een uitermate teere wijze, hoe
deze gezonde jongens reageeren op het groote leed van dezen kleinen
lijder. Achter het mom van ruwheid verbergen zij allen een gevoelig hart.
Dat blijkt wel, als zij een keer het raam gesloten vinden ; een onbestemde
vrees beklemt hen dan z66, dat zij naar huis gaan ; de lust tot spelen is
weg. Peerke blijkt gestorven te zijn en heeft voor elk van zijn vrienden
een aandenken achtergelaten ; voor Dieuwe een viool.
Algemeene op- of aanmerkingen De zevende druk is dit al. Weer
heb ik het boekje gelezen en het wekte nog dezelfde ontroering in mij op
als toen ik den eersten druk las als jongen in de Kerstvacantie. Nog staat
het in mijn kast en bij oogenblikken grijp ik er weer naar om nog eens
enkele bladzijden te lezen. Laat dit boek in nog meer handen komen, is
mijn conclusie.
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WILLEM WIJCHERTS, door W. G. van de Hulst,
Catalogusnc. 165 ; aantal blz. 188 ; 8ste druk ; gecartonneerd ; geïllustreerd met zwarte platen en met teekeningen tusschen den tekst ; prijs
f 0,75 ; jongens- en meisjesboek ; geschikt voor een leeftijd van ± 12-16
jaar ; Vaderlandsche geschiedenis,
Korte inhoud : Het boek spreekt van den Spaansch en tijd van 15671573. De hoofdpersoon Willem Wijcherts, 15 jaar oud, is een zoon van een
zadelmaker, Als de Spanjaarden Alkmaar binnentrekken, is hij getuige van
ruwheid en wreedheid. Schele Ebben is een spion uit Alkmaar. Op romantische wijze vertelt de schrijver, hoe Willem den prediker Arentsz. uit de
handen van de Inquisitie weet te bevrijden. Bijna gevangen genomen door
door „Schele Ebben", weet hij op 't laatste moment nog te ontkomen. Dan
begint voor Willem een zwerversleven. Op zijn tochten doormaakt hij veel,
doch zijn geloof in Gods reddende hand doet hem staande blijven, Wij
zien Willem in gezelschap van Roobol, Treslong, Lumey, allemaal bekende
Watergeuzen. Hij maakt de slagen bij Heiligerlee en Jemmingen mee. Later
redt hij Maarten Kitman e.a., zijn vader en den ouden Barend uit de
gevangenis, waar zij door den spionnagedienst van „Schele Ebben" ingeworpen waren, Dapper strijd hij mee bij het beleg van Alkmaar en na de
bevrijding bewoont het geheele gezin Wijcherts weer de vroegere zadelmakerij „De drije riemen". Willem trouwt met Ite Kitman, tot vreugde van
beide ouderparen.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een prachtboek voor onze jeugd.
Ook ouderen kunnen er van genieten. Keurig om vóór te lezen. „Goede
wijn behoeft geen krans", De 8e druk van dit werk spreekt voor zichzelf.
Het woord Heer wordt gebruikt.
Conclusie Warm. aanbevolen.
TWEE OVERWINNAARS, door W. Broos.
Catalcgusno. 168 ; aantal blz. 205 ; le druk ; gecartonneerd ; geïllustreerd met zwarte teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.80 ; jongensboek ; geschikt voor een leeftijd van ± 12-14 jaar ; algemeene strekking,
Korte inhoud: Het verhaal speelt rond. een jongensclub „De Vriendenkring" onder leiding van den heer Beekman. Jelle Dijkstra, de zaal- .
commissaris, een zeer gezien lid der club, was vroeger zeer bevriend
geweest met Piet Scheffers, een zoon van een rijken boer. De vriendschap
was echter verbroken en voortdurend valt Piet zijn vroegeren vriend nu
lastig. Op een uitstapje naar Soesterberg krijgen ze ruzie om een bosje
hei en vechten er lustig op los. Het boterde op de vereeniging niet tusschen die beiden. Piet zon op wraak en eens schopte hij een fleschje stuk
met vischjes en torren, door Jelle moeizaam gevangen. Ook Jelle nam
re-\ arche. Hij sneed op Zondag Piet's band van zijn fiets stuk, Piet zon
opnieuw op wraak en vermoordde met drie vrienden den hond van Jelle,
waaraan deze zou gehecht was. Jelle is bedroefd en vol haat. Hij zint op
wraak, doch gelukkig geraakt hij hiertoe niet langer. Hij toont zijn edeledigheid door tijdens een gevaarlijken doorbraak en overstrooming den
hond van boer Scheffers, Wolf, te redden van een wissen dood. Door zijn
zwemmen in ijskoud water loopt Jelle een longontsteking op, Piet Scheffers, die nergens meer rust heeft en spijt heeft over al, wat hij zijn
vroegeren vriend heeft aangedaan, zoekt Jelle op en biedt hem de hand
der verzoening, die Jelle aanvaardt. Na zijn herstel krijgt Jelle door
bemiddeling van Piet een jongen hond, een herder, een tweeden Cas.
Algemeene cp- of aanmerkingen : Een vlot geschreven, boeiend jongensboek, waarin veel leerzaams is te vinden. Echter kunnen we het niet
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aa nbevelen. We hebben n.1, ernstig bezwaar tegen de wijze, waarop het
clubleven op Zondag geleid wordt. In plaats van zich bezig te houden
met de o nvergankelijke dingen van het Koninkrijk Gods, praat men daar
over alle wereldsche, materiëele zaken, over vliegtuigen, „loopings" enz.
Ook in den huiselijken kring bij Jelle, een z.g.n. Christelijk gezin, toont
men van de rechte Sabbathviering niets te kennen. De mens c h staat
in het centrum.
Conclusie: niet aanbevolen voor Z. S.
DE GROTE GOUVERNEUR, door K. Norel.
Catalogusno, 169 ; aantal blz. 194 ; le druk ; gecartonneerd ; geïllustreerd met zwarte teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.80 ; jongensen meisjesboek ; geschikt voor een leeftijd van ± 12 jaar en daarboven ;
Vaderlandsche geschiedenis.
Korte inhoud: In dit lijvig, boeiend geschreven boek wordt het leven
beschreven van een onzer grootste zonen uit de 17e eeuw, Jan Pieterszoon
Coen, den grondlegger onzer macht in Ned. Indië. Historie-minnend Nederland zal met klemmende belangstelling vernemen, hoe Jan Coen van
onderkoopman op een koopvaarder opklom tot onderkoning van Insulinde,
bewonderen hoe deze eerlijke Nederlander, degelijk zonder weerga, stipt
in de onderhouding van Gods geboden, met 's Heeren hulp en moedig
Godsvertrouwen Jacatra veroverde, Banda onderwierp, de Spanjaarden
uit Indië verjoeg en de Engelschen er het leven zoo zuur maakte, dat zij
zich uit Indië moesten terugtrekken.
Algemeene op- of aanmerikngen s Ontroerend teekent de schrijver het
sterven van den held, die tot het laatst op zijn post bleef, tot de dood
ook dezen eik velde, betreurd door zijn vrouw, die kort voor zijn verscheiden het levenslicht had geschonken aan een dochter, steeds dankbaar
herdacht door het nageslacht, hetwelk door Coen's voorbeeld opgewekt,
zien mag, wat in den Christen een goede courage vermag.
Conclusie; Warm aanbevolen.
DE VRIENDSCHAP VAN EEN KONINGSKIND, door P. Stouthamer,
Catalogusno. 170 ; aantal blz. 182 ; le druk ; gecartonneerd ; geïllustreerd niet zwarte teekeningen tusschen den tekst ; prijs „/' 0.80 ; jongensboek ; geschikt voor een leeftijd van ± 12-14 jaar ; algemeene strekking.
Korte inhoud : In dit keurig gebonden en boeiend geschreven jongensboek zijn Peter Hopman, een wees, die door zijn oom en tante wordt verzorgd. Kiek, de zigeunerjongen en Lange Bart met zijn vrouw, twee woonwagenbewoners, de hoofdpersonen. Peter wordt op school vriend met den
zigeunerknaap, Deze laatste is een jongen met uitnemenc-len. inborst. Er
gaat van hem op Peter een zeer goeden invloed uit. De jongens halen in
hun schooljaren heel wat kattekwaad uit. De avonturen, die ze beleven
met Kootje Kaas en diens varken, met den gierigen rentenier Brouwer en
diens merel, waardoor ze nog met de politie in aanraking komen, zij laten
niet na, de aandacht te spannen. Lange Bart, de grootvader van Bart en
Zwarte Trees, de vrouw van Bart, zijn typische figuren, doch in aard en
wezen menschen van gelijke beweging al alle anderen. Bart is een grapjas
en imponeert door zijn eerlijkheid en heldhaftigheid. Ofschoon al een man
op leeftijd bevrijdt hij den fabrieksdirecteur uit de handen van een dief.
Daardoor wordt hij van woonwagenbewoner boschwachter op de buitenplaats Kilwijk. Een ander persoon,
' van wie Peter Hopman den weldadigen
Invloed ondervindt, is zijn zuster Dina, een godvreezende vrouw, die aan
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de tering sterft, die veel bad voor haar broer en niet kon sterven alvorens
zij zekerheid had, dat zij Peter voorging naar beter oord. Peter Hopman
gaat later naar de HBS, behaalt daar het einddiploma en komt op een
kantoor. Miek wordt beroepsofficier en ontmoet Peter later, als deze voor
herhalingsoefeningen moet opkomen. Zij hernieuwen de vriendschap en
halen veel herinneringen op, waarbij Mek nu vertelt, wie hij is, n.l. de
zoon van een Zigeunerkoning, die in de kracht zijn levens werd doodgeschoten. Vandaar dat Zwarte Trees zoo vaak haar kleinzoon een koningskind noemde,
Algemeene op- of aanmerkingen : Dit boek bevat zeer veel leerzaams,
is boeiend en pakt tot het eind. Wij zouden het gaarne „warm" aanbevelen, doch vermogen zulks niet om zijn kerstboomverheerlijking en zijn
ethische bekeeringsbeschouwing. 't Gaat alles zoo gemakkelijk en men
heeft zoo spoedig de „volle zekerheid",
Het woord Heer wordt in plaats van Heere gebruikt.
De kerstboom wordt verheerlijkt.
Conclusies matig aanbevolen.
BIJBELSCHE GESCHIEDENISSEN, door C. F. Scheittelndreier.
Catalogusno. 296 ; aantal blz. 240 ; 9e druk ; gecartonneerd ; geïllustreerd met zwarte platen en met teekeningen tusschen den tekst ; prijs
f 0.60 ; jongens- en meisjesboek ; geschikt voor een leeftijd van ± 12 jaar ;
Algemeene op- of aanmerkingen : Dit is niet een gewoon boek, Ook
is het niet een echte handleiding bij de Bijb. Geschiedenis. Dit boek houdt
zoo het midden tusschen die beiden. Voor onze knapen lijkt het mij zeer
geschikt om b.v. inleidingen te leeren maken. Het boek bevat alle historische verhalen uit den Bijbel, beknopt, duidelijk en eenvoudig in onze
taal naverteld, met hier en daar een principiëele inlassching. De aanteekeningen onderaan geven veel leerzaams. Wij bevelen dit boek met warmte
aan, wat trouwens niet vreemd is, als men weet, dat hier de 9e druk verschijnt, Bij de uitreiking rekene men echter met hetgeen hierboven gezegd
wordt,
Conclusie

Warm aanbevolen.

ABONNEERT U OP HET ORGAAN VAN DEN
HERV. ZONDAGSSCHOLENBOND OP G.G.

,.ONZE HERVORMDE ZONDAGSSCHOOL"
Belangrijke artikelen. Abonnementsprijs slechts
50 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 — Tel. 293 — Giro 177897

Uitgaven van W. D. Meinema N.V. te Delft
Telefoon 160, Postrekening 1850
Nieuwe Kerstboeken. Dit jaar verschenen er 18 nieuwe deelen en 32 herdrukken, dus totaal 50 nieuwe uitgaven. Voor het nummer van de nieuwe uitgaven
staat in den Catalogus deze bal: • De nieuwe deelen zijn genummerd: 139 t/m 156.
Uitvoering der Kerstboeken. Voor het derde jaar laat de N.V. W. D. Meinema
haar dikkere Kerstboeken verschijnen in een luxe cartonnen band met ronde
rug. Dit jaar zijn zelfs ook alle boeken van 30 cent reeds op deze kostbare wijze
gebonden. De boekjes zien er keurig uit. De band is luxe. De rug rond met titel.
Bandontwerp origineel. Het stevige papier houtvrij en de illustraties kinderlijk,
juist, frappant en doeltreffend.
Zichtzending. Zondagsschoolonderwijzers, die voor een groot aantal kinderen
te zorgen hebben, raden wij een zichtzending aan te vragen bij een boekhandelaar
of bij de N.V. W. D. Meinema. Zij ontvangen dan franco een keurig kistje,
waarin de 50 nieuwe uitgaven 1937. Met de boeken in de hand kan dan een bestelling gereed gemaakt worden.
Prijsverlaging. Ondanks verdubbeling van den papierprijs is 40% van Meinema's
Kerstboeken toch weer in prijs verlaagd. Het zijn 47 titels, die vorig jaar nog
f 18.58 kostten, doch nu slechts f 13.77. Een verlaging dus van meer dan 25%.
Meinema's Kerstboeken zijn onbegrijpelijk goedkoop!
Uitverkocht. Vorig jaar werden verscheidene boeken zooveel besteld, dat de
voorraad niet voldoende bleek. Van al die boeken is nu een herdruk verschenen
met een veel grootere oplaag dan voorheen. Bestelt van deze titels nu dus gerust
een groot aantal.
Bezoek. Met genoegen wil de N.V. W. D. Meinema U eens bezoeken om haar
boeken te laten zien. Komt U eens in Delft, dan staat haar toonzaal te Uwer beschikking. In beide gevallen kunt U rustig Uw keus maken.
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 op treffende wijze den lezer te boeien. De tractaatjes 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. Vraagt ook een proefex. van de nieuwe Kerstboodschap. Deze is bijzonder goedkoop en daardoor zeer geschikt voor massaverspreiding.
Belooningskaartjes. Serie no. 4. Deze serie bestaat uit 27 teksten en is blauw
gedrukt op 9 soorten gekleurd papier. Monsters gratis verkrijgbaar. De prijs is
slechts f 0.35 per pakje van 100 kaartjes.
Artistieke Tekstkaarten. In bruin gedrukt op créme carton.
le serie — Woorden van den Heere Jezus. No. 1-12 ontworpen door Dirk Boode.
2e serie — Woorden der Zaligheid. No. 1324 ontworpen door D. J. C. van
Herwijnen.

3e serie — Levenswoorden. No. 25-36 ontworpen door J. van der Horst.
Deze kaarten zijn buitengewoon goedkoop en daardoor geschikt voor uitdeeling
en massa-verspreiding. Tegen billijken prijs kan de achterzijde door ons bedrukt
worden met een convocatie, aankondiging, enz. Prijzen: per 100 stuks f 0.75;
250 stuks f 1.40; 500 stuks f 2.50; 1000 stuks f 4.—; 2000 stuks f 6.50, verhoogd
met kosten voor porto en omzetbelasting.
„Stemmen des Heils" door J. Dourna V.D.M. Derde, herziene en vermeerderde
druk. De muziek werd herzien door J. H. Besselaar Jr., organist der Groote of
St. Laurenskerk te Rotterdam. Een prachtliederenbundel voor Zondagsschool,
Evangelisatie, School en Huisgezin met 270 liederen. Ook voor het Kerstfeest is
de bundel zeer geschikt. Er komen veel Kerstliederen in voor. Tekstblaadjes van
deze liederen zijn apart verkrijgbaar tegen zeer lagen prijs. Bij den muziekhandel
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 21x15Y2' c.M., 552 bladzijden op le kwaliteit papier
gedrukt. Prijs ingenaaid f 2.25; bij 25 ex. à f 1.80; bij 50 ex. á f 1.60. Prijs gebonden in rood linnen stempelband met goudtitel f 2.90; bij 25 ex. à f 2.45; bij
50 ex. à f 2.25.
Tekstboekje, formaat 15x12 c.M., 180 bladzijden, prijs ingenaaid f f 0.25;
bij 25 ex. á f 0.22%; bij 50 ex. à f 0.21; bij 100 ex. à f 0.20; bij 250 ex. á f 0.19.
Prijs in linnen f 0.37; bij 25 ex, á f 0.35; bij 50 ex. á f 0.33; bij 100 ex.
á 0.32%; bij 250 ex.
Tekstblaadjes, 4 pag. met 6 à 8 Kerst-, Paasch- of Pinksterliederen. Ook voor
andere gelegenheden. Vraagt gratis monsters. Prijs per 100 ex. f 0.75; bij 250 ex.
1.50; bij 1000 ex. f 4.—.
Ook verscheen Opwaarts, Herinneringsbundel, samengesteld door H. te Merwe
en P. de Zeeuw J.Gzn. Bandontwerp, 8 illustraties en typografische verzorging
van J. de Vries. Ook zijn opgenomen 9 origineele Bijbelsche platen van J. H.
Isings. 138 blz. Opdracht en gedenkdagen-kalender gedrukt in twee kleuren. Prijs
slechts 70 cent.
Deze bundel is bedoeld als een herinnering aan wat op de Zondagsschool is
onderwezen. Sinds langen tijd voelde men het gemis aan een speciaal geschenk
voor hen, die de Zondagsschool verlaten. Op veler verzoek hebben wij thans
dezen keurigen herinneringsbundel uitgegeven. Voor de uitvoering zijn geen kosten
gespaard. Veel platen en gebonden in luxe cartonnen band.
INHOUD: 0 p d r a c h t: Hierin komt de naam van de(n) leerling (e) en onderteekening van de(n) onderwijzer(es), waardoor het boek een persoonlijk cachet
krijgt. Gedenkdagen-kalende r, met aanwijzingen van Schriftgedeelten
voor eigen lezen en ruimte voor het aanteekenen van verjaardagen. Het Evangelie in een aaneenschakeling van bijbelplaatsen. Elk met een schitterende teekening van J. H. Isings. 1. De zonde; 2. Gods beloften; 3. Des Heilands geboorte;
4. Des Heilands prediking; 5. Des Heilands lijden en sterven; 6. Des Heilands
begrafenis en opstanding; 7. Des Heilands hemelvaart; 8. De uitstorting van den
Heiligen Geest; 9. Des Heilands toekomst. Feestmuzie k. 1. Bij de kribbe;
2. De doornenkroon; 3. Opstanding; 4. De dag der kroning; 5. Geest des Heeren,
kom van Boven! Gedichte n. 1. Spruite Davids door J. Revius; 2. Christus
stervende, door Heiman Dullaert; 3. Paaschmorgen, ckxDr Seerp Anema; 4. 's
Heilands hemelvaart, door Mr. W. Bilderdijk; 5. Pinksterlied, door I. da Costa.
kunnen vieren, door H.
Novelle n. 1. Zendingstocht, door H. te Merwe;
te Merwe; 3. De beide logeergasten, door P. de Zeeuw J.Gzn.; 4. Als 't hart
spreekt, door P. de Zeeuw J.Gzn.

VADERS OUDSTE, door Carla.
Catalogusno. 11 ; 4e druk ; prijs f 0.50. Men zie voor verdere gegevens
de b o ekbeoordeeling 1936, blz. 28.
Conclusie Warm aanbevolen.
KLEINE JAAP, door Paula,
Catalogusno. 14 ; aantal blz. 30 ; 5e druk ; slappe omslag ; geïllustreerd
met zwarte teekeningen tusschen den tekst ; prijs ,f 0.12 ; jongensboek ;
geschikt voor een leeftijd van ± 7-11 jaar ; algemeene strekking,
Korte inhoud: Kleine Jaap is een ventje, dat nog niet op school
gaat. Hij woont in een achterbuurtkamertje met z'n stiefvader, Jaaps vader en moeder zijn gestorven en de stiefvader bekommert zich heel weinig
om het zoontje van zijn gestorven vrouw, Bij den smid mag Jaapje zich
wel eens warmen en ook ontvangt hij er wel een lekkere boterham. De
smid, die geen kinderen heeft, denkt er zelfs over, om Jaapje in huis te
nemen. Op een nacht wordt de stiefvader van Jaapje door de politie
gevangengenomen en Jaapje komt in het smidsgezin, voorgoed. Hier ontdekken de smid en zijn vrouw, dat Jaapje een goede en Godvreezende
moeder heeft gehad, wier laatste bede was voor haar eenigst kind.
Algemeene op- of aanmerkingen : Een fijn boekje met heel goede
kwaliteiten. We vinden er zoo niet vaak voor de jongeren, Een paar
woordjes, als „stik" en „ben je gek" doen echter wat al te ruw aan, Doch
het godsdienstig element is zuiver en teer. Daarom kunnen we zeker zeggen
Conclusie c aanbevolen,
SCHOOLVRIENDINNEN, door Carla.
Catalogusno. 16 ; aantal blz. 101 ; 4e druk ; gecartonneerd ; geïllustreerd met zwarte platen en met teekeningen tusschen den tekst ; prijs
f 0.40 ; meisjesboek ; geschikt voor een leeftijd van ± 10-14 jaar ; algemeene strekking,
Korte inhoud: Het verhaal speelt onder meisjes van een meisjesschool. Adri, een der leerlingen, is haar gouden ringetje kwijt. Een speelsch
hondje heeft met het doosje, waar het in lag, gespeeld. Niemand weet dat.
Bijna alle meisjes verdenken Marie er van, het gestolen te hebben. Daar
heeft Stien aanleiding toe gegeven, een meisje met een onprettig karakter.
Bets gelooft niet aan de schuld van Marie, die zij een goed hart toedraagt.
Marie lijdt onder die verdenking, Zij bidt, of de Heere haar onschuld aan
het licht wil laten komen. Eindelijk komt dit. Als een lek door een loodgieter moet gerepareerd worden en men den rooster voor de schooldeur
opneemt, wordt het ringetje gevonden, Nu komt duidelijk uit, dat Marie
onschuldig is, Alles met de meisjes komt thans in orde en zij nemen
Marie in haar kringetje op, Het stille meisje valt wel erg mee.
Algemeene op- of aanmerkingen : Een goed, frisch geschreven boek.
De verschillende karakters worden goed geteekend. Er zit opvoedkundige
waarde in en de geest is goed Christelijk en Schriftuurlijk.
Conclusie Warm aanbevolen.
OP 'T VERKEERDE PAD, door J. C. de Koning.
Catalogusno. 17 ; aantal blz, 118 ; 2e druk ; gecartonneerd ; geïllustreerd
met zwarte platen en met teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0,40 ;
jongensboek ; geschikt voor een leeftijd van ± 12 jr. ; algemeene strekking.
Korte inhoud: Jo van Vliet verliest met knikkeren, Hij vindt den
stuiter van z'n broertje en gaat dan verder knikkeren, maar ook dezer

verliest hij. Dan haalt hij in de schoolgang den stuiter uit de zak van
Henk Voortman. Kees van Dam komt dit te weten. Jo is bang, dat alles
zal uitkomen en Kees van Dam eischt vijftien cent om het stilzwijgen te
bewaren. Jo verkoopt stiekum z'n konijn en doet het voorkomen, of het
diertje is weggeloopen. Nu krijgt Kees van Dam z'n vijftien centen. Hij
koopt daar sigaretten voor en Jo liegt dan ook nog tegen den Meester.
Als deze hem n.l. vraagt, of Kees gerookt heeft, zegt hij : „Neen", hoewel
hij het zelf heeft gezien. Alles komt echter uit. Jo bekent ten laatste
alles en hij komt tot eerlijke schuldbelijdenis ook voor God. Dan wordt
gelukkig alles weer goed,
Algemeene op- of aanmerkingen Een prachtboek. Echt gezond godsdienstig gezinsleven. Aan zulke boekjes is groote behoefte en helaas, zulke
zijn er zoo weinig, Hier is op een fijne manier echt berouw beschreven en
ook, hoe het kind tot Jezus komt in ware schuldbelijdenis, Taal en stijl,
en ook de uiterlijke verzorging zijn keurig in orde,
Conclusie: Warm aanbevolen.
JOOSKE'S MOEILIJKE DAGEN, door G, Kaarn-van den Berg,
Catalogusno. 19 ; aantal blz. 29 ; 4e druk ; slappe omslag ; geïllustreerd
met zwarte platen ; prijs f 0.12 ; jongens- en meisjesboek ; geschikt voor
een leeftijd van ± 6-8 jaar ; algemeene strekking.
Korte inhoud Jooske, een klein meisje, moet op haar broertje Kokkie
passen, terwijl moeder met hoofdpijn te bed ligt. Dat gaat verkeerd ; Kokkie scheurt het behang van den muur, daar Jooske er niet op let. Hij eet
ook een stuk van 't behang op, 't kindje wordt ziek en moeder raakt
overstuur. De dokter wordt gehaald. Moeder moet een paar weken weg
om uit te rusten. Dan volgt de ontwikkeling van de geschiedenis, tot
Jooske eindelijk besef krijgt van haar kwaad en berouw toont, Haar vader
weet haar met fijne tact daartoe te brengen. Jooske blijkt toch een fijngevoelig kind te zijn. (zie verder boekbeoordeeling 1934).
Algemeene op- of aanmerkingen : Een heel goed boekje, met goede
paedagogische strekking, dat dringt tot vreeze Gods,
Conclusie : Warm aanbevolen.
NET KOMEDIANT, MAAR PREDIKANT, door Joh. Breevoort.
Catalogusno. 22 ; aantal blz. 55 ; 2e druk ; slappe omslag ; geïllustreerd
met teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.25 ; jongensboek ; geschikt
voor een leeftijd van ± 14-18 jaar ; algemeene strekking.
Korte inhoud: Op een visite van jongens en meisjes vertelt een
dominee een verhaal van een jongen, die tooneelspeler werd. Het verdorven leven der tooneelspelers wordt hierin beschreven. Ook de uitwerking
op degenen, die dergelijke voorstellingen bezoeken, Maar God opende
zijn oogen. Hij kwam tot bekeering en werd predikant. Juist in de plaats
waar hij eertijds in den schouwburg speelde. Ontroerend is het bezoek
aan iemand, die hem altijd naliep in den schouwburg, aan diens sterfbed.
Algemeene op- of aanmerkingen : Met grooten ernst waarschuwt dit
boekje voor de zonde. Het teekent ons Gods macht in de bekeering van
een zondaar. En uit dit oogpunt bezien kunnen we het hartelijk aanbevelen. Eén bezwaar is er maar. Het is voor de kinderen te moeilijk.
En daarom lijkt het niet geschikt voor uitdeeling aan de Zondagsschoolkinderen. Wel voor grootere. Onder dit voorbehoud is de
Conclusie : Warm aanbevolen.

OUDE JAAR, door Maryo.
Catalogusno. 30 ; aantal blz. 48 ; 3e druk ; slappe omslag ; geïllustreerd
met teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.20 ; meisjesboek ; geschikt
voor een leeftijd van ± 6-8 jaar ; algemeene strekking.
Korte inhoud : Ina, het dochtertje van een onderwijzer, weet, dat
Moeder op Oudejaarsdag oliebollen zal bakken, maar 't moet voor vader
een geheimpje blijven. 't Heeft 's nachts gesneeuwd en Ina krijgt een slee,
waarin ze door Vader en Tante gereden wordt. Een arm, klein jongetje
raad dan ook eens rijden. Als de bollen op Oudejaarsdag gebakken worden, komt een vreemde hond in de keuken. Hij krijgt ook een oliebol.
Het arme jongetje krijgt ook z'n deel en 's avonds smullen ze lekker van
de oliebollen. Op Oudejaar dankt Ina 's avonds den Heere en ze bidt ook
voor de arme kinderen.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een simpel vertelseltje. 't is niet
erg boeiend. 't Blijft moeilijk, wat goeds te geven voor de kleintjes. De
taal is echter heel goed en de strekking is zoo, dat we zeggen kunnen
Conclusie aanbevolen.
JOOST'S KERSTFEEST, door H. A. Wijmans.
Catalogusno. 31 ; aantal blz. 71 ; 3e druk ; gecartonneerd ; geïllustreerd
met teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.30 ; jongensboek ; geschikt
voor een leeftijd van ± 10-12 jaar ; algemeene strekking.
Korte inhoud : Joost woont in een visschersdorp aan de Zuiderzee.
Geslacht op geslacht hebben de mannen het visschersberoep uitgeoefend,
en nu moeten ze ander werk gaan zoeken, of verhuizen naar de Noordzeekust. Joost zou ook zoo heel graag naar zee willen. Juist tegen het Kerstfeest krijgt Joost's vader een ernstig ongeluk; hij breekt zijn been en moet naar
het ziekenhuis in de stad gebracht worden, maar het is gelukkig niet van
ernstigen aard. Toch is het voor Joost een echt Kerstfeest geworden, dat
hij gelooft in de geboorte van zijn Heiland, en dat al die kerstboomen en
verdere versieringen maar door menschenhanden er bijgemaakt zijn. Joost
wil later toch Kerstfeest vieren, dobberend op de golven.
Algemeene op- of aanmerkingen : Het boekje ziet er keurig uit. Maar
wij vinden den inhoud wat weifelend en ook het einde is zoo onzeker. De
schrijver ziet wel alléén de bezwaren van de drooglegging van de Zuiderzee. De kerstboom komt er wel in voor, doch wordt er niet in verheerlijkt.
Conclusie : matig aanbevolen.
ONDER HET VEILIGE DAK, door Carla.
Catalogusno. 34 ; aantal blz. 103; 3e druk ; slappe omslag ; geïllustreerd
met zwarte platen en met teekeningen tusschen den tekst ; prijs .f 0.30 ;
meisjesboek ; geschikt voor een leeftijd van ± 10-15 jaar ; algemeene
strekking.
Korte inhoud : Het gezin Peters is verarmd door het verlies van zijn
geld, door 't springen van een bank. Vader krijgt een beroerte en sterft.
De weduwe blijft met haar kinderen en een pleegdochter achter. Zij weren
zich allen flink om door 't leven te komen. Cor echter kan zich moeilijk
aanpassen. Zij raakt stilletjes op het verkeerde pad door wereldzin ; zij
gaat zelfs dansen. Zij wordt ziek en dat wordt het middel tot haar bekeering. Nu vindt zij het niet meer als vroeger zoo saai en vervelend thuis.
Zij is nu onder 't veilige dak.
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Algemeene op- of aanmerkingen: Een goed boek, prettig geschreven.
Het teekent den zegen van het leven in echt Christelijken zin. Bezwaar
voor ons is wel, dat men nogal spoedig „Jezus gevonden heeft". Uitvoering
van het boek is keurig. Wat mooi voor zoo luttelen prijs.
Conclusie Warm aanbevolen, behoudens bovengen. aanmerking.
OP LINDENOORD, door Carla.
Catalogusno. 36; aantal blz. 75 ; 5e druk ; gecartonneerd ; geïllustreerd
met zwarte platen en met teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.30 ;
meisjesbeok ; geschikt voor een leeftijd van ± 10-12 jaar ; algemeene
strekking.
Korte inhoud: Op Lindenoord woont Miep, het hoogmoedige dochtertje van Mijnheer Hoogvliet, dat wel een groot verschil maakt met de
nichten en neven uit het aardige predikantsgezin van Ds. Hoogvliet,
trouwe jongens en meisjes, die graag op Lindenoord komen logeeren, niet
voor Miep, maar voor hun vriendelijke Oom en Tante. Op Lindenoord
komt een meisje uit een zeer verarmd predikantsgezin uit Saksen logeeren. Zij is ondervoed en geniet dankbaar van de groote voorrechten, die
Miep op Lindenoord niet opmerkt. Er Is nog een andere leelijke trek in
Miep's karakter : zij is niet eerlijk. Haar oneerlijkheid kost den tuinknecht
zijn betrekking. Gelukkig komt Miep tot inkeer ; als Carla valsch beschuldigd wordt van diefstal, gevoelt Miep het verdriet, dat zij Frits heeft
aangedaan, maar ziet zij ook het groote kwaad, dat zij hiermee gedaan
heeft. Als Miep alles aan moeder beleden heeft, gevoelt zij, niet in eigen
kracht tegen de zonde te kunnen strijden, maar den Heere noodig te hebben.
Algemeens op- of aanmerkingen: Een aantrekkelijk boekje, dat door
onze meisjes met veel genoegen gelezen zal worden. Het vertoont zeer
goede trekken, ook het uitwendige ziet er netjes uit.
Conclusie aanbevolen.
DE BLADWIJZER, door H. te Merwe.
Catalogusnot 41 ; aantal blz. 40 ; 4e druk ; prijs f 0.16.
Voor korten inhoud en algemeene op- of aanmerkingen zie men de
Boekbeoordeeling-1935, blz. 51.
Conclusie Warm aanbevolen.
EEN ZATERDAG, door Maryo.
Catalogusno. 45 ; aantal blz. 78 ; 3e druk ; gecartonneerd ; geïllustreerd
met teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.30 ; jongens- en meisjesboek ;
geschikt voor een leeftijd van ± 8-10 jaar ; algemeene strekking.
Korte inhoud : Het gaat over een onderwijzersgezin. De belevingen
van alle gezinsleden op een Zaterdag worden verteld. We slaan de kleintjes gade in hun doen en laten, terwijl de ouderen naar school zijn. De
middag brengt veel verrassingen. Voor de ouderen een tochtje naar de
diergaarde, per auto, waar verder niets van verteld wordt. De anderen
gaan met Moeder en Opoe naar het park. De dag eindigt met een danklied aan God.
Algemeene op- of aanmerkingen: Dit boekje heeft vele goede kwaliteiten. Het kinderleven wordt er echt in geteekend. Toch bevredigt het
niet. Er zit te weinig spanning in. Het loopt alles te mooi. De godsdienstige
strekking is er niet goed in verwerkt, maar er meer aangeplakt. De leiding
van vader en moeder had meer naar voren moeten komen. Een uitdruk-
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king als „spijt hebben" is nogal vlak. Beter is te spreken van berouw over
de zonde. Ook het geestelijke gesprek met de kinderen bevredigt niet erg.
Verder zij er op gewezen, dat zij wel een bijzonderen tuin hebben, waarin
in October nog frambozen groeien 1
Conclusie : matig aanbevolen.
IN GODS HAND, door H. te Merwe.
Catalogusno, 48 ; aantal blz, 148 ; 5e druk ; gecartonneerd ; geïllustreerd
met zwarte platen en met teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.50 ;
jongensboek geschikt voor een leeftijd van ± 11-14 jaar ; Vaderlandsche
geschiedenis.
Korte inhoud en algemeene op- of aanmerkingen zie Boekbeoordeeling 1934 en 1935,
Conclusie ; Warm aanbevolen.
DIE ZIJN VERBOND HOUDEN, door A. Warnaar,
Catalogusno. 52 ; aantal blz. 92 ; 3e druk ; gecartonneerd ; geïllustreerd
met zwarte platen ; prijs f 0.40 ; jongens- en meisjesboek ; geschikt voor
een leeftijd van ± 10-12 jaar ; algemeene strekking.
Korte inhoud: In het dorp Dalmborg komt een weduwe wonen met
haar twee kinderen, Gerrit en Truus Verploeg. Hun vader is overleden.
Deze behoorde tot de SDAP, Gerrit moet in Dalmborg noodgedwongen
naar de Chr, school, Hij weet niets van den Bijbel. Daar leert hij er iets
van. Ook van het leven in de vreeze des Heeren, doordien hij vriend
wordt van Barend Vermeen. Hij leert het verschil zien tusschen vroeger
en nu. Barend en Gerrit onderscheiden zich bij een boschbrand door hun
eerlijkheid tegenover den baron. In den winter gaan zij schaatsen rijden.
Gerrit zakt door het ijs en Barend redt hem. De laatste wordt gevaarlijk
ziek. Barend sterft tenslotte aan t.b.c, Door al deze voorvallen komt er
meer band tusschen 't gezin Wed. Verploeg en Vermeer. Barend is 't middel geweest, waardoor Gerrit en zijn moeder leeren buigen voor Gods
Woord en tenslotte Christus als hun Zaligmaker leeren kennen.
Algemeene op- of aanmerkingen ; Het boek illustreert goed, hoe arm
't leven is zonder den dienst des Heeren. Daartegenover, dat alleen de
vreeze Gods de menschen gelukkig maakt. Niet de leuze der SDAP maar
het gebod van Christus trekt den mensch hoogerop. Alleen 't Christendom is het zuurdeeg om de maatschappelijke samenleving te verbeteren.
Een prachtboek, met groote paedagogische waarden. De Verbondsbeschouwing is niet geheel de onze.
Zie ook boekbeoordeeling 1934,
Conclusie : Warm aanbevolen.
ZO'N DRIFKOP, door Greeth Smitskamp,
Catalogusno. 54 ; aantal blz. 99 ; 3e druk ; gecartonneerd ; geïllustreerd
met teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.40 ; jongens- en meisjesboek ; geschikt voor den leeftijd van ± 10-12 jaar ; algemeene strekking.
Korte inhoud : Dirk, een sterke, wilde jongen, doet vaak ondoordachte dingen, die hem veel verdriet en spijt geven. Vooral lijdt hij onder
zijn driftbuien. Toch is het een goede jongen. Wanneer er op school een
inzameling wordt gehouden voor de arme Drentsche kinderen op de hei,
werkt Dirk enthousiast mee. Hij teekent ook een mooie tekst. Maar als
zijn zusje per ongeluk zijn teekening bederft, slaat hij in zijn drift haar
bril stuk. Wanhopig vlucht hij de deur uit. En verstuikt zijn voet. Maar
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alles komt terecht. En Dirk leert, dat hij Gods kracht noodig heeft, Ja,
dat de Heere zijn hart moet veranderen,
Algemeene op- of aanmerkingen : De inhoud beantwoordt niet heelemaal aan den titel. Eerst in het laatste stuk merken we pas, hoe erg het
is met Dirk's driftige natuur. Maar het is een boek met een leerzame
strekking. Het leert den kinderen offervaardigheid. Het leert hen zien de
macht der zonde. De noodzakelijkheid van bekeering. Toch moest er meer
over „berouw" gesproken worden in plaats van spijt. De jongens zullen
het gaarne lezen.
Conclusie : Warm aanbevolen.
OM VRIJHEID, door H, te Merwe,
Catalogusno. 56 ; aantal blz. 63 ; 3e druk ; gecartonneerd ; geïllustreerd
met teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.30 ; jongensboek ; geschikt
voor een leeftijd van ± 12-14 jaar ; Kerkgeschiedenis.
Korte inhoud: Het gaat over de Kruistochten. Vele lijfeigenen trekken mee, op krachtig aandringen van den Paus, om het Heilige Land te
veroveren, Want hun wordt vrijheid in uitzicht gesteld. Ook Gerolf van
de Arendshorst. De moeilijkheden en gevaren van den tocht worden levendig beschreven, Maar een monnik spreekt met Gerolf over het doel van
den tocht. Hij wijst Gerolf er op, dat de vrijheid, die hij zoekt, wel mooi
is, maar dat de hoogste vrijheid is ; verlossing van de slavernij der zonde.
Tot dit inzicht is Gerolf ook gekomen, wanneer ze weer behouden zijn
thuisgekomen van den Kruistocht.
Algemeene op- of aanmerkingen: Het is een vlot geschreven, historisch verhaal uit den tijd der Kruistochten. Hoofddoel is het bij den
schrijver, te laten zien, dat de verlossing der zonde-slavernij, de vrijheid
in Christus, van de hoogste beteekenis is. Er zit spanning in, zoodat de
jongens het graag zullen lezen. Toch een paar kantteekeningen : Al te
veel wordt voorgesteld, alsof het grootste deel der legers optrok in het
geloof en de rest uit zucht naar vrijheid. Maar de werkelijkheid is ; Er
waren er, die uit edele motieven meetrokken, De benden gespuis en geboefte waren ontstellend groot. En als de kerk der Middeleeuwen uit het
geloof had geleefd, zou de beweging der Kruistochten nimmer geboren zijn.
Want dan zou de Kerk verstaan hebben, dat we wel met het zwaard voor
een aardsch koninkrijk strijden, maar dat de Kerk overwint in de kracht
des geloofs.
Conclusie aanbevolen.
IN BEUKENDORP, door Henszen Veenland.
Catalogusno. 61 ; aantal blz. 157 ; 3e druk ; gecartonneerd ; geïllustreerd
met zwarte platen en met teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.50 ;
jongensboek ; geschikt voor een leeftijd van ± 10-12 jaar ; algemeene
strekking.
Korte inhoud: Twee jongens uit de stad gaan logeeren op een boerderij. Aantrekkelijk wordt verhaald over het dorpsleven. De knecht van
boer Harmsen is, in al zijn eenvoudigheid, een uitstekend opvoeder en
weet de juiste snaar bij de twee broeders te treffen, Ook boer Harmsen
en zijn vrouw, hoewel zelf geen kinderen hebbende, weten de jongens
voortreffelijk te leiden. Er heerscht bij hen, evenals bij den broer van
Harmsen, een echt Christelijke sfeer, die niet nalaat diepen indruk op de
logé's te maken. De hoofdpersoon in 't verhaal is echter Dirk, met wien
de broeders eerst vriendschap aanknoopen. Dirk wordt echter oneerlijk
tegenover hen, maar als zijn geweten ontwaakt en hij voelt, dat Gods
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toorn op hem rust, bekent hij schuld bij zijn vrienden, waarop alles weer
wordt als in de eerste dagen van 't verblijf op Beukendorp.
Algemeene- op of aanmerkingen
Een prettig geschreven boekje.
Conclusie : aanbevolen.
IN VEILIGE HAVEN, door Adri van Witzenburg.
Catalogusno. 64 ; aantal blz, 93 ; 3e druk ; gecartonneerd ; geïllustreerd
met zwarte platen ; prijs f 0.40 ; jongensboek ; geschikt voor den leeftijd
van ± 10-13 jaar ; algemeene strekking.
Korte inhodu : Het verhaal speelt in een visschersstadje en handelt
over twee jongens en den blinden klokkeluider Bertus, waar zij veel mee
op hebben. Zij helpen hem wel bij een en ander. De vaders van de jongens, Bram en Jaap, varen op haringloggers. In een stormnacht komt er
hoog water, hetgeen groot gevaar voor de stad beteekent. De angst wordt
gelukkig afgewend voor de visschers, die nog op zee zijn. Als allen binnen
zijn, blijven de vaders van Bram en Jaap nog weg. Zij komen ook behouden thuis. Dan wordt een dankstond gehouden in de kerk, Blinde Bertus
vertelt intusschen aan de jongens, wat hij heeft moeten missen, maar hoe
noodig dit voor hem was, Dit maakt op de jongens grooten indruk,
Algemeene op- of aanmerkingen: Een heel goed boekje, Het heeft
zelfs litteraire waarde, althans voor kinderlectuur. De jongens zijn geen
kinderen met groote-menschengedachten, maar echte jongens van vleesch
en van bloed. Wij bevelen dit leuke kinderboek hartelijk aan.
Zie ook boekbeoordeeling 1934.
Conclusie Warm aanbevolen.
GREETJE EN FOKKIE, door Carla.
Catalogusno, 76 ; aantal blz. 32 ; 3e druk ; slappe omslag ; geïllustreerd
met zwarte platen en met teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0,12 ;
jongens- en meisjesboek ; geschikt voor een leeftijd van ±6-9 jaar ; algem.
Korte inhoud
Greetje, een eenigst kind uit een gezin, waar vader
werkloos is, wordt morgen jarig, maar ze heeft toch verdriet, daar Fokkie,
het hondje, waarvan zij zooveel houdt, weg moet. Haar ouders kunnen er
de belasting niet voor betalen, De dokter, die verderop woont, komt daar
achter, en omdat Greetje's vader zijn zoontje Pim geholpen heeft, koopt
hij het hondje en Greetje mag er nu telkens bij komen kijken. Fokkie kan
onmogelijk wennen bij den dokter. Eindelijk moet hij maar weer naar
Greetje terug. 0, wat is zij blij. Zij ziet dit ook als een verhooring van
haar gebed,
Algemeene op- of aanmerkingen : Het zal den kinderen wel in den
smaak vallen, 't Is wel leuk verteld, Een concreet voorbeeld van de text :Laat al uw begeerten door bidden en smeeken bekend worden bij Mij.
De woorden zijn in lettergrepen verdeeld om het lezen te vergemakkelijken.
Conclusie : aanbevolen.
SIKKO, DE GEVANGENE DER NOORMANNEN, door H. te Merwe.
Catalogusno, 81 ; aantal blz. 88 ; 3e druk ; gecartonneerd ; geïllustreerd
?net zwarte platen en met teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.40 ;
jongensboek ; geschikt voor een leeftijd van ± 10-15 jaar , algemeene:
strekking,
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Korte inhoud ; Dit boek is reeds in 1933 beoordeeld, Daar ik mij
volkomen vereenig met dit oordeel, schrijf ik het hier over :
Op één der strooptochten wordt Sikko gevangen genomen en weggevoerd naar het hooge Noorden. Daar wordt hem aangeraden, den dienst
van Odin aan te nemen en Christus te verloochenen, Maar Sikko weigert
en wordt gesterkt door het gesprek met Gerardus, ook een gevangen
Fries. Als een jaar later de schepen der Noormannen weer uitvaren, weet
Sikko te ontvluchten en ontmoet zijn moeder weer,
Algemeene op- of aanmerkingen : Een prachtboek, dat men zonder
op te houden, uitleest. Vol spanning ! Mooi en echt is het gedeelte, waar
de Christenslaaf Gerardus het Evangelie predikt aan een armen slaaf.
zijn veel beter.
Jammer dat de titelplaat leelijk is ; de illustraties
Conclusie ; Warm aanbevolen.
TOT HET LICHT GLOORDE, door J. H. v, d. Lichte.
Catalogusno. 92 •' aantal blz. 165 ; 2e druk ; gecartonneerd ; prijs f 0,50.
Men zie de beoo rdeeling 1934, blz. 53.
Conclusie : Warm aanbevolen.
DE TIMMERMAN VAN ZERBST, door P. de Zeeuw J,G.zn.
Catalogusno. 93 ; 3e druk ; prijs f 0,30,
Reeds beoordeeld in 1936.
Conclusie: Warm aanbevolen.
ROSELIENTJE, door Ni. van der Hilst.
Catalogusno. 94 ; aantal blz. 158 ; 2e druk ; gecartonneerd ; geïllustreerd
met zwarte platen tusschen den tekst ; prijs f 0.50 ; meisjesboek ; geschikt
voor een leeftijd van ± 11-12 jaar ; algemeene strekking,
Korte inhoud: Roselientje is een weesje, dat door een nicht in Kwadam, na het sterven van haar moeder, wordt opgenomen. Daar heeft het
meisje het niet best. Neef Teunis is verslaafd aan den drank en nicht
Pleun is voor Roselientje een harde „moeder"Daarom besluit het kind.
weg te loopera. Zij gaat naar een zuster harer moeder in Amsterdam, waar
ze vriendelijk wordt opgenomen. Op school heeft ze het den eersten tijd
niet best, De leerlingen van haar klas zijn weinig vriendelijk en Roselientje
is stug en koppig, Er valt nogal eens wat voor, Bij een bezoek aan Artis
valt er voor Meester Robbers iets heel onaangenaams voor. Een der leerlingen, Alida Lormier, speldt op meesters rug een kaartje, waarop dit
stond te lezen : „Ziek geworden aap ; niets geven !" De meester is zeer
verontwaardigd. Tactisch treedt hij op ; hij neemt zich voor niet te rusten
.alvorens hij weet, wie het gedaan heeft. Alida Lormier doet in 't geheim
een briefje in diens lessenaar met deze woorden : „Roselientje heeft het
kaartje opgespeld". De waarheid zegeviert echter. Later meldt Ali zichzelf aan en vraagt Roselientje vergeving, 't welk koppig geweigerd wordt.
Hier toont Roselientje den slechten kant van haar karakter. Zij komt echter
tot inkeer en biedt Ali de hand der verzoening. Den goeden kant van
- haar karakter toont Roselientje in haar dankbaarheid tegenover haar
pleegouders. Zij helpt voorbeeldig in het huishouden. Als tante Marie
'eenigen tijd rust moet nemen,
Algemeene op- of aanmerkingen
In dit boek is veel, wat ons aantrekt ! Kinderen kunnen er uit leeren, dat zij vergevingsgezindheid moeten
betrachten. Echter wordt nicht Pleun, die haar geheele leven als een
,ongeloovige vrouw geleefd heeft, naar onze meening op haar sterfbed al
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te licht door Ds. Valkhuis als een boetvaardige zondares geteekend, op
grond van het feit, dat zij niet sterven kon, alvorens zich met Roselientje
verzoend te hebben. We vinden in haar niet die kenmerken, welke de
Schrift op zoo menige bladzijde teekent van den boetvaardigen zondaar.
Ook in ander opzicht toont het boek zijn oppervlakkigheid. De schrijver
verplaatst ons in een godsdienstig, kerksch gezin. Doch Piet, de pleegvader
laat niet één woord van protest hooren als Roselientje op Zondagavond
een kous stopt ! Integendeel, hij looft haar als een echt huismoedertje.
Daarom bevelen wij dit boek maar z e e r, zeer matig aan.
HET SULTANSKIND, door M. v. d, Mist,
Catalogusno. 109 ; aantal blz. 145 ; 2e druk ; gecartonneerd ; geïllustreerd met zwarte platen en met teekeningen tusschen den tekst ; prijs
f 0.50 ; jongens- en meisjesboek ; geschikt voor een leeftijd van ± 13 jaar ;
Zendingsgeschiedenis,
Wardjo is het kind van Sultan Agoeng, die afstammeKorte inhoud
ling is van een machtig Sultansgeslacht, Sultan Agoeng wordt door de
Nederlandsche Regeering geholpen, Dit krenkt zijn trots, doch hij moet
dat verdragen. Sultan Agoeng, Mohammedaan in merg en bloed, moet zich
beheerschen, doch hij doet het met moeite. Hij treedt vaak dubbelzinnig
op. Dit blijkt in een voorbereiden opstand door Abdoelrachman. De opstand mislukt, dank zij de waarschuwing van Wardjo aan het Zendingshuis.
Wardjo komt onder den invloed der Zending. Hij leert Jezus Christus
kennen, tenminste hiervan hoort hij, als hij eens gewond in het Zendingshuis komt. Wardjo leert inzien, dat de geest van den kraton somber is en
schrik verwekt. Het vertellen van den Heere Jezus en het lezen uit den
Bijbel worden Wardjo tot zegen. Hij ontworstelt zich aan de macht van
den Islam.
Algemeene op- of aanmerkingen : Van zonde en schuld wordt niet
gerept. Het boek laat ons wel goed zien, de moeilijkheden van Zending en
Nederlandsch bestuur, daarom zeer leerzaam. Ook Inlandsche toestanden
worden beschreven. Het slot is niet bevredigend. Wat is er van Wardjo
geworden ?
Conclusies Warm aanbevolen.
DE SPANNENDE ZOMER VAN BOTTE SPOELSTRA, door Bert Bakker.
Catalogusno. 114 ; aantal blz. 104 ; 2e druk ; gecartonneerd ; geïllustreerd met teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0,40 ; jongensboek ;
geschikt voor een leeftijd van ± 14 16 jaar ; algemeene strekking.
Korte inhoud : Botte Spoelstra moet voor zijn gezondheid een half
jaar naar buiten, naar Friesland, waar zijn Oom Spoelstra een groote
boerderij heeft. Een jongeman, Korff, komt daar ook, en ze worden samen
de grootste vrienden. Korff wil een boek schrijven, dat zijn levenswerk
worden moet. Hij leeft in twist met zijn vader, die een groot architectenbureau heeft in Amerika, en wil toonen, dat hij ook wat presteeren kan.
Botte en Korff trekken er samen dikwijls op uit ; bij één van die tochten
valt Botte van zijn paard en breekt zijn pols. Op een nacht tijdens een
hevig onweer brandt de geheele boerderij af ; het blijkt, dat de brand
door een vroegeren knecht is aangestoken. Ook het boek van Korff verbrandt; al zijn werk is tevergeefsch; hij wordt krankzinnig van smart.
Zijn vader komt over uit Amerika en heeft diep berouw, dat hij zijn zoon
zoo hard behandeld heeft. Alles wordt tenslotte goed ; Korff geneest en
Botte zal later ook naar Amerika gaan en een mooie betrekking krijgen
op het architectenbureau.
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Algemeene op- of aanmerkingen : Dit boek is voor Z, S. niet geschikt.
De godsdienstige strekking bevalt ons niet, het lijkt er zoo bijgehaald.
Ook met het gebod : „Eert uwen vader en uwe moeder.' wordt in het
geheel geen rekening gehouden, Zoowel de inhoud als de strekking vinden
wij erg onbevredigend. Het is niet positief ; zoo weifelend. De 2e druk
is gelijk aan de eerste.
Conclusie : niet aanbevolen voor Z. S.
DE JONGENS VAN DE Z - CLUB, door E. van Beek.
Catalogusno, 115 ; aantal blz. 157 ; 2e druk ; prijs f 0,50.
Ziek boekbeoordeeling 1935, blz. 67,
Conclusie Warm aanbevolen.
SITI, HET WAROEMEISJE, door Tine Schooneveid,
Catalogusno. 123 ; 2e druk ; prijs f 0.40.
Zie beoordeeling 1936, blz. 44.
Conclusie Warm aanbevolen.
ALI GAAT IN EEN DIENSTJE, door Gr. Gilhuis-Smitskamp.
Catalogusno. 126 ; aantal blz. 18 ; 2e druk ; prijs f 0.12.
(Zie verder Boekbeoordeeling 1936, blz, 45).
Algemeene op- of aanmerkingen: Het groote bezwaar, dat wij tegen
verschillende Kerstboekjes hebben is, dat de zonde niet gezien wordt als
zonde tegen een heilig en rechtvaardig God. Dat komt ook in dit boekje
niet uit. Men gaat veel te gemakkelijk over de zonde heen. Verder is het
slot niet genoeg uitgewerkt, Hier hadden de kinderen het meest van
kunnen leeren. Het is overigens een erg klein boekje, dat alleen voor deouderen gebruikt kan worden. Voor de jongeren is het geheel ongeschikt.
Conclusie : matig aanbevolen,
'T ERGSTE 'T BESTE, door D. Menken-v, d. Spiegel.
Catalogusno. 131 ; aantal blz. 48 ; 2e druk ; slappe omslag ; geïllustreerd
met teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.20 ; jongensboek ; geschikt
voor een leeftijd van ± 9-11 jaar ; algemeene strekking.
Korte inhoud : Wout en Fred zullen gaan logeeren in Meerdonk bij de
neven. Daags te voren krijgt Wout blindedarmontsteking en moet naar het
ziekenhuis. Boos is hij, dat Fred nu heerlijk naar Meerdorp gaat, terwijl hij
zijn Paaschvacantie in 't ziekenhuis moet doorbrengen, En hij had nog wel
zoo gebeden 1 Maar in Meerdorp gebeurt een ongeluk. Als Fred en de
neven op het meer roeien, steekt er een storm op. De boot slaat om en
Fred verdrinkt haast. Als Wout er bij was geweest, zou hij zeker verdronken zijn, want hij kan niet zwemmen. Als dan ook allen weer thuis
zijn, erkent Wout, dat het wel erg was, de vacantie in het ziekenhuis te
moeten doorbrengen, maar dat God toch wist, wat het beste voor hem
was. En hij stemt in met wat vader hem leert : Loof den Heere, mijn ziel.
Algemeene op- of aanmerkingen : Een boeiend boekje, met een leerzame, godsdienstige strekking.
Conclusie aanbevolen,
HET GROOTE VERSCHIL, door E. van Beek.
Catalogusno. 133 ; aantal blz. 32 ; 2e druk ; slappe omslag ; geïllustreerd
met zwarte teekeningen tusschen den tekst ; prijs ,f 0.16 ; jongensboek ;
geschikt voor een leeftijd van ± 12 jaar ; algemeene strekking.
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Korte inhoud : Henk Hartse en Karel Veerstra zijn van jongs af al
vrienden. Ze bewonen „dezelfde trap", Ze bleven ook op school vrienden.
Echter is er tusschen beiden een groot verschil. Henk neemt het leven
op en wordt daar thuis ook in opgevoed, Karel heeft geen bezwaar om
Zondags naar het voetballen te gaan en de bioscoop te bezoeken. Henk
wijst hem wel op het verkeerde daarvan. Van school af, gaat Karel naar
Den Haag en Henk komt bij een loodgieter. De laatste doet zijn plicht,
omdat God het wil en wordt een goed, bekwaam vakman, die later compagnon in de zaak wordt. Karel komt op het verkeerde pad. Wordt rijk
door bedrog, valsche handteekeningen, diefstal enz. Door een auto-ongeluk
komt Karel in het ziekenhuis en heeft berouw over zijn slechte leven. Na
genezing is hij kreupel en begint een groentenwinkel.
Algemeene op- of aanmerkingen : Een tweeden druk beleeft dit
boekje, dat reeds vorig jaar besproken is in de Boekbeoordeeling Jg. 1936,
bladz. 50. Wij verwijzen daarheen en willen het nog eens aanbevelen. Weer
vonden wij ook in dit boekje de uitdrukking „Kies de weg achter Jezus
en ken Hem in al je wegen". Christus is allereerst de Borg, door Wien
wij tot den Vader komen en daarna de Leidsman des geloofs, Die ons
voorgaat. De onderwijzer „veronderstelt" dus, dat zijn leerlingen met hun
schulden al tot Christus gebracht zijn en Hij daarom hun Leidsman is.
Deze veronderstelling leert de Schrift niet. Den leerlingen moet worden
voorgehouden : „Kies de weg achter den Heer e en ken God in al je
wegen", want zoo zullen de leerlingen de onmisbaarheid van Christus als
Borg voor hun zielen leeren verstaan en dit niet als een veronderstelling
maar als een doorleefde zaak. We meenden hierop eens te moeten wijzen,
omdat wij een dergelijke voorstelling als hier in dit boekje, meer aangetroffen hebben.
Conclusie aanbevolen.
MARTIENTJE'S VERLANGEN, door P. A. de Rover.
Catalogusno. 137 ; aantal blz. 24 ; 2e druk ; slappe omslag ; geïllustreerd
met teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.08 ; jongens- en meisjes-boek ; geschikt voor een leeftijd van ± 8-10 jaar ; algemeene strekking.
Korte inhoud : Martien-tje is een schipperskind. Als zij acht jaar is,
gaat ze naar de SchippersschooL Helaas, de crisis maakt er een einde aan.
Dat is een heele teleurstelling in haar leven. Dan komt er een schippersdominee op bezoek. Druk wordt er gepraat over de armoede onder de
schippers. Maar de dominee hoort ook over Martientje's teleurstelling.
Door zijn bemiddeling kan ze gratis een jaar weer naar school. Maar nu
Martientje gehoord heeft van de armoede onder andere schippers, wil ze
het geld daar liever voor besteden. Ze wil een offer brengen. Maar dat
behoeft niet, In den Kerstnacht knielt een in-gelukkig Martentje op de
plecht van het schip, om den Heere te danken voor dit onverwachte geluk.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een prachtboekje van den bekenden
schrijver. Met genoegen hebben we het gelezen. Het is degelijk van inhoud. De auteur blijkt met het schippersleven goed bekend te zijn. De
strekking is goed. Martientje's bereidheid om een offer te brengen, is mooi
geteekend.
Conclusie : Warm aanbevolen.
MIETSIE EN LAJOS, door Maryo.
Catalogusno. 138 ; 2e druk ; prijs f 0.12.
Zie boekbeoordeeling 1936, blz. 52.
Conclusie Warm aanbevolen.

HET KIKKERSLOOTJE, door C. Gilhuis.
Catalogusno. 139; aantal blz. 34; le druk; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.20 ; jongens- en
meisjesboek ; geschikt voor een leeftijd van ± 6 jaar ; algemeene strekking.
Korte inhoud Liesje is ongehoorzaam ; terwijl Opa een dutje doet en
Moeder boven is, gaat zij naar het slootje achter in den tuin en vangt daar
een kikkertje in haar hoed. Dat moet zij Opa laten zien ! Maar de kikker
verwekt een heele consternatie in de salon, waar een deftige mevrouw
op visite is. Den volgenden dag is Liesje weer ongehoorzaam ; ze gaat
weer naar het slootje en valt daarin. Gelukkig, dat Opa haar bijtijds redden kan. Nu moet ze haar verjaardag in bed vieren ; maar één ding valt
mee : hoewel ze ongehoorzaam geweest is, krijgt zij toch verschillende
cadeautjes. Maar niet voordat zij aan den Heere gevraagd heeft, of Hij haar
gehoorzaam wil maken.
Algemeene op- of aanmerkingen : Een leuk verhaal voor de kleintjes,
op uitstekende wijze verteld. De godsdienstige sfeer is kinderlijk en goed,
hoewel door den aard van het verhaal niet diepgaand. Mooi, dat Liesje
den Heere noodig, heeft om haar kinderzonden te overwinnen. Zij is niet
het brave meisje, dat we alleen in boeken aantreffen, maar het kind, zooals we dat overal kunnen vinden.
Conclusie : aanbevolen.
JOBSE, door C, Th. Jongejan-De Groot,
Catalogusno. 140; aantal blz. 34 ; le druk ; slappe omslag ; geïllustreerd
met teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.20 ; meisjesboek ; geschikt
voor een leeftijd van ± 8 jaar ; algemeene strekking.
Korte inhoud : Het boekje vertelt ons van Jopie ter Weele, een heel
aardig kind, uit een knus gezin. Jopie is jarig en ontvangt van vader en
moeder een mooi fornuisje, dat Vader zelf gemaakt heeft en juist op haar
verjaardag komt een poesje aanloopen, Dat poesje noemen ze Jobse. Op
een keer, dat vader en moeder naar een zieke tante op bezoek moeten,
is Jopie met Ineke en Jobse thuis. Vader heeft Jopie verboden naar
buiten te gaan, doch niettegenstaande dit verbod heeft Jopie het toch
gedaan en juist, terwijl zij de deur had geopend, is Jobse, de poes, weggewipt. Zij krijgt een ongeluk, doordat ze geraakt werd door een auto.
's Avonds kwam Jobse niet thuis en eenige dagen blijft ze weg. Doch wie
vindt haar ? Dokter van Velzen vindt haar en verpleegt haar. Hier vindt
Jopie haar, toen zij een boodschap bij dokter moest doen. Jopie is gelukkig. Zij vertelt het moeder en
belijdt ook haar verkeerde gedrag op
den avond, toen vader en moeder op ziekenbezoek waren. Moeder spreekt
hierover met haar en wijst Jopie er op, dat zij een nieuw hartje moet
ontvangen. Moeder vermaant haar, dat zij hier veel om vragen moet.
Algemeene op- of aanmerkingen : Het is een aardig boekje. Ook de
godsdienstige strekking is m.i. wel goed.
Conclusie : Warm aanbevolen.
AGENT No. 1, door M, v. d. Hilst,
Catalogusno, 141 ; aantal blz. 151 ; le druk ; gecartonneerd ; geïllustreerd met teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.75 ; jongensboek
geschikt voor een leeftijd van ± 12-14 jaar ; algemeene strekking.
Korte inhoud : Het leven van Bart Jochem, die bij oom Teun, den
scharensliep, in huis is, wordt ons hierin geteekend. Bart staat onder
slechten invloed, want Oome Teun en een vriend van hem zijn geen eer-

zame burgers, Integendeel. Maar er is er één, die zich ontfermt over Bart :•
de politie-agent uit het stadje. Bart heeft het niet gemakkelijk, Van den
Bijbel weet hij niets af. Hij komt in Amsterdam terecht. En het laat zich
aanzien, dat hij in een misdadige omgeving zal opgroeien voor galg en rad.
Maar hier vindt de agent hem weer, die hem meeneemt en bij zich in huis
opneemt, zoodat Bart een Christelijke opvoeding krijgt, In die boek worden
we gewezen op het Goddelijk erbarmen jegens zondaren. Zoodat ook wij
niet langs hen heen mogen leven, maar het verlorene moeten opzoeken om
het onder Gods zegen te behouden. Dat men hier vaak anders over
denkt, laat de schrijver in andere figuren zien.
Algemeene op- of aanmerkingen : Dit mooie boekje geeft een stuk
e vangelisatie-werk, Het leven van Bart en zijn omgeving wordt ons als een
zondig leven geteekend, En daartegenover hetgeen •de agent en zijn vrouw
doen uit liefde tot het verlorene. Zij houden Bart vast. Ze zien niet laag
neer op zijn omgeving. Zij gelooven in Gods ontferming jegens zondaren.
Daarom is er bij hen ook erbarmen. Het is goed, dat de jeugd het Evangelie zoo leert verstaan. Dit boekje is heel geschikt tot uitdeeling, juist
op het feest van Gods erbarmen, dat in Jezus Christus openbaar komt,
Die in de wereld kwam om het verlorene te redden.
Conclusie : Warm aanbevolen.
HEIN BLOMMERS, door J. C. de Koning.
Catalogusno. 142 ; aantal blz. 77 ; le druk ; gecartonneerd ; geïllustreerd met zwarte teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.40 ; jongensboek ; geschikt voor een leeftijd van ± 12 jaar ; algemeene strekking.
Korte inhoud : Een aardig verhaal over twee vrienden, die het best
met elkaar kunnen vinden ; eerlijke jongens, die wat voor elkaar overhebben en elkaar probeeren te helpen waar het kan. Hein's vader wordt
ontslagen op het kantoor ; een heele slag voor het gezin ; als vader bidt
„Geef ons heden ons dagelijksch brood", klinkt het anders dan gewoonlijk.
Hein gaat mee gebukt onder de zorg van zijn ouders en als zijn moeder
zichzelf en den jongen voorhoudt, dat zij maar veel aan den Heere om
uitkomst moeten vragen, vertelt Hein schuchter, wat meester dien morgen
op 't schoolbord geschreven heeft : „Roep Mij aan in den dag der benauwdheid. Ik zal er u uithelpen en gij zult Mij eeren.- Dit typeert Hein.
En dat dit geen praatjes zijn, wordt wel duidelijk uit het vervolg. Hein p -obeert wat te gaan verdienen na schooltijd. Het lukt, hij wordt loopjongen
bij een boekhandel. De Heere zorgt er nog wel voor, dat hij een fiets
krijgt ook. Joop Rietdijk krijgt een nieuwe fiets op zijn verjaardag en
mag nu de oude geven aan Hein. Hein maakt het best op de zaak. Hij
blijft eerlijk, ook als het een keer veel gemakkelijker is, wat minder eerlijk te zijn. Zijn patroons weten dat te waardeeren, terwijl Hein's ouders
hun jongen tot een grooten steun zijn. Ja, jonge twijgen zijn nog buigzaam,
een Christelijke opvoeding is heel wat waard in het leven der kinderen.
Algemeene op- of aanmerkingen : Een zeer goed boek, daar staat de
naam van den schrijver borg voor, De stijl is goed verzorgd. De sfeer in
het gezin van Blommers is heel zuiver en doet weldadig aan. We kunnen
dit boekje met warmte aanbevelen ; laat het maar veel gelezen worden.
De platen zijn over 't geheel aardig ; de -titelplaat kunnen wij minder
waarde eren.
Conclusie : Warm aanbevolen.
GOD HOORT, door K. S. Pomp.
Catalogusno, 143 ; aantal blz. 36 ; le druk ; slappe omslag ; geïllustreerd

met zwarte teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.20 ; meisjesboek ;
geschikt voor een leeftijd van ± 10-12 jaar ; algemeene strekking.
Korte inhoud De handwerkjuffrouw van de meisjes der vierde
klas gaat de school verlaten ; nu hebben de meisjes besloten de juffrouw
bij wijze van verrassing een foto van de klas als afscheidscadeau mee te
geven. Daartoe moesten alle meisjes een kwartje meebrengen. Maar een
kwartje is veel voor arme menschen. Daarom is Geertje Zondag terneergeslagen. Thuis kunnen ze het niet missen, daarom wil ze er niet om vragen ;
dus zal Geertje niet op de foto staan. Nu hoort Geertje van den onderwijzer, dat de Heere alles geeft, wat van den Heere in 't geloof gevraagd
wordt. Dus bidt zij, of de Heere haar in dezen helpen wil Hopend ziet
zij uit naar de verhooring. Ja, ze gaat (hoe begrijpelijk) naar alle kanten
uitzien vanwaar misschien het kwartje komen kan. Zelfs stelt zij zich in
den weg, den Heere een beetje te helpen ; echt menschelijk. De wijze,
waarop de Heere verhoort, blijkt echter heel wat eenvoudiger te zijn dan
de weg, dien Geertje uitdenkt, Hij regeert en als Geertje van alles heeft
afgezien en in 's Hoogsten welbehagen berust, brengt de Heere verrassend
uitkomst. Hoe goed gezien, dat Geertje eerst vastloopen moest in haar
eigen werk, Spontaan dankt zij den Heere voor Zijn verhooring,
Algemeene op- of aanmerkingen: Een heel goed boekje, dat in ruime
mate verspreid kan worden. Een woord van lof voor den schrijver.
Conclusie : Warm aanbevolen.
DE GEMZENJAGER VAN PRA-DEL-TORNO, door P. de Zeeuw J.G.zn.
Catalogusno, 144 ; aantal blz. 76 ; gecartonneerd ; geïllustreerd met
teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0,40 ; jongensboek ; geschikt voor
een leeftijd van ± 12-14 jaar ; Kerkgeschiedenis,
Korte inhoud We worden verplaatst naar den tijd, waarin de Roomschen de Waldenzen vervolgden. Alle verzoeken om rustig en ongestoord
God te mogen dienen naar Zijn Woord worden afgewezen. De Waldenzen
kunnen kiezen a Roomsch worden of gedood. Maar de Waldenzen verdedigen zich, waarbij de gemzenjager van Pra-del-Torno een voorname rol vervult. Ook zijn zoon, die verdwaalt en in handen van den vijand valt, verricht een goede dienst. Het gevolg is, dat de Roomschen den strijd moeten
opgeven. 5 Juni 1561 wordt het verdrag van Cavona gesloten. De Waldenzen worden met rust gelaten.
Algemeene op- of aanmerkingen : Dit is een mooi verhaal. Boeiend
vertelt de schrijver van de moeiten en den strijd der Waldenzen. Het is
zoo goed, dat de kinderen ook hiervan gaarne zullen kennis nemen. De
schrijver teekent ons de menschen in hun „deugden en ondeugden", maar
laat ons vooral zien de kracht van het geloof.
Conclusie : Warm aanbevolen.
DE CHINESE DOLK, door A. Duyser.
Catalogusno. 145 ; aantal blz. 123 ; le druk ; gecartonneerd; geïllustreerd met teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.60 ; jongensboek ;
geschikt voor een leeftijd van ± 13-16 jaar ; algemeene strekking.
Korte inhoud
Chineesche jongens in Holland, op Hollandsche scholen, hebben het dikwijls niet gemakkelijk, Zoo ook Si Kok Chun, de held
van dit spannende verhaal, heeft van zijn klasgenooten, maar speciaal
van Magere Gerrit, heel wat te verduren. Gerrit weet den Chineeschen
knaap voor de oogen van zijn onderwijzers in een heel ongunstig daglicht
te stellen, zoodat hij beschuldigd wordt van diefstal, De vader van Chun

is uit China gevlucht, omdat hij als Christen daar niet kon blijven, maar
Chun's liefste wensch is, eens terug te mogen gaan naar zijn geboorteland.
Chun bemerkt, hoe het komt, dat Gerrit altijd zooveel zakgeld heeft ; hij
helpt de Chineezen in het smokkelen van opium, hoewel de jongen zelf
niet precies weet, waarmee hij ze helpt. Op Kerstavond, terwijl Chun
juist naar de Kerstfeestviering wil gaan, hoort hij hulpgeroep. Gerrit, die
bezig was met zijn duister werk, heeft een ongeluk gehad, is in het water
gevallen. En Chun ? Hij bidt den Heere : Help me ! „Hebt uwe vijanden
lief" klinkt het in zijn binnenste. Hij springt in het ijskoude water, en
redt den jongen, die hem altijd zoo plaagt. Zoo kon Chun da Kerstfeestviering niet bijwonen. Maar toch heeft de Heere hem een heel mooien
Kerstavond gegeven.
Algemeene op- of aanmerkingen: Onze jongens zullen genieten van
dit spannende verhaal. Het is goed geschreven. Wat zullen ze met Chun,
dezen dapperen Christenjongen, meeleven.
Conclusie : Warm aanbevolen.
AAN BOORD VAN DE „KWIEK", door K. S. Pomp.
Catalogusno, 146 ; aantal blz, 36 ; le druk ; slappe omslag ; geïllustreerd
met zwarte teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.20 ; jongensboek ;
geschikt voor een leeftijd van ± 12 jaar ; algemeene strekking.
Korte inhoud : Het verhaal van een reis naar Zweden aan boord
van een zeeboot. Henk Jansen is de gelukkige, wien dit te beurt valt. Zijn
oom Barend heeft een koksmaat noodig, gedurende de vacantie mag Henk
nu de school met de zeeboot verwisselen, Aan boord is nog een jongen
een paar jaar ouder dan Henk, eigenlijk geen goed gezelschap voor een
jongen, die in een Christelijk gezin is opgevoed. Albert probeert Henk in
Karlskrona mee te krijgen naar de bioscoop, en nog wel liefst op Zondag,
wanneer hij gewoon was naar de kerk te gaan, maar Henk durft niet
ronduit „neen" te zeggen. Gelukkig blijft Henk ervoor bewaard op Zondag
naar de bioscoop te gaan, ze vinden de bioscoop n.l. in het middaguur
gesloten en gaan nu de naastliggende kerk binnen. De kracht van het
gebed der ouders heeft zijn uitwerking in het verre land. Henk belijdt
zijn schuld aan Oom Barend en leert, dat de zonde niet in eigen kracht
bestreden kan worden.
Algemeene op- of aanmerkingen : Een goed geschreven verhaal,
waarin de verleidende kracht der zonde goed aangegeven wordt. Henk's
strijd en twijfel zijn duidelijk en aantrekkelijk beschreven. Er is een groot
bezwaar, waarom wij het toch niet hartelijk kunnen aanbevelen, Henk
schijnt van zijn ouders alleen maar naar „gekeurde" films te mogen.
„Grazige weiden" is ook een „gekeurde" film ; durven Henk's ouders daarheen hun kinderen ook te zenden ? Het lijkt mij een heel zwak standpunt,
dat de ouders innemen inzake de bioscoop. Henk mijmert ergens : „En
misschien werd er wel een film vertoond, die je van God afvoerde". Dit
is geen kindertaal ; bovendien zou ik wel eens willen weten, of er ook op
Zonda g een film vertoond kan worden, die w e 1 naar God voert, Om
deze redenen is de
Conclusie : matig aanbevolen.
DE BRAND IN HET ZENDINGSHUIS, door D. K, Wielinga.
Catalogusno. 147 ; aantal blz. 23 ; le druk ; slappe omslag ; geïllustreerd met zwarte platen en met teekeningen tusschen den tekst ; prijs
f 0.12 ; jongens- en meisjesboek ; geschikt voor een leeftijd van ± 12-14
jaar ; Zendingsgeschiedenis,
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Korte inhoud s Het kleine boekje spreekt over gewoonten en verhoudingen der Inlanders, de moeilijkheden, waarmee de Zending heeft te
worstelen, en geeft ook de gedragslijn aan, die men volgen moet, om met
vrucht onder Gods zegen te arbeiden.
Algemeene op- of aanmerkingen s Voor menigeen is het in zijn kort
bestek toch een leerzaam boekje.
Op bldz. 22 wordt het woord Heer in plaats van Heere gebruikt.
Conclusies aanbevolen voor Z. S. (voor ouderen meer geschikt),
EEN DROEVE EN EEN BLIJDE AVOND, door H. te Merwe.
Catalogusno. 148 ; aantal blz. 24 ; le druk ; slappe omslag ; geïllustreerd met zwarte teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.12 ; jongensboek ; geschikt voor een leeftijd van ± 9-13 jaar ; algemeene strekking.
Korte inhoud : Kees van Dijken is een Rotterdamsche jongen uit een
arm gezin ; zijn vader is werkloos. Op zekeren dag dwaalt hij door de
straten en ontmoet een vriendje, Bas van Dam. Kees wordt door Bas verleid op de markt sinaasappelen weg te nemen voor zijn zieke zusje,
Kees wordt betrapt en naar het politiebureau overgebracht, Het valt
echter nogal mee ; zijn vader mag hem 's avonds weer komen halen. De
agent Dankelman gebruikt deze gelegenheid om met Kees te praten over
den Heere en over zonde; voor Kees nog onbekende klanken. Als Van
Dijken Kees komt halen, noodigt de agent beiden uit om de Kerstfeestviering bij te wonen in de zaal „Obadja" Voor het eerst hoort Kees hier
de Kerstgeschiedenis. Hij vindt er geen Kerstboom, maar gevoelt er iets
van wat „zonde" is. Thuisgekomen overdenkt hij nog eens het gehoorde ;
hij begrijpt er iets van, dat de Heere Jezus alles goed kan maken, wat
in den mensch bedorven is.
Algemeene op- of aanmerkingen: Het verhaal is zeer beknopt. Ook
meen ik stellig, dit verhaal al eens eerder gelezen te hebben. Om de
goede strekking willen wij het gaarne warm aanbevelen, al hebben wij van
dezen schrijver wel eens iets beters te lezen gekregen.
Conclusie: Warm aanbevolen.
EEN VAST VERTROUWEN, door J. H. Huisman-Schippers.
Catalogusno. 149 ; aantal blz. 37 ; lste druk ; slappe omslag ; geïllustreerd met zwarte platen en met teekeningen tusschen den tekst ; prijs
f 0.20 ; jongensboek ; geschikt voor een leeftijd van ± 9-12 jaar ; algem.
strekking.
Korte inhoud: Jan Verkerk's vader is vrachtschipper. 't Gaat slecht,
er wordt weinig verdiend. Jan zou een oude fiets van zijn schoolmakker
Leo kunnen koop en voor f 5.—, maar 't kan onmogelijk. Vaders schuit
moet gerepareerd worden. Dit wordt veel hooger in kosten, dan hij dacht.
Vader en moeder leggen alles voor den Heere neer. Er schijnt uitkomst
te komen als de veekoopman Dijkhof vader vraagt om voor hem te varen.
Echter, enkele malen zal hij dan 's Zondagsnachts vee moeten inladen. Dat
kan Verkerk niet doen, want dat is ontheiliging van den dag des Heeren.
Den volgenden dag komt Dijkhof terug en vraagt toch, of Verkerk wil
varen, nu zonder Zondagsarbeid. Dan komt tenslotte alles in orde. Verkerk
verdient weer geld. Jan krijgt wel geen fiets — misschien later — maar
een nieuw pak. Zoo wordt het een aangenaam Kerstfeest voor Jan.
Algemeene op- of aanmerkingen : Het boek is wel goed. Er zit een
mooie strekking in, door het hooghouden door Verkerk van den Dag
des Heeren. Toch lijkt het wel wat wijs, dat Jan daar nog zooveel mee
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te doen heeft, Om 't doel ervan kunnen wij dat wel aanvaarden, al zal de
practijk van 't jongensleven wel anders te zien geven,
Conclusies aanbevolen,
HET WAS DIRK SMIT NIET
, door Jeanne Marie.
Catalogusno. 150 ; aantal blz. 32 ; le druk ; slappe omslag ; geïllustreerd met teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.16 ; jongensboek ;
geschikt voor een leeftijd van ± 9-13 jaar ; algemeene strekking.
Korte inhoud s Het gezin v. d. Bergh, vader, moeder en twee jongens
is door de werkloosheid in moeilijke omstandigheden. Van den Bergh heeft
gelijk met Dirk Smit, een jeugdvriend, naar een betrekking van chauffeur
gesolliciteerd, maar Dirk Smit, hoewel minder bekwaam dan v. d. Bergh,
is benoemd. Er is nu een antipathie tegen Dirk Smit ontstaan. Als de auto
van Dirk Smit defect is, wil v. d. Bergh dan ook niet helpen. Alleen op
herhaald aandringen van zijn vrouw gaat hij tenslotte helpen. Dirk Smit
kan na enkele uren oponthoud verder en is dan in Gods hand het middel
om de zoontjes van Van den Bergh uit het ijs te redden, Van den Bergh
leert dan in dit alles Gods Hand zien en verzoent zich met Dirk Smit.
Zoo gaan zij toch een heerlijk Kerstfeest tegemoet, omdat ook voor de
toekomst v. d. Bergh geleerd heeft, zijn geheele leven in Gods Hand te
stellen.
Algemeene op- of aanmerkingen : Een fijn en prachtig boekje. Hier
zit de juiste spanning in. Godsdienstig en opvoedkundig van de beste
soort. Zoo moeten onze boekjes zijn. De uiterlijke verzorging is ook heel
goed..
Conclusies Warm aanbevolen.
DE BRANDSTICHTERS, door Jan van Groningen,
Catalogusno. 151 ; aantal blz, 75 ; le druk ; gecartonneerd ; geïllustreerd met teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.40 ; jongensboek ;
geschikt voor een leeftijd van ± 10-14 jaar ; algemeene strekking.
Korte inhoud : Peter Brink komt dikwijls op de boerderij van Boer
Halstra. Harm, de knecht, is een vriend van hem, dien hij dan ook dikwijls
helpt en zoo komt hij te weten, dat achter op het land wat rommel ligt,
die verbrand kan worden. Op een namiddag gaat Peter met z'n vriend
Wessel den polder in. Ze steken den rommel in brand, maar ook de groote
houtmijt van takkenbossen wordt een prooi der vlammen. Tijs Boender,
een arme jongen van een woonschuit, krijgt de schuld. Peter en Wessel
zwijgen. Op een avond, als Peter alleen met z'n moeder is, komt vrijwillig
een oprechte schuldbelijdenis. Zoo is het mogelijk, dat straks Peter en
Wessel met Tijs Boender een goed Kerstfeest vieren,
Algemeene op- of aanmerkingen : Dit is nu een boekje, waar de godsdienst niet zoo maar bovenop ligt. De kerstboom kan dan ook beste gemist worden. De taal is goed, maar woorden als „gek" zijn m.i. niet paedagogisch verantwoord. Verder hebben we voor dit boekje veel lof,
Conclusies Warm aanbevolen.
HARRIE'S EERSTE SCHOOLJAAR, door J. S. Dondorp-Tazelaar.
Catalogusno. 152 ; aantal blz. 48 ; le druk ; slappe omslag ; geïllustreerd met zwarte platen tusschen den tekst ; prijs f 0.25 ; jongensboek ;
geschikt voor een leeftijd van ± 6-8 jaar ; algemeene strekking.
Korte inhoud : Harrie beleeft in z'n eerste schooljaar heel wat
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aardige en droevige dingen. Vooral het sterven van een klassegenootje, een ouderloos meisje, met lamme beenen, maakt grooten indruk op hem. Vader troost
hem en heldert zijn kinderlijk misverstand op. Ook mag Harrie met Klaas
op een motorboot de melkbussen bij de boeren halen. Dit reisje verliep
wel angstig, maar tenslotte komen zij behouden thuis. Intusschen hebben
vader en moeder angstige uren beleefd.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een aardig, kinderlijk boekje. De
voorvallen uit het kinderleven zijn goed weergegeven. Gerrie'_, eenvoudige
voorbeeld voor vroomheid is van goede strekking. Evenwel het geheel is
teveel samengesteld ; het is te veel afgewisseld.
Het woord Heer wordt in plaats van Heere gebruikt.
Conclusies aanbevolen.
TOEN HET WINTERDE, door M. v. d. Hilst,
Catalogusno. 153 ; aantal blz. 19; slappe omslag ; geïllustreerd met
teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.12 ; jongensboek ; geschikt voor
een leeftijd van ± 8-9 jaar ; algemeene strekking, ...
Korte inhoud s Jan Hamel heeft op een „berg" een cafétje. Door
het ook 's winters open te houden, krijgt hij meer verdienste. Vooral 'sZondags is het druk, in de ijs- en sneeuwperiode. Z'n zoon Willem moet
ook helpen. En kan zoodoende niet naar de Kerstfeestviering van de Zondagsschool, Jan Hamel is niet godsdienstig. Maar dan gebeurt er met
Willem een ongeluk. Wonder boven wonder wordt hij weer beter. Hierdoor komt Jan Hamel tot andere gedachten.
Algemeene op- of aanmerkingen : Een spannend boekje met een leerzame strekking, vooral wat betreft het heiligen van den Dag des Heeren.
Tegenover Hamels gedachte: den hemel te zullen beërven door een braaf
en deugdzaam leven, had uitgewerkt moeten worden, dat wij alleen door
wedergeboorte en bekeering, door geloof in den Heere Jezus bij God
kunnen komen om met Hem te leven.
Conclusies aanbevolen.
ONDER ZEEROOVERS, door Henszen Veenland,
Catalogusno. 155 ; aantal blz. 48 ; le druk ; slappe omslag ; geïllustreerd met teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.25 ; jongensboek ;
geschikt voor een leeftijd van ± 12-16 jaar ; algemeene strekking.
Korte inhoud : De „Polaris", een passagierschip, wordt in de Chineesche wateren door zeeroovers aangevallen ; de passagiers worden gevangen genomen en meegevoerd. Als geen hooge losprijs voor hen betaald
wordt, zullen ze gedood worden. De Regeerings, zendt een oorlogsschip naar
het zeerooversnest. De hoofdman der Chineezen wijst Zendeling Biele aan,
om met den commandant van het oorlogsschip te gaan onderhandelen over
den losprijs. Dat beteekent voor den Zendeling de vrijheid. Hij laat in zijn
plaats Howard gaan, den ongeloovigen planter, die den Zendeling zoo
minachtend heeft behandeld. De gevangenen worden uit de handen van de
zeeroover bevrijd en Howard leert nu, dat degene, die zich in den Christus geborgen weet, voor den dood niet hoeft te vreezen,
Algemeene op- of aanmerkingen : Uitnemend voor onze kinderen geschikt. Geen bont allerlei van onmogelijke avonturen, maar een in rustigen
trant vertelde geschiedenis. Het is in de nieuwe spelling geschreven en
typografisch zeer goed verzorgd.
Conclusie : aanbevolen.
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LUYT LIEVENSZ,, DE ZWERVER, door H. te Merwe.
Catalogusno. 156 ; aantal blz. 162 ; gecartonneerd ; geïllustreerd met
teekeningen tusschen den tekst; prijs j. 0.75; jongensboek; geschikt voor
een leeftijd van ± 14-16 jaar ; Vaderlandsche geschiedenis.
Korte inhoud: Een verhaal uit den tijd van den vrijheidsoorlog, die
onder aanvoering van Oranje gestreden is tegen de dwingelandij van
Spanje. Een vrijheidsoorlog, waarin het bij het beste deel ging om vrijheid
om God te dienen naar Zijn Woord. Het verhaal groepeert zich om Luyt
Lievensz, dien we meemaken op een Geuzenschip. Dan weer in Engeland,
vanwaar hij weer naar Holland gaat met een opdracht. Hij is een vurige
en trouwe Oranjeklant. Een zoon der Hervorming. Veel maakt hij mee.
Soms ontsnapt hij ternauwernood aan doodsgevaar, Maar hij blijft vertrouwen, dat God eenmaal het uur der verlossing zal doen slaan.
Algemeene op- of aanmerkingen: Het is goed, dat onze jeugd weet
van den strijd om de vrijheid, dien onze Vaderen te voeren gehad hebben
met het Roomsche Spanje, dat in gehoorzaamheid aan de kerk tegen de
ketters inging, Er zit spanning in het verhaal. De schrijver geeft de geschiedenis eerlijk weer. Hij laat ons terdege zien, dat niet allen uit ware
godsvrucht streden, Maar bij het beste deel ging het er toch om, dat zij
vrijheid van godsdienst zouden verkrijgen om God te dienen naar Zijn
Woord.
Conclusie: Warm aanbevolen.

DE ROOSTER 1938
van onzen Herv. Bond verschijnt in
November. De gewone uitgave (A) en
een vereenvoudigde (B) voor kinder2._-1
van 5—,8 jaar met kleine versjes en
teksten.
In boekvorm gecartonneerd:
6 cent
1-250 ex. á
51 cent
251 --500 ex. à
5 cent
501 en meer ex. à
Gecart. roosters 3 ct. per stuk hooger.
Deze blijven beter en netter in het
gebruik.
Ook verkrijgbaar geperforeerde vellen
of boekjes tegendenzefden p r ij s.
Bestellingen aan:

Drukkerij J. BOUT, HUIZEN (N.H.)

Uitgaven van A. VOORHOEVE, voorheen J. M. Bredée's
Uitgeversmaatschappij N.V.
Noordsingel 104 te Rotterdam — Tel. 42753 — Postgiro 31200.
Het vignet van deze firma is een oud Christelijk symbool: een lichtgevende
olielamp, die door Christus wordt brandende gehouden.
De nieuwe collectie Kerstboekjes voor 1937 bestaat uit 19 nieuwe uitgaven en
1 herdruk. De gebrocheerde boekjes hebben een sprekend omslag in vierkleurendruk en de dikkere boeken moderne h a r d-gecartonneerde banden, eveneens in
vierkleurendruk. De ruggen zijn rond. Alle dikkere boeken zijn thans voorzien
van stevige banden met vroolijke kleuren bedrukt. Slappe kaften komen hieronder
niet meer voor.
Een veertigtal jongens- en meisjesboeken hebben geheel nieuwe linnen banden
gekregen. Het geheele fonds kinderboeken omvat nu 21 titels.
In den nieuwen Catalogus zijn bij alle titels een inhoudsbeschrijving opgenomen,
die door een literator verzorgd werd.
Voorts verschijnen dit jaar 2e d!'akken van Dr. J. R. Callenbach: Drie Wijzen
van onzen Tijd, een Kerstbrief; Roel Houwink: Christus' Geboorte, een Kerstliturgie, beiden tegen een prijs van 40 cents.
Behalve de kinderboeken verscheen ook plaatwerk. Verschillende vellen Zondagsschoolkaartjes met Bijbelsche voorstellingen naar houtsneden van G. Doré;
de tekst werd verzorgd door den heer H. A. v. d. Hoven van Genderen; kaartjes
met kinderversjes en bijbelteksten.
Bij de titels van de boekjes is aangegeven of het Meisjes- of Jongensboekjes zijn,
met vermelding van prijs, aantal blz. en leeftijden.
Martha-kalenders 1938. Zie elders onder Scheurkalenders.
Belooningskaartjes in geperforeerde vellen. Ieder Z.S.-bestuur of -leider(ster)
kan te kust en te keur gaan. Op het gebied van de belooningskaartjes staat deze
firma in de voorste gelederen. De prijzen zijn heel billijk: f 1.50 per 10 vel gesorteerd. De groote vellen hebben een afmeting van 30 bij 40 cm. We drukken
hier de nummers en titels der bladen af. Bij bestelling is opgave van de nummers
reeds voldoende:
No. 1100. Jezus jeugd ... ... ... ... ... ...
... 20 kaartjes
No. 1200. Des Heilands wonderen ... ...
... 20
No. 1300. Jezus als leeraar ... ... ... ...
... 20
No. 1400. Des Heeren gelijkenissen ... ...
... 20
No. 1500. Jezus' lijden en sterven ... ...
... 20
No. 1600. Het leven van Jezus ... ... ...
... 20
No. 2654. Gij geeft vreugde in mijn hart
... 100
No. 2661. De zegen des Heeren zij bij u
... 25
No. 2664. Alle goede gave is van boven
... 32
No. 2665. Hij kent en heeft ook mij lief ...
... 25
Tien nieuwe vellen Zondagsschoolkaartjes, sommige in nieuwe spelling, n.l.
zes niet-Bijbelsche voorstellingen; twee vellen met kinderversjes en plaatjes van
moderne teekenaars en twee vellen met nieuwe plaatjes en Bijbelteksten.
Voorts zijn verkrijgbaar de volgende: bij 10 ex. tegelijk tegen halven prijs.
Kindergebeden ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20 kaartjes 30 cts.
30 „
„
Hoop steeds op God ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30
30 „
„
Gij verheugt mijn hart ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 25
30 „
„
Gij zijt duur gekocht ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 49
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Stralende bloesems ... ... ...
Bloemen van Gods beloften
De welaangename tijd
... ... ...
God zorgt
Uit het Woord No. 1
Uit het Woord No. 2
Uit het Woord No. 3
... ... ... ... ...
Uit het Woord No. 4
No. N.R.M. I. Gedenk aan uwen Schepper
No. N.R.M. II. Laat uw licht schijnen ... ... ... ...
No. N.R.M. III. Uw Woord bestaat in eeuwigheid
No. N.R.M. IV. Mijn schild is bij God ... ... ... ...
No. N.R.M. V. Alle dingen zijn mogelijk bij God ...
No. N.R.M. VI. Hebt geloof op God ... ... ... ...
No. 63. Oude Meesters (in bruin druk) ... ... ...
No. 64. Kindervoorstellingen (in bruin druk) ...

.•.
.••
..•
••.
.••

...
...
...
...
...
...
...

108 kaartjes
36
„
36
72
32
32
32
32
36
60
120
100
80
54
32
32

30 ets.
30
30
30
15
15
15
15
30
30
30
30
30
30
20
20

Briefkaarten: Vier gekleurde briefkaarten met tafereelen uit de Kerkgeschiedecent; bij 25 ex. 6 cent; bij 50 ex. 5 cent en bij 100 ex. 4 cent.
nis. De prijs is
Gelatinekaartjes: Een herdruk van deze kaartjes. No. 5 formaat 10 bij 7 cm.
1 pakje van 25 ex. 80 ct; bij 10 pakjes 40 ct; No. 6 formaat 8 bij 6 cm. 1 pakje
van 25 ex. 60 ct; bij 10 pakjes 30 cent.
Wandteksten: Een nieuwe serie in vier soorten: Afm. 27 bij 20 cm. Gekleurde
bloemen. Licht carton. Prijs 40 ct; bij 10 stuks gesorteerd 20 ct.
Nieuwe aanvangsdiensten: Deze zijn verzorgd door Mej. J. W. van Woensel
Kooy uit schema's, voorkomende in Wijding in de Kinderkerk, 2e herziene druk
door wijlen M. van Woensel Kooy, n.l. Adventsboompje, Kerstfeest le en 2e
dienst à 3 ct. per ex.

DE KERSTKLAS, door Sophie Woudts.
Catalogusno. 50 ; aantal blz. 24 ; slappe omslag ; geïllustreerd met
zwarte platen ; prijs f 0.12 ; jongens- en meisjesboek ; geschikt voor een
leeftijd van ± 7-9 jaar ; algemeene strekking.

Korte inhoud : De schrijfster wil ons Greetje teekenen als een ontevreden, jaloersch kind. De klas wandelt met haar juffrouw heel vaak langs
een woonschip, waarin een meisje ziek ligt, De kinderen van de klas zijn
vriendelijk tegen haar, Maar Greetje kan dit niet hebben. Zij wil alléén
bevriend met haar zijn ; ze zint dan op middelen om den naam van het
zieke meisje te weten te komen, Dan kan zij de anderen overbluffen. Op
een Woensdagmiddag moet ze op haar broertje passen. Wat doet ze ? Ze
is ongehoorzaam en gaat naar het woonschip. Maar voorspoedig is haar
reis niet, Ze valt in het water. Bibberend van kou zit ze in het woonschip,
waar haar vader haar komt halen, Op school sparen ze voor het Kerstfeest met arme schipperskinderen, Ook het zieke meisje is er rij, dat naast
Greetje mag zitten. Maar onder de vertelling komt Greetje tot inkeer en
gevoelt ze, dat haar jaloerschheid zonde is.
De schrijfster had wel aan een
Algemeene op- of aanmerkingen
sterker voorbeeld Greetje's jaloerschheid kunnen illustreeren. De bedoeling is goed. Jaloerschheid en afgunst zijn zonde. Dit kwaad zit ons allen
in het hart. Wij moeten leeren de minste te willen zijn, ons te vernederen,
gelijk de Heere Jezus dit gedaan heeft. Een kerstboom komt er wel is
waar niet in voor, maar de versiering van de klas gaat er toch veel op
lijken, Wij moeten onze Kerstfeestviering zoo inrichten, dat Christus in
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het middelpunt staat, Hoewel niet zonder bezwaren, kunnen we dit boekje
om zijn goede strekking nog wel aanbevelen.
Conclusie: aanbevolen.
HOE KNAP DIKKIE'S VADER WAS, door M, G, Bakhoven-Michels,
Catalogusno. 51 ; aantal blz, 31 ; le druk ; slappe omslag ; geïllustreerd met 1 zwarte plaat en met 1 teekening tusschen den tekst; prijs
f 0,16 ; jongens- en meisjesboek ; geschikt voor een leeftijd van ± 8 jaar ;
algemeene strekking.
Korte inhoud : Dikkie's vader was vroeger timmermansbaas, maar nu
is hij werkloos. De werkloosheid maakt dezen man humeurig voor zijn
vrouw en kind en opstandig tegen den Heere, Dit verandert als hij aan
't werk gaat om speelgoed voorzijn kind te maken. De Bijbel, die niet
meer gelezen werd, komt weer op tafel, hij gaat weer ter kerk en bezoekt
het Kerstfeest van de Zondagsschool. Door het gesnap van Dikkie komt
een rijke mijnheer te weten, dat Van Werken een Zwitsersch Hotel in
't klein heeft nagemaakt. Deze heer koopt het voor een flink bedrag, .
Bovendien wordt Van Werken in betrekking bij dezen heer genomen, die
een groote zaak in speelgoed heeft.
Algemeene op- of aanmerkingen: Vooral in het begin is de toon en
de woordkeus van het verhaal niet erg gelukkig. Eerst snauwt vader zijn
vrouw af om haar vrome praatjes, gooit vloekend zijn steungeld op tafel,
terwijl even later gezongen wordt ; „Wie maar den goeden God laat
zorgen !" De omkeer is wel heel groot. Dat Dikkie „den lieven Heiland"
een handje wil geven, mag erg lief schijnen, wij stooten ons er aan, Het
boekje bevredigt ons maar matig,
Conclusie : matig aanbevolen.
HANNIE'S VERJAARDAG, door Riek ter Braake.
Catalogusno. 52 ; aantal blz. 30 ; le druk ; slappe omslag ; geïllustreerd
met zwarte teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.16 ; meisjesboek ;
geschikt voor een leeftijd van ± 8-10 jaar ; algemeene strekking,
Korte inhoud
Hannie's vader is ziek. Daarom zal ze op haar verjaardag niet veel krijgen en kan er geen geld overschieten om op school
uit te deelen. Dat is een groote teleurstelling, daar zij het al aan haar
vriendinnetje beloofd heeft. Bij het boodschappen doen voor een buurvrouw krijgt ze een kwartje terug, zonder dat buurvrouw het weet. Hannie
had n.1, bij vergissing een halven gulden gekregen in plaats van een
kwartje. Jet, die altijd schamper doet over arme menschen en geen goed
vriendinnetje is voor Hannie, haalt haar over het kwartje zelf te houden
— buurvrouw heeft toch niet gezien, dat zij een halven gulden meegaf —
om er koekjes voor te koopen voor de school. Maar het kwaad, met
kloppend hart gedaan, kan niet verborgen blijven. De schooljuffrouw, op
bezoek bij Hannie's moeder, is zonder het zelf te vermoeden oorzaak, dat
alles uitkomt. Hannie moet schuld bekennen aan haar ouders, maar ook
aan den Heere en tenslotte aan de buurvrouw,
Algemeene op- of aanmerkingen: Over het algemeen goed geschreven.
De verleiding, door het trotsche vriendinnetje en de strijd, dien Hannie
heeft, vóór ze aan de verleiding toegeeft, zijn goed getypeerd. Het optreden van de moeder na de ontdekking strekt niet tot voorbeeld. Godsdienstig element is vaag. Wat de vader op blz. 28 zegt „De Heer Jezus
is altijd erg bedroefd als we verkeerde dingen doen.' zouden wij stellig
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anders zeggen. Eerst meende ik, dat het woord He er een drukfout was,
maar het wordt later nogeens gebruikt.
Conclusies matig aanbevolen.
KERSTFEEST VOOR IEDEREEN, door D. Menkens—v. d. Spiegel.
Catalogusno. 80 ; aantal blz. 40 ; le druk ; slappe omslag ; geïllustreerd
met zwarte teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.20 ; jongens- en
meisjesboek ; geschikt voor een leeftijd van ± 6-8 jaar ; algemeene
strekking.
Korte inhoud 5. Annie heeft met andere kinderen een jongen van een
voddenkoopman gescholden voor „kippendief". Als ze nu voor haar vader
schoenen moet wegbrengen en voorbij zijn huis moet, is ze erg bang. Haar
broertje valt en verstuikt zijn voet, De jongen draagt hem naar zijn huis.
Daar praat het ventje met den jongen over het Kerstfeest, dat niet alleen
voor rijke menschen is, maar voor iedereen.
Piet brengt den kleinen jongen naar huis en wordt nu uitgenoodigd
om mee te gaan naar het Kerstfeest van de Zondagsschool, nadat vader
hem eerst iets over den Heere Jezus verteld heeft. Hij vindt de Kerstfeestviering erg mooi en belooft, ook op de Zondagsschool te komen.
Algemeene op- of aanmerkingen : Een veel gebruikt thema, wordt
het niet wat afgezaagd ? De kerstboom blijkt niet te ontbreken (bladz, 37).
Godsdienstige begrippen zijn vaag en min of meer verward. Het eene noodige wordt eigenlijk in 't geheel niet naar voren gebracht, Daarom :
Conclusies niet aanbevolen voor Z. S.
ACHTER HET HOOGE DUIN, door M, A. M. Renes-Boldingh.
Catalogusno. 82 ; aantal blz. 40 ; le druk ; slappe omslag ; geïllustreerd
met zwarte teekeningen tusschen den tekst ; prijs f 0.20 ; jongensboek ;
geschikt voor een leeftijd van ± 8-9 jaar ; algemeene strekking,
Korte inhoud s Ruut is boos op alles en op iedereen. Hij slaat het
gras — ,,die arme, vroolijke grassprietjes, ze kunnen zich niet eens verdedigen", zegt de schrijfster vrij sentimenteel — slaat een spin — „ik
doet leelijk
schrik me dood" laat de schrijfster de spin mopperen !
tegen het dienstmeisje, die dreigt met den boozen man met het koffertje,
die kinderen rooft en verkoopt, In zijn boosheid loopt Ruwt weg, voor
altijd, In het duin zakt zijn booze bui ; hij wil weer naar huis terug, maar
den schelpenvisscher hoort hij met diens valschen hond, Dus is er geen
andere weg dan het duin dieper in te trekken. Maar daar vertoont zich
de man met het koffertje, waarvan het dienstmeisje zulke griezelverhalen
verteld had, een kunstschilder, die in de duinen zijn atelier had. De ontmoeting met dezen man valt nogal mee, Hij mag verschillende schilderstukken zien, o.a. één van den Heere Jezus temidden van allerlei menschen van dezen tijd, De schilder verklaart aan Ruut de beteekenis ervan
(op een wijze, die het nu juist niet erg begrijpelijk maakt voor een kind
van negen jaar I), Ruut schijnt dat allemaal goed te kunnen verwerken !
Door het zien van de beeltenis van Christus komt Ruut in een andere
stemming. Als de schilder hem thuis brengt, bekent Ruut schuld aan zijn
moeder.
Algemeene op- of aanmerkingen : Uit bovenstaande inhoudsopgave
blijkt al, dat dit boekje ons niet erg voldoet. Allerlei uitdrukkingen, als:
„Ik schrik me dood", ,,Is dat niet erg stom" enz, passen niet in de boekjes,die wij aan kinderen geven. Het gesprek van den schilder met Ruut, evenals van de moeder met Ruut, deed mij aan de boeken van Wilma denken,.
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Dat een kind van negen jaar bij het zien van een modern schilderstuk
zegt : „Dat is de Heere Jezus niet, want in 't Heilige Land zagen de menschen er anders uit'', lijkt mij waarschijnlijker dan wat er op bladz. 29, 30
staat. Het godsdienstige in dit boekje is zoetelijk, niet Schriftuurlijk.
Het woord Heer wordt in plaats van Heere gebruikt.
Conclusie ; niet aanbevolen voor Z. S.
JANTINA VAN DE TURFSCHUIT, door P. A. de Rover.
Catalogusno. 83; aantal blz. 40; le druk; slappe omslag; geillustreerd met
zwarte teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.20; jongens- en meisjesboek;
geschikt voor een leeftijd van ± 7-8 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Jantina vaart bij haar ouders, menschen, die van geen God of
gebod willen weten, op een turfschuit. Bidden behoeft Jantina niet en op Zondag
verkoopen vinden Jantina's ouders geen kwaad. Zij komt ergens op een dorp in
aanraking met kinderen uit een Christelijke omgeving. Bij deze kinderen mag
Jantina een keer blijven eten. Hoe eigenaardig, dat kinderen uit een godsdienstloos gezin zoo gevoelig zijn voor de sfeer in een Christelijk gezin en dan intuïtief
hun gemis gevoelen. Jantina neemt een indruk daarvan mede naar de turfschuit.
Ook als zij voor het eerst naar de kerk gaat en mee Kerstfeest viert, blijkt het
kinderlijk gemoed vol stille aandacht voor het nieuwe. Wanneer Jantina weer naar
Drenthe gaat op de turfschuit, heeft zij een goede les gehad, zij moet den Heere
Jezus zoeken, van Wien zij op het Kerstfeest gehoord heeft.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een boekje van de Rover, zooals we dat
van hem gewoon zijn uit het schippersleven. Het lijkt mij goede Evangelisatielectuur. In deze richting moet ons wat meer lectuur bezorgd worden. Maar dan
moet de onmisbaarheid van Christus voor dit leven en voor de eeuwigheid (ook
voor kinderen) klaarder getoond worden, dan kunnen wij dergelijke lectuur
„warm- aanbevelen. In dit opzicht stellen bijna alle boekjes teleur. Hebben wij
onder onze menschen geen enkele schrijver of schrijfster?
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
DORA EN DIENEKE, door C. M. v. d. Berg—Akkerman.
Catalogusno. 86; aantal blz. 46; le druk; slappe omslag; geillustreerd met
zwarte platen of met teekeningen tusschen den tekst; algemeene strekking.
Korte inhoud: We kunnen niet zeggen, dat dit boekje onze Chr. Kinderlectuur
verrijkt. Vele woorden — doch de inhoud daaraan omgekeerd evenredig. Het
heele verhaal komt hierop neer, dat Dora van den dokter, die gaarne een vriendinnetje zou hebben, dit krijgt in Dieneke, het dochtertje van den meester, die pas
van het platteland is overgekomen naar de stad. Ethisch van strekking — weinig
spannend — kunnen we het moeilijk aanbevelen.
Algemeene op- of aanmerkingen: Het woord Heer wordt in plaats van Heere
gebruikt.
Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S.
HET „VERDIENDE" KERSTBOEK, door G. Bos—Michels.
Catalogusno. 87; aantal blz. 48; slappe omslag; geillustreerd met teekeningen
tusschen den tekst; prijs f 0.25; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ±
9-10 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: De familie van Dam heeft nieuwe buren gekregen. Ze zijn
niet godsdienstig. Maar Tommy van Dam neemt het nieuwe buurmeisje, Ansje
Berkema, mee naar Zondagsschool. Het loopt tegen het Kerstfeest. De kinderen
krijgen een busje mee om geld te verzamelen voor het Kerstfeest der armen. Wie
het meeste geld verzamelt, krijgt een mooi boek. Tommy belooft aan Ans, dat zij
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het boek van haar krijgt, indien ze het meeste geld in het busje heeft. Echter onder
één voorwaarde, dat ze Lukas 2 : 1-20 kan opzeggen. Tommy denkt: dat kun je
toch niet. Ansje leert het. Maar als dan blijkt, dat Tommy het meeste geld in haar
busje heeft, houdt ze haar belofte niet. Tommy komt echter tot andere gedachten,
wanneer ze hoort vertellen, dat God Zijn belofte vervuld heeft op Kerstfeest met
bet zenden van Zijn Zoon.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een eenvoudig, goed boekje. Heel geschikt
als evangelisatie-lectuur. Het leert ons, dat ook het hart der kinderen boos is.
Wel had aan het slot meer uitgewerkt kunnen worden, dat Christus gekomen is
om voor de zonde te boeten, opdat Hij vergeving voor zondaren zou verwerven.
.En dan met toepassing op dit speciale geval.
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
BOBBIE, door Nel den Hollander.
Catalogusno. 121; aantal blz. 54; le druk; slappe omslag; geillustreerd; prijs
f 0.30; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7-11 jaar; algemeene
strekking.
Korte inhoud: Een heel eenvoudig boekje, waarin verteld wordt van een
ongeluk, dat Bobbie overkwam, toen hij achter een auto liep. Verder maken we
kennis met het huisgezin, waar Bobbie thuis behoorde. Een zeer net burgerlijk
gezin, waar liefde, vrede en eendracht heerschen. Dan nog maken we kennis met
de klasse-onderwijzeres en Gerard van Helden. Allen worden beloond voor de
hulp, die ze hebben geboden.
Algemeen op- of aanmerkingen: Veel diepte is er niet in. Zeer oppervlakkig
in 't godsdienstige. En dan nog iets! Bobbie ontvangt niet de minste straf, alleen
beklag. De geest van den tijd, doch m.i. tegen Gods Woord.
Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S.
JANNEMAN'S FIJNE VACANTIE, door Jeanne Marie.
Catalogusno. 125; aantal blz. 64; le druk; slappe omslag; met teekeningen
tusschen den tekst; prijs f 0.30; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd
van ± 6 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Janneman is een jongetje van 4 jaar, die in de vacantie (van
de Bewaarschool) naar Oom en Tante in Amsterdam gaat. De treinreis, het huis
van Tante en het spelen wordt alleraardigst verteld op heel kinderlijke wijze.
Een buurjongetje heeft een lief klein zusje, zooals Jan ook heel graag hebben wil.
Als hij thuis komt is de groote verrassing het zusje, dat zijn Moeder gekregen
heeft, terwijl hij in Amsterdam gelogeerd was.
Algemeen op- of aanmerkingen: Een aardig verhaal voor de kleintjes. De
talentvolle schrijfster schijnt het kinderleven door en door te kennen. Jammer, dat
voor het godsdienstige deel zulk een kleine plaats is ingeruimd. Voor de Zondagsschool is het daarom ongeschikt.
Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S.
IN HET HUIS VAN COOTJE, door Gina van Weeden.
Catalogusno. 138; aantal blz. 53; le druk; slappe omslag; geillustreerd; prijs
0.30; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7-10 jaar; algemeene
strekking.
Korte inhoud: Een boekje, echt vèor kinderen, leuk verteld. Cootje en Beppie
zijn de hoofdpersonen. We maken kennis met hun kleine wereldje van spelen en
dagelijksche genoegens. Hun kleine ruzietjes komen er ook in voor, hun kinderlijk
berouw en hun kinderlijk vrede-sluiten. Het hoogtepunt is Cootjes verjaardag, het
gezellige van dien dag wordt aardig beschreven.

Algemeene op- of aanmerkingen: Hoewel er een godsdienstige tint aan het'
verhaal gegeven wordt, bevredigt het ons niet heelemaal. Zeer oppervlakkig, ver
van Gereformeerd. Indien men dit had weggelaten. zou het voor ons meer passend
zijn. Het versje op blz. 53 is ver van kinderlijk.
Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S.
JAN KWAK EN BERTIE KWEK, door Nel den Hollander.
Catalogusno. 158; aantal blz. 72; le druk; gecartonneerd; geillustreerd met
zwarte teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.40: jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 5-7 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Dit is het verhaal van een kleinen tweeling, die nog niet naar
school toe gaan, Jan en Bertie. Maar Jan wordt altijd Kwak genoemd en Bertie
Kwek, iedereen uit het nieuwe straatje kent hen dan ook onder die namen. Jan
speelt met zijn schep en Bertie met haar poppenwagen. Jan moet even op de wagen
passen, maar vergeet het en de wagen valt in het slootje, waaruit ze weer opgevischt wordt.
Algemeene op- of aanmerkingen: Het is ons een raadsel, hoe de schrijfster
over zoo'n onbenullig verhaaltje 72 blz. kan volschrijven. Het heeft totaal geen
inhoud, de godsdienstige strekking is nergens te vinden, ook het woordje Heer
doet stootend aan. De schrijfster gebruikt aan het einde alleen een paar maar
Heere. Wij vinden dit erg halfslachtig. Ook zinnetjes als: „Wanneer ik aan God
denk, denk ik ook aan bidden. Dat komt omdat vader en moeder zulke mooie
verhalen vertellen uit den Bijbel", bevallen ons niet. Wij zouden voor onzekleinen toch liever andere lectuur uitzoeken, die positiever is.
Het woord Heer wordt in plaats van Heere gebruikt.
Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S.
PRECIES EEN GULDEN, door D. J. de Klerk.
Catalogusno. 161; aantal blz. 70; le druk; gecartonneerd; geillustreerd met
zwarte platen; prijs f 0.40; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9-12
jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Dries is het zoontje van een weduwe. Met zijn vrienden Henk
en Koos gaat hij een dag kampeeren. Koos, van wien de tent is, heeft gezegd,
dat hij een rugzak mee moet brengen. Dries haalt nu stiekum een gulden uit de
spaarpot van z'n zusje en zegt. dat hij hem van Grootmoeder heeft gekregen. Bij
het kampeeren raken ze slaags met woonwagenjongens. Plotseling verstuikt een
van deze zijn voet en nu wordt hij op de tent als draagbaar naar de woonwagen
gebracht. Ru moet rust houden en de drie vrienden gaan nu venten voor Ru's
moeder en verkoopen 100 kleerhangers. Dries heeft geen rust, hij belijdt schuld
en spaart een gulden bij elkaar voor de spaarpot van zijn zusje. Die gulden laat
Moeder hem echter in de collectezak doen. Dan wordt bij hooge Kerstboomen
het Kerstfeest gevierd, waarbij ook Ru, de woonwagenjongen, tegenwoordig is.
Algemeene op- of aanmerkingen: De sfeer in dit boekje is niet echt Christelijk. Hier en daar een godsdienstig versierinkje maakt een boekje nog niet Christelijk. 't Gaat alles op rolletjes. De Kerstboom verheerlijkt. Ook de correctie had
beter kunnen zijn (blz. 69 onderaan). Het boekje is modernistisch.
Het woord Heer wordt in plaats van Heere gebruikt.
Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S.
DE BUSMANNETJES, door W. Ponton.
Catalogusno. 168; aantal blz. 72; le druk; gecartonneerd; geillustreerd met
zwarte platen of met teekeningen tusschen den tekst; jongensboek; geschikt voor
een leeftijd van ± 10-13 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: De „Busmannetjes" zijn de 4 jongens van Vader Buisman.

De oudste zoon, de hoofdfiguur, Dolf, had er Busman van gemaakt. Dolf solliciteert met M.U.L.O.-diploma, typen en stenografie, naar een kantoor en wordt
-opgenomen op het kantoor van een meelhandel, alwaar hij door een anderen kantoorbediende, Peter Hausman, slecht wordt beïnvloed. Deze haalt hem over tot
meedoen in een loterij. Zij trekken een prijs en ontvangen samen f 85.—, welk
bedrag wordt omgezet in sigaretten, bier, enz. Zij maken ook druk gebruik van
bioscoop en theater en zoo glijdt Dolf meer en meer af. Hij blijft telkens van de
Jongelingsvereeniging weg en stapelt leugens op leugens. Peter is slechter dan
Dolf en bedriegt zijn vriend. Eindelijk komt vader het slechte gedrag van Dolf
ter oore. Hij wacht zijn zoon, die van 't kantoor komt, op. Dolf vertelt nu alles
,en voelt zich zeer opgelucht. Vader vergeeft zijn zoon alles.
Algemeene op- of aanmerkingen: De ondeugd wordt in dit boekje wel als
niet na te volgen gesignaleerd, doch helaas niet op principieel Christelijke gronden
veroordeeld. Dolf heeft „spijt- over zijn gedrag, doch geen berouw. Er is geheel
niets Christelijks in dit boekje te vinden, waarom wij het ook moeilijk kunnen
onderbrengen onder de Chr. Jeugdlectuur. Dolf vindt een dubbeltje op de mat en
houdt het. Waar vinden we deze daad als af te keuren, als zonde bestempeld?
Er wordt niet over gerept. En is het wel tactisch om kinderen, die de lagere school
nog bezoeken, zakgeld te geven, 't geen vader Buisman doet? Zij mogen er pinda's
en allerlei snoepgoed voor knopen. Vele ouders zullen, als zij dit lezen, wenschen
dit boekje nooit in huis gehad te hebben, omdat toch — en dat terecht — het geld
geven aan jongens op zoo jeugdigen leeftijd heel dikwijls tot verkeerde daden
leidt. Dit werkje kan ons niet bekoren. Wij bevelen het niet aan.
Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S.
DIE MOOIE BAL, door H. Tuinstra.
Catalogusno. 171; aantal blz. 68; gecartonneerd; geillustreerd met teekeningen
tusschen den tekst; prijs f 0.40; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ±
.8-10 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Jaap Kroon heeft twee zusjes. Maar nu er een broertje geboren is, zijn de zusjes weg en moet hij alleen spelen. Dan verveelt hij zich. Daar.
om neemt hij een mooie bal van zijn zusje mee. Hij komt Kees tegen, die hem tot
allerlei kattekwaad verleidt. Maar het ergste is, dat ze de bal boven op dak
schoppen. Zijn zusje merkt het, dat de bal weg is. Maar Jaap liegt er om heen
als hem gevraagd wordt of hij weet, waar die is. Jaap heeft echter geen rust, maar
vertelt tenslotte alles. Zijn vader onderhoudt hem ernstig hierover en wijst hem
.er op, dat hij den Heere om vergeving moet vragen.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een goed boekje, waarin we gewezen wol
-den op de zonde van het liegen. En wat komt dit kwaad ook veel onder de jeugd
voor. Het is zoo goed, dat zij leeren om hun zonde te belijden. Zij moeten het
weten, dat wij vergeving van God noodig hebben. Het is dan ook een boekje met
een goede godsdienstige strekking. De woorden zijn in lettergrepen verdeeld.
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
PLEUNTJE, door Riek ter Braake.
Catalogusno. 197; aantal blz. 117; gecartonneerd; geillustreerd met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.60; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van
±-12-14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Pleuntje wil graag onderwijzeres worden, maar haar vader
krijgt ontslag uit zijn betrekking. Pleuntje moet de studie opgeven. Wat een teleurstelling. Ze zoekt een betrekking en wordt kindermeisje. Maar ze doet haar
werk niet van harte en daarom geregeld verkeerd. Ze wordt weggestuurd. Ze
komt dan weer aan den slag bij een paar oudere dames, waarvan de één liggen
moet. Hier gaat het wel iets beter. Het einde brengt echter voor Pleuntje een ge-

lukkige oplossing. Haar vader krijgt weer werk. Dus Pleuntje mag weer gaan
studeeren.
Algemeene op-- of aanmerkingen: Het verhaal, dat een heel onbevredigend
slot heeft — het is in eens uit, terwijl je het gevoel hebt: er moet nog veel meer
komen — bevat wel een leerzame strekking. Het werk, dat we niet gaarne doen,
moeten we toch met hulp van God opgewekt verrichten. Wij moeten ons in Gods.
weg leeren schikken. Godsdienstig gezien is het boekje toch aan den oppervlakkigen kant, terwijl de hierin verwerkte jeugddienst ons ook niet bekoren kan.
Het woord Heer wordt in plaats van Heere gebruikt.
Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S.
ALS KAARSJES IN DEN NACHT, door Catharina Bronsveld.
Catalogusno. 198; aantal blz. 112; gecartonneerd; geillustreerd met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.60; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd
van ± 11-14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: De weduwe Lankers moet wegens het overlijden van haar man
gaan verhuizen. Ze komt in een eenvoudige buurt in de stad te wonen en wordt
bediende in een zaak. Haar dochter Anna, die studeerde, zal het huishouden gaan
doen. Maar Anna wordt ontevreden. Ze kan zich er niet langer in schikken. Ze
is erg onaardig tegen haar moeder en haar broertjes, die het tenslotte vervelend
vinden om thuis te zijn, wanneer moeder in den winkel is. Maar door een ongeluk
— een val van haar broertje Piet — komt er verandering. Annie voelt zich
schuldig. Nu maakt ze ook kennis met haar zieke buurmeisje, van wie ze leert
om een brandend kaarsje te zijn, dat licht verspreidt in het donkere leven met al
zijn moeilijkheden en teleurstellingen.
Algemeene op- of aanmerkingen: In dit verhaal zit een leerzame strekking.
Het laat zich vlot lezen. Wel had de verandering bij Anna, waar ze eens zoo flink
haar moeder hielp en daarna zoo onaardig werd, wat uitvoeriger beschreven
moeten worden. Het wordt ons nu zoo maar in eens meegedeeld. Voor de schrijfster schijnt de gezangenbundel het troostboek bij uitnemendheid te zijn. Wij
houden ons nog maar liever aan de Psalmen. De wezenlijke beteekenis van het
Kerstfeest had aan het slot zeker meer naar voren gebracht moeten worden.
De manier, waarop de Zondag doorgebracht wordt, zouden we niet graag als,
ideaal stellen.
Het woord Heer wordt in plaats van Heere gebruikt.
Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S.
VAN STRIJD EN OVERWINNING, door Jan van Groningen.
Catalogusno. 199; aantal blz. 112; le druk; gecartonneerd; geillustreerd met
teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.60; jongensboek; geschikt voor een
leeftijd van ± 10-13 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Rentenier Kars en wagenmaker Bergman wonen naast elkaar.
Jan Bergman, een jongen, die veel van de natuur en vogels houdt, heeft een
merelnest onder de elzenboomen, die de scheiding vormen tusschen het erf van
Kars en Bergman. Kars is een vogelhater en zijn onbetrouwbaar en valsch knechtje
Arie helpt hem het nest van Jan Bergman vernielen. Als Kars een dag uit is en
Arie moet oppassen, komen twee varkens de tuin van Kars omwroeten en vernielen. Jan Bergman en zijn vriend verjagen de varkens, maar krijgen door Arie's
toedoen juist de schuld van de ravage. Dit alles is oorzaak van groote oneenigheid tusschen Kars en Bergman. Door een radio-preek worden beide gezinnen op
hun plichten gewezen en in de harten van deze menschen is er ook plaats voor
gemaakt. De valschheid van Arie komt uit en de vrede wordt dan op de juiste
wijze hersteld.
Algemeene op- of aanmerkingen: Dit boekje had spannender moeten zijn.

Het zal nu niet altijd de jongens boeien. De opvoedkundige strekking is goed.
Godsdienstig had het wat positiever gekund. Het kweekt wel liefde aan voor de
natuur. We kunnen nog juist zeggen:
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
DE GROTE TAAK VAN EMMELINE, door Nannie van Wehl.
Catalogusno. 202; aantal blz. 115; le druk; gecartonneerd; geillustreerd met
zwarte platen en teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.60; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 13-16 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Een verhaal uit den oorlog tusschen de Noordelijke en de
Zuidelijke staten van U.S.A., ook wel de slavenoorlog genoemd, omdat hier beslist werd over de afschaffing der slavernij. Emmeline is een 15-jarig meisje uit
de N. Staten, die de Zuidelijken als rebellen haat. Emmeline's broer Henny heeft
een vrouw uit het Zuiden en Emmeline heeft dan ook een sterke antipathie tegen
haar. Door omstandigheden buiten haar wil is Emmeline gedwongen eenige dagen
en nachten alleen op de boerderij van haar Grootouders temidden van haar strijdende vijanden door te brengen. De boerderij is tot hospitaal ingericht. Emmeline
ziet de ellende van den oorlog en leert metterdaad in practijk brengen: „Heb uwe
vijanden lief." Ze bakt brood en verbindt en verkwikt de gewonden. Als belooning hiervoor mag haar broer Henny, die krijgsgevangen was gemaakt, met
zijn zusje naar huis terugkeeren.
Algemeene op- of aanmerkingen: Dit is een boekje met een eigen cachet. 't Is
een oorlogsboek, zeker, maar het veroordeeld den oorlog. Het leert, dat ook temidden van haat en oorlogsellende ware rust wordt gevonden in het doen van 's
Heeren geboden. Jammer, we treffen een enkele maal Heer aan. 't Is toch een
boek, dat we onze jongens en meisjes in handen durven geven.
Het woord Heer wordt naast Heere gebruikt.
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
DE GIEREN ZOEKEN, door C. v. d. Zwet.
Catalogusno. 203; 2e druk; gecartonneerd; geillustreerd met teekeningen
tusschen den tekst; prijs f 0.60; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 15
jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Reeds beoordeeld in 1936. Zie blz. 60.
Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S.
EEN „VERLOREN ZOON" UIT DE TIJD VAN BESTEVAER TROMP,
door H. Kingmans.
Catalogusno. 204; aantal blz. 136; le druk; gecartonneerd; geillustreerd met
teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.70; jongensboek; geschikt voor een leeftijd
van ± 12-15 jaar Vaderlandsche geschiedenis; algemeene strekking.
Korte inhoud: Koen Pietersz is de zoon van een Urker visscher, die gaarne
op de groote vaart wil en liefst op een oorlogsfregat. Omdat hij echter de eenige
zoon is, mag hij van vader en moeder niet. Hij weet echter van het eiland te
ontsnappen en laat zich in Amsterdam op een oorlogsschip aanmonsteren, voorgevende dat hij geen ouders meer heeft. 't Is de tijd van de zeeoorlogen met Engeland. In het gevaar is Koen een dappere kerel, waardoor hij dan ook tot onderluitenant wordt bevorderd. Hij deelt in de gunst van kapitein Barends, die hein
dikwijls mee naar huis neemt en zelfs de verloving van Koen en zijn dochter
Maria goedkeurt, Koen heeft echter vaak oogenblikken, dat hij berouwvol aan
Urk en zijn ouders terugdenkt. Ten laatste kan hij het niet meer uithouden en
mede door het gevaar in den strijd leert hij God vinden en besluit naar Urk terug
te keeren. Op die reis gaan Barends en Maria mee, maar men lijdt schipbreuk en
na veel wonderlijke uitreddingen komt Koen bij zijn ouders terug. Daar wordt in
oprechtheid God gedankt voor Zijn leidingen.
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Algemeene op- of aanmerkingen: Een fijn historisch verhaal, waarvoor we
dan ook alle lof hebben. De degelijkheid van onze voorvaderen, niet het minst op
godsdienstig gebied, komt hier goed uit. Taal en stijl, alsmede de uiterlijke verzorging, zijn keurig in orde en daarom:
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
HET KAMP BIJ DEN BOSWACHTER, door Z. W. Landsheer.
Catalogusno. 205; aantal blz. 135; le druk; gecartonneerd; geillustreerd;
prijs f 0.70; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-14 jaar; algemeene
strekking.
Korte inhoud: Een heel aardig verhaal over het kampeeren onder leiding van
mijnheer en mevrouw Verheul. Het geheele kampleven wordt ons beschreven en
we zien hoe het onder goede leiding recht prettig kan zijn. Voor een der jongens,
Henk Brouwer, heeft het een gezegende invloed uitgeoefend, dank zij de echt opbouwende leiding van den leider. Aanleiding hiervoor was de heidebrand, die
ontstaan was door het wegwerpen van een brandende sigaret, hetgeen verboden
was. Doch Henk Brouwer, zich groot voelende, vond de band der kampregels te
streng, overtrad, met het noodlottig gevolg van een heidebrand. De andere jongens,
onder leiding van Ploeger en Verheul, blusschen den brand. Henk is weggevlucht,
doch komt, nadat hij eerst op zijn dwaalwegen Wim's zusje heeft thuisgebracht,
op aandrang van mijnheer v. d. Heuvel terug. Hij belijdt zijn schuld en nu merkt
hij, dat in den weg der gehoorzaamheid vrede ligt.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een zeer aardig verhaal, boeiend geschreven. Zondeschuld tegenover den Heere vinden we niet, zooals we dat gaarne
zagen. Alles is maar oppervlakkig.
Het woord Heer wordt in plaats van Heere gebruikt op blz. 129.
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
NIKKERTJE, door D. Menkens—v. d. Spiegel.
Catalogusno. 210; aantal blz. 198; gecartonneerd; geillustreerd met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.80; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van
± 12-15 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Ebly, een Indisch kind, komt bij haar oom en tante op de
pastorie, terwijl haar ouders weer naar Indië gaan. Ze gaat met haar nichtje Bep
naar de H.B.S. Hier krijgt ze als bijnaam: Nikkertje. Ze ontvangt weinig vriendschap. En het ergste is, dat Bep veel met Mary omgaat, een trotsch, verwaand
kind. Ebly houdt heel niet van Mary; en omgekeerd. Allerlei verdrietigheden zijn
hiervan het gevolg. Ebly krijgt het moeilijk. En tot overmaat van ramp wordt zij
verdacht van diefstal van een rijksdaalder uit de zak van een leerares. Zij wil
wegvluchten. Vreeselijke uren brengt ze door in een gure sneeuwstorm. Maar ze
wordt gevonden en weer thuisgebracht met een heel ernstige longontsteking. Gelukkig wordt ze weer beter. En alles komt terecht.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een prachtig verhaal met heel goede karakterbeschrijving. Er zit een goede strekking in. De kinderen worden geleerd, hoe
moeilijk dit ook is, vergeving te vragen aan God in de eerste plaats, maar ook
aan de menschen, die we iets verkeerds hebben aangedaan. Het is een spannend
boek, dat de meisjes graag zullen lezen.
Het woord Heer wordt in plaats van Heere gebruikt.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.

Uitgaven van EDECEA te Hoorn
De Edecea-Editie bedoelt goede volkslectuur te geven voor weinig geld en
tracht daardoor de neutrale boeken uit de Christelijke huisgezinnen te verdringen.
Er worden boeken van ongeveer 150 bladzijden voor 25 cent ingenaaid geleverd.
Stevig gebonden in fraaien, linnen stempelband voor 70 ct. Vraagt catalogus aan.
EEN JONGEN IN DE TROPEN, door Johan van Hulzen.
Edecea-editie no. 9; aantal blz. 100; le druk; gecartonneerd; geillustreerd met
zwarte en gekleurde platen tusschen den tekst; prijs f 0.35; jongensboek; geschikt
voor een leeftijd van ± 12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Een jongen, Cris Opveld, is met zijn vader, moeder en Treesje
naar Borneo verhuisd, waar vader een betrekking heeft. Het boek beschrijft ons
de heerlijkheden, doch ook de moeilijkheden der tropen. Later wordt de familie
verplaatst naar Magalang op Java, waar beter klimaat is en meer gerieflijkheden
zijn. Heerlijk is hier de natuur, hier geen last van malaria, enz. Hier zien ze de
Merapi en maken ook van verre een uitbarsting mee. Na een jaar hier gewoond
te hebben moet Cris naar Utrecht voor verdere studie. Hij maakt de reis met de
familie Versluis mee. Het afscheid is echter hartroerend. Weg van vader en
moeder, van Treesje. Met de Slamat gaat hij naar Holland, naar Utrecht, naar
Grootvader. Een Bijbeltje krijgt hij mee, waar voorin geschreven staat: Vader,
Moeder, Trees. Het laatste gebed aan tafel vergat Cris nooit. Vader droeg hem
op in 's Heeren hoede.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een boek, prettig geschreven en zeer leerzaam, ook voor ouderen.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
SPANNENDE VACANTIEDAGEN, door N. Zwijnenburg.
Edecea-editie no. 10; aantal blz. 107; Ie druk; gecartonneerd; geillustreerd;
prijs f 0.35; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-14 jaar; algemeene
strekking.
Korte inhoud: Drie jongens, Jan v. d. Ham, Piet de Hoop en Kees de Bie
maken een vacantie met veel gebeurtenissen mee. Er breekt een brand uit en zij
zijn het, die later te Utrecht den brandstichter kunnen aanwijzen. Daarop volgt
een ongeluk op de dijk, waarbij Jan v. d. Ham gewond wordt en eindelijk komt
Piet de Hoop er toe, na veel strijd, om den dief aan te wijzen, die bij boer Teunissen het geld na den brand heeft gestolen. Dit geeft voor Piet weer vrede. Hij
had uit angst gezwegen, daar de dief hem had gedreigd, om bij verklapping hem
te dooden en het huisje zijner moeder in brand te steken.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een boek met veel spanning en tevens ook
een boek. dat leer- en zegenrijk kan zijn. Een boek, dat een goede strekking heeft.
Het woord Heer wordt op een paar plaatsen gebruikt.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
EELKE EN ZIJN VRIEND, door H. Hoogeveen.
Edecea-editie no. 11; aantal blz. 96; le druk; gecartonneerd; geillustreerd;
prijs f 0.35; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12 jaar; algemeene
strekking.
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Korte inhoud: Het boekje vertelt ons over twee jongens: Eelke en Klaas Bos_
Eelke, de zoon van een weduwe, opgevoed in een Christelijke omgeving, terwijl
Klaas, de zoon van boer Bos, nooit van Gods Woord hoorde, ruw in woorden
en daden was. Klaas, de zoon van boer Bos, nam Eelke mee op het verkeerde
pad, zeer tegen moeders zin. Klaas zette ook Eelke tegen zijn onderwijzer op en
Eelke, meenende een held te zijn, als hij naar Klaas' verkeerde raadgevingen
luisterde, ging op 't laatst tegen moeders en meesters raadgevingen in. Doch één
ding bleef er. De stem van binnen sprak altijd nog. Op zekere keer, toen Eelke
met Klaas en boer Bos naar de stad ging in de vee-auto om paarden te halen,
kwam het beslissend oogenblik. Als Klaas en Bos de herberg in gingen, weigerde
Eelke en vluchtte alleen terug. Zijn meester komt hem met de fiets achterop en
brengt hem bij zijn moeder. En wat een bewarende genade Gods was in dat alles.
Dien avond kregen Bos en zijn zoon Klaas een ongeluk met de auto, waardoor
beiden in groot levensgevaar kwamen. Gelukkig, de Heere deed ze weer herstellen.
Voor Eelke was het een roepstem, die tot hem zei: „Mijd slecht gezelschap!"
Algemeene op- of aanmerkingen: Een goed boek, goed gschreven en dat voor
menigeen een waarschuwend woord bevat.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
TWEE HELDEN, door D. Tipstra.
Edecea-editie no. 12; aantal blz. 72; le druk; gecartonneerd; geillustreerd;
prijs f 0.35; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9-13 jaar; algemeene
strekking.
Korte inhoud: Een boekje, beschrijvend het leven der Friesche boerenjongens,
geeft een aardige blik in 't gewone dagelijksche schoolleven. Hun spelen, hun
vechten, hun gewoonten op St. Maarten, als ze zingend bij avond langs de boerenhoeven trekken, is aardig beschreven. Bouke Aalders, een echte, eerlijke jongen
en Piet Hoogland, een echte plaaggeest en daarbij een echte deugniet, zijn de
hoofdpersonen. Bouke heeft een medelijdend, goed hart. Dit komt uit, als ze eens
een aangeschoten vogel hebben gevangen. Piet Hoogland wil dezen vogel martelen, Bouke is het daarmee niet eens. Maar later, als Piet Hoogland den ongelukkigen Bertus plaagt en sart en deze door Piets plagerijen in het water raakt, is
Bouke het, die Bertus redt. Piet Hoogland ziet eindelijk in, dat hij verkeerd heeft
gedaan.
Algemeene op- of aanmerkingen: Het boekje is goed voor onze groote leerlingen. Het doet hun zien, dat flinkheid niet zit in het gemeene en slechte. Bouke's
gedrag en optreden doet sympathiek aan; dat van Piet stoot af, ja wekt minachting.
In Bouke hebben onze jongens een navolgenswaardig voorbeeld. Het godsdienstige
element is niet, wat we wenschen.
Het woord Heer wordt inplaats van Heere gebruikt op blz. 67.
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
HET KERMISKIND, door Tine Kortenbach.
Edecea-editie no. 13; aantal blz. 70; le druk; gecartonneerd; geillustreerd;
prijs f 0.35; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8-14 jaar; algemeene
strekking.
Korte inhoud: Elsje woont met haar ouders op een klein scheepje. Vader
vaart van dorp tot dorp, waar hij dan op kermissen oliekoeken en wafels verkoopt. Elsje komt te Mastdorp op een Christelijke school, daar deze het dichtst
bij is. Hier hoort ze verhalen, die haar tot dusver onbekend waren. Dit vertelt
zij vader en moeder. Door een aanvaring en door Elsjes verhalen uit Gods
Woord komt er verandering in het leven dezer menschen. Zij verlaten hun oude
beroep en keeren daarmee tot de kerk terug.
Algemeene op- of aanmerkingen: Heel eenvoudig boekje. Erg oppervlakkig.
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Zonde-besef wordt gemist; van wedergeboorte wordt niet gerept. Algemeene verzoening wordt er m.i. in gebracht, daarom geen vrijmoedigheid om de uitreiking
voor onze Zondagsscholen aan te bevelen.
Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S.
SARIE EN HAAR VRIENDINNEN, door Rudolf van Rossum.
Edecea-editie no. 14; aantal blz. 76; le druk; gecartonneerd; geillustreerd;
prijs f 0.35; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-14 jaar; algemeene
strekking.
Korte inhoud: Sarie en haar grootvader, de oude Samuël, behooren beiden
tot het „oude volk". Beeld van den tijd: opgejaagd en verjaagd. Eens welgesteld,
nu arm en zwervend. Ze zijn in Holland gekomen. Sarie is ziek en heeft t.b.c.
Op wonderlijke wijze komen ze in aanraking met drie Hollandsche meisjes: Greet,
Tini en Suus. Ook dokter Bramson is een der hoofdpersonen. Sarie blijft echter
ziek en nu wordt een plan gemaakt om Sarie te helpen. Een collecte, die f 1000
opbrengt, wordt gehouden voor 't herstel van de zieke. Sarie en de oude Samuël
verhuizen naar Zwitserland. Iets nemen ze mee. Zij hebben in Holland van den
Messias gehoord. Zoo deed de Heere uit het kwade het goede komen.
Algemeene op- of aanmerkingen: Geen diepte, die wij wenschen. Toch is het
boekje goed.
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
FRANS SWINKELS „'T WOONWAGENJOCH, door J. Wadstra.
Edecea-editie no. 15; aantal blz. 92; le druk; gecartonneerd; geillustreerd;
10-14 jaar; algemeene
prijs f 0.35; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van
strekking.
Korte inhoud: Het verhaal gaat over Frans Swinkels, een woonwagenjongen.
Vader is verdronken en door armoede gedreven is moeder met haar overblijvende
kinderen in een woonwagen terecht gekomen. De oudste der jongens, Ludwig,
zorgt voor 't gezin. Frans is een jongen, die zwak van karakter is. Hij laat zich
heel spoedig verleiden. Twee jongens, Henk en Gerrit, ook woonwagenbewoners,
hebben een slechten invloed op hem. Ondanks de waarschuwing van moede, en
juffrouw Swierstra, gaat Frans vaak met Gerrit en Henk mee. Ten laatste loopt
het mis. Gerrit en Henk gaan naar een opvoedingsgesticht, terwijl Frans, door
bemiddeling van juffrouw Swierstra, wordt uitbesteed in Veenendorp bij Groenlo.
De goede invloed in de omgeving, doch bovenal Gods bewarende hand, brachten
Frans op het goede pad. Hij groeit op tot een flinken jongeman. Moeder en
verdere familie komen later ook in Veenendorp wonen.
Algemeene op- of aanmerkingen: Het verhaal is boeiend geschreven en geeft
ons een blik in het zwerversleven der woonwagenbewoners. Het werk van juffrouw
Swierstra is mooi; doch wat ons niet aanstaat, dat is, dat over „wedergeboorte'
niet wordt gesproken. Overigens is het voor menigeen een ,,waarschuwend getuigenis"!
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.

Kerstliederen

3 bundeltjes, ieder met een tiental liederen.
PRIJS 1 1 / 2 cent per stuk.
Gebruikt ze op het Kerstfeest.
Vraagt proefnummer

Uitgaven van J. N. VOORHOEVE te 's Gravenhage
Belooningskaartjes. Deze firma komt dit jaar met zes nieuwe vellen belooningskaartjes uit, no. 349-354. De prijzen zijn 30 cent per vel; bij afname van 10 vel
tegelijk 20 cent. De afmetingen zijn 34 bij 38 cm.
No. 349 — 144 kaartjes — kindervoorstellingen
No. 350 — 100
No. 351 — 80
No. 352 — 60
No. 353 — 15
15
No. 354
Deze laatste twee vellen geven Oostersche afbeeldingen, b.v. een waterputster,
een timmerman, een pottenbakker, het Oostersche huis, aan het weefgetouw, een
waterverkooper, bij het meer van Genesareth, bij een Oostersche herberg, een
herder, een blinde. Hier ontvangt men iets bijzonders, iets afwijkends van het gewone genre. De afbeeldingen doen het goed. De kleuren zijn frisch en maken het
geheel aantrekkelijk. Men neme eens een proef met deze kaartjes.
Kerststerren no. 435. Per pakje van 20 ex. à 60 cent. Sterren met vergulden
rand, dennengroen en kaars, of klok. Op de achterzijde de Kerstboodschap.
Kerstboompje no. 6420. Per pakje van 20 ex. à 90 cent. Uitgeknipte Kerstboompjes met brandende kaarsjes en de Kerstboodschap als onderschrift. De
boompjes kunnen op de tafel neergezet worden. Niet voor onze Z.S.

Uitgaven van J. BRANDT ZOON
Op 't Rusland — Tel. 48094 — Postgiro 34600.
Bijbel No. 1900 is de Jubileum-uitgave, die werd uitgegeven naar aanleiding
van het 300-jarig jubileum van de Statenvertaling. 't Is een zeer bijzondere uitgave
met pericopen-indeeling en paragraafteekens, verwijzingen tusschen den tekst en
uitspringende versnummering, waardoor men in een oogwenk het verlangde vers
kan vinden. De prijs is f 1.—. De banden zijn in diverse tinten verkrijgbaar.
Afmetingen 15
bij 10% cm. Mooie, heldere druk, sterke, afwaschbare band.
No. 185 is een klein kerkboekje, inhoudende het Nieuwe Testament, de Psalmen,
Catechismus, alle formulieren, enz. Zeer handig boekje met mooie, scherpe druk.
Prijs f 0.95. Afmetingen 10 bij 6 cm. Band van afwaschbaar linnen.
Bijbelsche voorstellingen in driekleurendruk op prentbriefkaartenformaat, afm.
10 bij 15 cm.
No. 960. Laat af van de kinderkens.
No. 961. ... en verhindert ze niet...
No. 962. En zij noemde zijn naam Mozes.
No. 963. En allen, die Hem hoorden, ontzetten zich over Zijn verstand.
No. 964. En ziet, de ster ging hen voor.
No. 965. Geen betere Vriend.
Prijs 5 cent per stuk.
Geïll. Chr. Scheurkalender 1938 e.a. Zie hiervoor onder de rubriek Scheurkalenders.
Voor de jeugd. Met 1 Januari 1938 begint de 79e jaargang. Een maandblad in
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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 een correspondentierubriek voor allerlei vragen.
De illustraties zijn heel mooi met voorstellingen uit het leven der kinderen, uit d e
natuur, mooie bijbelsche platen, enz. Bij het eindigen van den 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. De veelzijdige practische verklaringen
zijn niet alleen voor de kinderen, maar dikwijls voor de leiders zelfs nieuw. Beide
deelen zijn in een mooien stempelband ingebonden. 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. De prijs
is f 20.—.

Uitgaven van de Vereeniging tot Verspreiding der
Heilige Schrift, Keizersgracht 470 te Amsterdam (C)
Scheurkalender 1938. Zie hiervoor onder de rubriek Scheurkalenders.
Evangelie van Mattheus; van Markus; van Lukas; van Johannes en de Handelingen der Apostelen. Elk ongeveer 46 tot 48 blz. Op de voorzijde een mooie gekleurde plaat. Tusschen den tekst zwarte platen. De prijs is zeer gering en bedraagt slechts 5 cent per stuk. De boekjes doen het heel goed.
Bijbelsch Platenboek. le en 2e deel O.T. Op de buitenzijde een gekleurde plaat.
Tusschen den tekst zwarte en gekleurde platen. De inhoud bestaat uit korte vertellingen van Oud-Testamentische geschiedenissen op kinderlijke wijze. De prijs
is slechts 30 cent; zeer goedkoop. Omvang ieder 125 blz. en mooie, degelijke
lectuur.
Gesprekken uit de Evangeliën, Kerkgang, Vredesklanken uit het Woord Gods.
Kleine boekjes van 36 blz. niet een roos, duif, Goeden Herder en Kerkje op de
buitenzijde. Formaat 18 bij 12 cm. Aanhalingen uit den Bijbel. Mooi geïllustreerd
met zwarte plaatjes. De prijs in 3 soorten van 2 cent is heel goedkoop.
Psalmboekje. Klein formaat 11 bij 15 cm. Bevattende den tekst der Psalmen en
den Catechismus. De uitvoering is heel goed en mooi, men verzuime niet een
flinke hoeveelheid al of niet voor troostprijzen aan te schaffen. Denkt er om, dat
er ook Psalmboekjes uitgegeven worden uitsluitend voor gebruik in de Geref.
Kerken.
Het Heilige Land. 10 gekleurde gezichtjes in afmeting van 9 bij 15 cm. van
Palestina. De prijs is 10 cent. Ieder gezichtje heeft een verklarend onderschrift.
De 10 kaarten ziten aaneen in een map. Hier is iets moois voor weinig geld. De
kleurenschakeering doet het goed.
Belooningskaartjes B. 20 kaartjes per vel. De prijs is 8 cent. Verschillende geschiedenissen worden hier in beeld gebracht. Ze zijn schitterend geslaagd. Deze
plaatjes zijn uit de Nelsonserie. Op de achterzijde staat in het kort een verklaring.
Belooningskaartjes A. 42 kaartjes per vel. De prijs is 8 cent. Dezelfde uitvoering
als onder B. 't Is prachtmateriaal.
Teekenboek I, II, III en IV. Afmeting 19 bij 25 cm. Ieder met 7 teekenvoorbeel-
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den. Meest betrekking hebbend op Bijbelsche voorwerpen, enz. Een bijschrift geeft
een verklaring en een reeks vragen. De prijs is 3 cent per stuk.
Prentbriefkaarten. Gekleurde tafereeltjes, bloemen, vogels, kinderkopjes; met
toepasselijke tekstaanhaling; in 20 soorten à 1 cent. Keurig, onovertroffen is de
uitvoering en prijs. Zeer sterk aanbevolen.
Levensvragen. Boekje van 32 blz. Afmetingen 15 bij 20 cm. Geïllustreerd met
gekleurde plaatjes. Onderscheidene pakkende levensvragen van en tot de ziel
met een antwoord uit Gods Woord. Een belangrijke, nuttige uitgave. Voor Evangelisatie-doeleinden zeer geschikt.
Boekenleggers. Afmeting 6 bij 16 cm. 3 soorten à 1 cent. Aardige kleuren, met
treffende opschriften.
Serie C. Wandteksten van dun carton. 4 soorten, 4 cent per stuk. Afmeting
24 bij 19 cm. Mooie versierde contour om den tekst, hoofdletters in goud op gekleurden achtergrond. Frisch en zeer bruikbaar.
Merk E. Cartonnen Wandteksten. 4 soorten. 2 cent per stuk. Afmeting 19 bij
12 cm. Teksten in gouddruk met groote roodgekleurde hoofdletters en vergulden
contour. Duidelijk spreken.
Merk H. Wandcartons met opengeslagen Bijbel en schaapskooi. 2 soorten.
5 cent per stuk. Afmeting 18 bij 27 cm. Het geheel doet het heel goed en de tekst
spreekt duidelijk en noodigend. Het contour doet het goed. Mooie troostprijs.
Merk L. Cartonnen Wandteksten. Afmetingen 17 bij 21 cm. In 10 soorten
6 cent per stuk. Zeer stevig, keurig, glanzend, mooien contour, passende tekst.
Heel geschikt en doelmatig voor wandversiering. 't Zijn sprekende schilderijtjes.
Merk S. Wandcarton. 4 soorten. 4 cent per stuk. Afmeting 15 bij 20 cm. Kinrerafbeeldingen met tekst (2 gebedjes en 2 teksten). Frisch en eenvoudig.
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 de kinderen mild te onthalen. We hebben niets dan lof over
deze uitgaven.

KERSTVERHALEN
Vertellingen voor Kerstfeest en Pasen. Uitgave W. D. Meinema N.V. te
Delft. Verzameld door H. te Merwe. Omvang 176 blz. Prijs f 1.65 gebonden.
Voor onderwijzers(essen), voor leiders(sters) van Z.S. en Jeugdvereenigingen.
INHOUD: Kers t v e r h a 1 e n: I. Het Kerstfeest van den Bunzingjager, door
Jan van Groningen; II. Emke's Kerstfeest, door H. Hoogeveen; III. Tocht met de
ijsvlet, door K. Norel; IV. Het kruis in de Kerstnacht, door Jan Knape Mzn.
P a a sverh a 1 e n: V. De mooiste Palmpasen, maar toch..., door C. Th.
Jongejan—De Groot; VI. Poeangko's Opstanding, door E. van Beek; VII. Toen
de Paasvacantie begon, door Gr. Gilhuis—Smitskamp. Z e n d i n g s v er haal:
VIII. John Coleridge Patteson, door H. A. v. d. Hoven van Genderen.
Bij den Kerstboom. Drie Kerstvertellingen door Cath. Bronsveld en Jan Blocxman. Uitgave G. F. Callenbach te Nijkerk.
INHOUD: 1. 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. Prijs f 0.30.
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Als alle lichten branden. Kerstvertelboek door Anne de Vries. Uitgever G. F.
Callenbach te Nijkerk. Aantal blz. 182, 6e druk. Gebonden f 2.50. 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 Zaanschen molenbrand op Kerstavond, door Mary Pos; 5. Hoe
vier woonwagenkinderen Jezus zochten, door H. M. van 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 Bethlehems stal. Uitgave J. N. Voorhoeve te Den Haag. Verzameld door
P. de Zeeuw J.Gzn. Omvang 158 blz. Prijs f 1.75; geb. f 2.50.
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; 7. Droombeeld, door W. Tuinstra—
Temminck; 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.
Stille nacht, heilige nacht. Uitgave J. N. Voorhoeve te Den Haag. Prijs f 1.90.
.geb. f 2.50. Ongeveer 200 bladzijden. Medewerkers zijn: Bert Bakker, Johanna
van Broekhuizen, J. A. van Heuven, Nalo Kamu, Hendrika Kuyper—van Oordt,
W. Laatsman, D. Menkens—v. d. Spiegel, Alb. J. de Neef, G. J. Peelen, C. Redert,
G. van Teylingen, J. Veenstra, Joh. Vis, J. M. Westerbrink—Wirtz en M. van
de Zande.

ZANGBUNDELS
Stemmen des Heils, bijeengebracht door J. Douma, V.D.M., 3e, herziene en
vermeerderde druk. De muziek werd herzien door J. H. Besselaar Jr., organist
der Groote of St. Laurenskerk te Rotterdam. Uitgave N.V. W. D. Meinema te
Delft. Liederenbundel voor Zondagsschool, Evangelisatie, School en Huisgezin.
270 liederen. Formaat 21x15% cm. 552 blz. Prijs ingenaaid f 2.25; bij 25 ex.
f 1.80; bij 50 ex. á f 1.60. Prijs gebonden in rood linnen stempelband met goudtitel f 2.90; bij 25 ex. á f 2.45; bij 50 ex. á 5 2.25.
Tekstboekje. Formaat 15Mx12 cm. 180 blz. Prijs ingenaaid 5 0.25; bij 25 ex. á
.5 0.22J/2"; bij 50 ex. á 5 0.21; bij 100 ex. à f 0.20; bij 250 ex. á 5 0.19. Prijs in
linnen f 0.37,14; bij 25 ex. á f 0.35; bij 50 ex. á 5 0.33; bij 100 ex. à f 0.32%2:
bij 250 ex. á f 0.31.
Liederenblaadjes, 4 pag., bevattende 6 á 8 Kerst-, Paasch- of Pinksterliederen.
Ook liederen geschikt voor andere gelegenheden. Verschenen zijn 11 no.'s: voor
Kerstfeest: no. 4, 5, 10, 11; voor Paaschfeest: no. 1, 6, 7; voor Hemelvaart: no. 8;
voor Pinksterfeest: no. 9; voor diverse gelegenheden: no. 2, 3. De prijs is bijDeze
zonder laag: 100 ex. 5 0.75; 250 ex. f 1.50; 500 ex. 5 2.50; 1000 ex. 5
blaadjes zijn uitgegeven op verzoek van het Verband van Evangelisatie-Commissies ten gebruike bij Kerstfeestviering, etc., Straatprediking, Samenkomsten. Vraagt
gratis monsters. Al deze liederen zijn overgenomen uit den Evangelisatie Zangbundel Stemmen des Heils van Ds. J. Douma. Uitgave N.V. W. D. Meinema,
Delft.
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Kerstliederenblaadjes. Verschenen zijn 4 blaadjes van 4 pagina's, elk met
Kerstliederen. Ze zijn verkrijgbaar in 2 soorten:
1. Voor de kinderen: De liederen zijn met een flinke letter gedrukt op stevig
papier royaal formaat (22x14 cm.). Prijs: 100 ex. f 1.50; 250 ex. f 3.—; 500 ex.
f 4.50; 1000 ex. f 7.—. De bestelnummers zijn: A, B, C en D.
2. Voor de bezoekers: Dit is een goedkoopere uitvoering. Kleiner formaat. Speciaal om uit te reiken aan de bezoekers van het Kerstfeest. Prijs: 100 ex. f 0.75;
250 ex. f 1.50; 500 ex. f 2.50; 1000 ex. f 4.—. De bestelno. zijn: 4, 5, 10 en 11.
Bij de eerste uitvoering kunnen wij de onderste 2 cm. van de eerste bladzijde
bedrukken met den naam van de Zondagsschool benevens plaats en tijd van de
Kerstfeestviering. De kosten hiervan zijn f 1.50, ongeacht het aantal, dat besteld
wordt. De tekst s.v.p. in drukletters opgeven.
Inhoud van no. A en no. 4: Psalm 98; Daar is uit 's werelds duist' re wolken;
Stille nacht; Dit is de nacht, de heil'ge nacht; Eere zij U, groote God!; Er is een
heilig Kind geboren; Laat blij het feestlied hooren; Lofzang van Simeon vers 2.
Inhoud van no. B en no. 5: Eere zij God in den hooge; Heerlijk klonk het lied
der eng'len; Dit is de dag, dien God ons schenkt; De sterren blonken in den nacht;
Wie ligt daar in een kribbe neer; Hoe lieflijk rijst de zon in 't Oosten; In der
schepping morgenstond; Hallelujah! eeuwig dank en eere.
Inhoud van no. C en no. 10: De blijde dag; De Koning van 't heelal; De boodschap aan de herders; Herders, hoe, ontwaakt gij niet?; Eere zij God; In den
Kerstnacht; De geboorte van Jezus; Na de Kerstfeestviering.
Inhoud van no. D en no. 11: Hoe zal ik U ontvangen?; Nu syt wellecome;
De Herders; Vol van pracht; De boodschap der herders; Jezus, trouwe Heer;
Bij de kribbe; Lofzang.
Deze liederen zijn overgenomen uit den Evangelisatie Bundel Stemmen des
Heils van Ds. J. Douma. Vraagt gratis monsters van deze Kerstliederenblaadjes
aan de N.V. W. D. Meinema, Delft.
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 Ned. Zondagsschoolvereen. te Amsterdam. 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. Maring
en L. C. Post. 2e druk. Prijs f 0.50.
Wie zingt mee? Goede bekenden voor de Z.S. Tekstuitgave A. Prijs 8 cent per
stuk; bij 25 ex. en meer f 0.06.
Wie zingt mee? Voor de feestdagen. Een vervolg van bundeltje A. Geïllustreerd. Het bevat twee Kerstliturgieën (de eerste met gezangen) en één Paaschliturgie (met gezangen). Prijs f 0.06, bij 25 ex. en meer f 0.04. Van beide bundeltjes verkrijgbaar een uitgave met vierstemmige muziek, prijs resp. f 0.50 en f 0.25.
Liturgieën voor de Feestdagen, behoorende bij bijundeltje 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. á
10 cent. Prijs zonder muziek 100 ex. voor f 1.35; 1000 ex. voor f 10.—.
In de eerste serie zijn opgenomen de liederen: 1. Hoe zal ik U ontvangen; 2.
Stille nacht, heilige 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.
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In de tweede serie zijn opgenomen de liederen: 1. De aarde was in nacht verzonken; 2. Komt. verwondert u hier, menschen; 3. 't Eng'lenheir kwam nederdalen;
4. Herders, hebt gij niet vernomen; 5. Sterre van 't Oosten, wil nog eens verrijzen;
6. Dankt, dankt nu allen God. (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 gemengd koor.
Ten dienste van huisgezin en samenkomsten. Verzameld door Joh. de Heer. Uitgave Joh. de Heer & Zn. te Rotterdam. Prijs f 4.-, uitsluitend in linnen band
verkrijgbaar.
Oude en Nieuwe Zangen, voor twee zangstemmen met geheel aparte piano- of
orgelbegeleiding, 316 blz., groot formaat. Ingenaaid f 1.75; 25 ex. à f 1.50; 50 ex.
1.25. Gebonden f 2.50. Bijbehoorend Tekstboekje, 264 blz., met muziek, 90 ct;
25 ex. à 80 cent.
Laudamus. Bewerkt voor vierstemmig gemengd koor; de vervolgbundel op
Oude en Nieuwe Zangen, bevattende een honderdtal Nederlandsche Protestantschgeestelijke liederen, die met groote zorg zijn uitgezocht en waarvan de harmonisatie uitmunt. In dezen bundel zijn ook een 40-tal eenvoudige liederen van groote
schoonheid. 292 blz. Prijs f 1.50; 25 ex. à f 1.25; 50 ex. à f 1.-. Gebonden f 2.-;
25 ex. à f 1.75; bij 50 ex. á f 1.50.
Tekstboekje Laudamus, waarin opgenomen de daarin voorkomende 40 eenvoudige liederen, met een woord vooraf van Mej. M. van Woensel Kooij. 32 blz..
Prijs 25 cent; 25 ex. á 20 cent; 100 ex. à 15 cent.
Oude en Nieuwe Zangen. Bijeengebracht door Mej. M. van Woensel Kooij.
Uitgave A. Voorhoeve v.h. J. M. Bredée's Uitgeversmy. N.V. te Rotterdam.
Bewerkt voor vierstemmig gemengd koor. 8e druk. 56-65e duizendtal. In eenige
jaren 8 drukken. Dit is een prachtige aanbeveling op zichzelf! 320 blz. Hier nog
veel aan toe te voegen, zou overbodig zijn. Prijs ingenaaid f 1.50; 25 ex. à f 1.25;
gebonden f 2.-'; 25 ex. "á f 1.75; 50 ex. à ƒ 1.50.
In Bethlehems stal. Kerstverzen uit het werk der Prot. Chr. dichters. Verzameld
en ingeleid door Jan H. de Groot. Bevattende 34 Kerstverzen. Typografisch ziet
het werk er keurig verzorgd uit. De bundel is in twee kleuren gedrukt en in fraai
omslag uitgegeven. Prijs f 0.80 ingenaaid en f 1.20 gebonden.
Oude en Nieuwe Zangen. Bewerkt voor driestemmig Vrouwenkoor. Vierde
herziene druk. 12.-15e duizendtal, 314 blz. Prijs ingenaaid f 1.50; 25 ex. ,á f 1.25;
50 ex. á f 1.-; gebonden
Tekstboekje door M. van Woensel Kooij, bij 3 en 4 st. uitgave, 96 blz. Prijs
45 cent per stuk; 25 ex. à 40 cent.
Kerstbundeltje L Uitgave van den Ned. Herv. Zondagsscholenbond op G.G.
cent per stuk.
Bondsboekhandel J. Bout te Huizen (N.-H.).
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 sijt
wellecome; 10. Psalm 98 : 4.
Kerstbundeltje II. Uitgave van den Ned. Herv. Zondagsscholenbond op G.G.
Bondsboekhandel J. Bout te Huizen (N.-H.). 1% cent per stuk.
INHOUD: I. 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.
Kerstbundeltje M. Uitgave van den Ned. Herv. Zondagsscholenbond op G.G.
Bondsboekhandel J. Bout te Huizen (N.-B.). 1% cent per stuk.
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INHOUD: 1. Psalm 138: 1; 2. Stille nacht; 3. Engelenboodschap; 4. Het Lam
Gods; 5. Kerstlied; 6. De sterke God; 7. Christus en mensch; 8. Profetie en vervulling; 9. Naar Bethlehem; 10. Lofzang van Zacharias vers 4 en 5.
Iedereen op zijne wijs, door H. C. Feenstra en L. Keemink. Zangbundel voor
de Chr. School en Huisgezin. Uitgave Nijgh
Ditmar te Rotterdam,
Osanna in Excelsisi door J. Boven en N. W. van Diemen de Jel. Prijs ingen.
ƒ 1.90; gebonden f 2.75. Uitgave J. H. Kok N.V. te Kampen.

SCHEURKALENDERS
Een handvol koren 1938. Uitgave van het Zendingsbureau van den Geref.
Zendingsbond. Director Ds. W. Bieshaar, Beeklaan 389 te Den Haag. Gironummer 28016.
Schild in kleurendruk. De ontmoeting van den Heere Jezus en de Samaritaansche vrouw bij den put. 22e jaargang. Geheel ten bate van den G.Z.B. gevestigd
te Utrecht.
De inhoud van het blok is bewerkt door een twaalftal Herv. (Geref.) predikanten: Ds. J. C. Klomp te Driebergen; Ds. W. Bieshaar te 's-Gravenhage; Ds. S. van
Dorp te 's-Gravenhage; Ds. I. Kievit te Baarn; Ds, K. J. v. d. Berg te Amersfoort;
Ds. A. Luteijn te Nijkerk; Ds. F. Kijf tenbelt te Feijenoord; Ds. J. T. Timmer te
Ermelo; Ds. J. H. F. Remme te Amsterdam; Ds. H. A. de Geus te De Bilt; Ds. M.
Ottevanger te Kampen. De achterzijde bevat verhaaltjes, gedichtjes, enz.
Prijs J. 0.90. In boekformaat met prachtband f 1.10. Premieboek: Het Gedenkboek van den G.Z.B. door Ds. W. Bieshaar f 1.10. Bij groote hoeveelheden
reductie.
Maranatha-kalender 1938. Uitgave J. H. Kok N.V. te Kampen. Het schild geeft
het treurige beeld van de verwoesting van Jeruzalem. Nehemia bezoekt in den
nacht bij het schemerlicht der maan de verwoesting en breekt aan de muren. De
afbeelding is sober, triestig, overeenstemmend met den tekst. Toch niet aantrekkelijk. De voorzijden van de blaadjes van het blok zijn door den welbekenden en
gevierden Ds. Knap bewerkt. Naast de gewone gegevens, geeft hij leiding bij het
dagelijks lezen van Gods Woord. Zijn overdenkingen naar aanleiding van een
tekst doen het heel goed. De achterzijde wordt door een ander bewerkt. Deze bevatten gedichten, verhalen, enz.
Bij den kalender is een premieboek verschenen: „Volg Mij." De prijs van den
kalender is f 0.85, met premieboek f 1.35.
Hier hebben we een kalender, die voor onze gezinnen, wat inhoud betreft, heel
geschikt is. Geen wonder dan ook, dat hij er goed bij het volk inzit.
Geïllustreerde Christelijke Scheurkalender 1938. Uitgave van J. N. Voorhoeve
te 's-Gravenhage. Deze verschijnt voor de 47e maal en is zoo langzamerhand een
van de bekendste kalenders geworden. In tienduizenden huizen wordt eiken morgen
het blaadje van dezen kalender gelezen.
Schild. Afmetingen 24 bij 34 cm. Afbeelding van de gelijkenis van een groot
avondmaal. De teekening is frisch en doet het goed. Het motto is: Komt, want alle
dingen zijn nu gereed. Een noodiging voor onzen tijd om tot bezinning te komen.
De stukjes op de kalenderblaadjes zijn met grooten 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, verzen, stichtelijke
Zondagsoverdenkingen, illustraties, enz. Behalve de te lezen Bijbelgedeelten, waardoor dagelijks God tot u spreken zal, wordt er van dag tot dag een tekst meegegeven.
Dit jaar verschenen weer twee premieboeken, die gebonden f 0.65 kosten.
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Omvang 144 en 160 blz. Het eerste is: „De Lansknecht van Graaf Bernard'', door
K. Jonkheid. Een verhaal uit Lippe, Waldeck en Pyrmont, en „Trouw moet
blijken- door W. Schippers. De scheurkalender zonder premies kost f 0.90 per
stuk; 5 ex. à f 0.80 en 10 ex. à f 0.70.
De driebladige kalender 1938 verschijnt dit jaar in een praktischer uitvoering.
Hij bestaat nu uit 3 briefkaarten met een afbeelding en 3 kaarten niet een gedicht
van Johannes Vollenhove, Peter van Maarn en Willem de Mérode. Prijs f 0.45;
10 ex. à f 0.35; 25 ex. 8 f 0.30. Voor onze Z.S. veel te duur.
„Het Licht tegemoet". Deze kalender bestaat uit 12 bladen, elk met een prachtfoto en een spreuk, die als briefkaart kunnen worden verzonden. De kalender
bevat dus in het geheel 24 briefkaarten. De mooie spreuken zijn van bekende
personen van naam. De foto's zijn prachtig. De prijs is f 0.95; 10 ex. à f 0.85;
20 ex. á f 0.75. 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 1938. Het schild stelt een boom op een berglandschap voor.
Het onderschrift is: Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns. Ieder blaadje
van het blok is voor een week bedoeld. Voor Tederen dag een korte tekst met gelegenheid voor korte aanteekeningen van geboortedagen. Prijs f 0.35. Bij grootere
hoeveelheden lager.
Chr. Scheurkalender 1938 „Filippus". Uitgave van het Traktaatgenootschap
„Filippus-, Uitgave J. B. v. d. Brink El Co. te Zutphen.
Het schild is een afbeelding van den zoekenden herder naar het verloren schaap.
Het passende opschrift luidt: Ik ben de goede Herder. Ik heb gedwaald als een
verloren schaap. Het blok bevat op de voorzijde, behalve de gewone zaken, een
korte tekstverklaring. Op de achterzijde verhalen, enz. De particuliere prijs is 80 ct.
Gebonden als boek f 1.25.
Chr. Scheurkalender 1938 „Zaadkorrels". Uitgave als boven. Het schild in
kleiner formaat met dezelfde uitbeelding. Het blok als boven. Prijs uitsluitend voor
Evangelisatie-Commissies en Z.S. slechts 15 cent.
Scheurkalender 1938. Uitgave van de Vereeniging tot Verspreiding van de
Heilige Schrift, Keizersgracht 470 te Amsterdam-C.
Schild: Een aardige gekleurde teekening. De ingang van een kerkgebouw, met
het motto: „Hoor des Heeren Woord-, en „God zal ons zegenen."
Blok: Voorzijden der kalenderblaadjes bevatten de gebruikelijke merkwaardigheden, plus een tekst en een daghoofdstuk om te lezen. De achterzijden bevatten
gedeelten uit de Bijb. Geschiedenis op eenvoudige wijze verhaald. Voorts verschillende verhaaltjes en evangelisatiestof. Het geheel kan op verschillende wijzen
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.
Martha-kalender 1938. 47e jaargang. Uitgave A. Voorhoeve v.h. J. M. Bredée's
lig. Mij. N.V. te Rotterdam. Deze uitgave geschiedt ten voordeele van de MarthaStichting te Alphen a.d. Rijn.
Het schild geeft een reproductie van een schilderij van Gerard Dou, voorstellende: De Moeder van Rembrandt, lezende in haar Bijbel. Afmetingen 40 bij 23 cm.
De reproductie is goedgekeurd door den directeur van het Rijksmuseum Schmidt
Degener. 't Is een vierkleurendruk. Na het afloopen van het jaar kan deze reproductie heel geschikt ingelijst worden.
De volgende predikanten verleenden hun medewerking ieder voor een maand:
Ds. D. Tromp te Zandvoort; Ds. J. L. de Heer te Rotterdam; Ds. E. v. Meer te
Utrecht; Ds. A. W. Voors te Huis ter Heide; Ds. J. J. Stam te Rotterdam; Ds. J.
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A. Kwint te Leiden; Ds. J. Th. Meijer te Alphen a.d. Rijn; Ds. J. P. van Bruggen
te Amsterdam; Dr. J. C. Roose te Groningen en Ds. F. W. G. Verheul te Gouda.
Aan de achterzijden der kalenderblaadjes komen voor verhalen en stichtelijke
lectuur. De prijs is 85 cent per stuk. Voor particulieren 10 ex. à 75 cent, 25 ex.
70 cent; 50 ex. á 65 cent; 100 ex. en meer 60 cent per kalender. De kalender
is ook in boekvorm verkrijgbaar in linnen band in oblong formaat à f 1.25.
Premies zijn verjaardagsalbums: „Vergeet mij niet" van f 1.40 voor 70 cent
of „Denk aan mij" van f 0.90 voor 45 cent. Beide boekjes zijn fraai geïllustreerd
met platen in kleurendruk, verguld op snee en in foudraal, elk van 330 blz.

(WwW9trq)P«~WW4~
Traktaatgenootschap

FILIPPUS
De kalender Filippus is voor verzending gereed
PRIJS 80 CENT. -- Gebonden als boek f 1.25
Van de Evangeliesatiekalender „Zaadkorrels" is nog
een aantal verkrijgbaar à 15 ct. per stuk. Men bestelle
spoedig.
TEKSTKAARTEN
op briefkaartformaat in driekleurendruk. Per exemplaar
1 ct., p. 100 ex. f 0.85, p. 1000 ex. f 7.50, niet franco.
Een passend gewaad ontvingen de TRAKTATEN,
waaronder voor het Kerstfeest, die in blauw of zwart
werden gedrukt. Ze zijn bovendien goedkoop. Slechts
f 3.75 per 1000; niet franco.
GOEDKOOPE AANBIEDING
Pakket I: 233 Boeken en Brochures, part. prijs f 40.85
voor f 5.—
Pakket II : 259 Boeken en Brochures, part. prijs f 40.50
voor f 5.—. Ongefrankeerd. Lijsten op aanvrage verkrijgbaar.

Uitgeverij J. C. v. d. BRINK Fs Co. N.V. Zutphen
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Bladen voor de Hervormde Bonden op G.G.
,,De Vaandrager". Orgaan van den Bond van Ned. Herv. Jongelingsvereenigingen op G.G. Abonnementsprijs f 2.25 per jaar voor leden en f 2.50 voor nietleden. Redactie-adres: M. Noteboom, Nassaulaan 42, Hilversum. Het blad verschijnt wekelijks.
„Ons Knapenblad". Orgaan van den Bond van Ned. Herv. Knapenvereenigingen
op G.G. Abonnementsprijs f 1.25 per jaar voor leden en f 1.50 voor niet-leden.
Redactie-adres: C. Blokland te Hardinxveld. Het blad verschijnt om de 14 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. Meisjesvereenigingen
op G.G. Abonnementsprijs f 1.50 per jaar. Redactie-adres: Mej. W. v. d. Sluys,
Breedstraat 31 te Utrecht. Het blad verschijnt maandelijks.
„Ons Meisjesblad". Orgaan van den Bond van Ned. Herv. Jonge-Meisjesvereenigingen op G.G. Abonnementsprijs f 1.— per jaar. Het verschijnt maandelijks.
Redactie-adres: Mej. W. A. Burggraaf, Pr. Julianalaan 9 te Hilversum.
„Onze Hervormde Zondagsschool". Orgaan van den Ned. Herv. Zondagsscholenbond op G.G. .Abonnementsprijs f 0.50 per jaar voor aangesloten leiders,
voor anderen f 0.60. Redactie-adres: M. Noteboom, Nassaulaan 42 te Hilversum.
Het blad verschijnt om de twee maanden.
,,De Hervormde Vaan". Orgaan van den Bond van Ned. Herv. Mannenvereenigingen op G.G. Abonnementsprijs f 1.25 per jaar. Redactie-adres: Ds. W.
Rijnsburger te Oud-Beijerland. Het blad verschijnt eenmaal per maand.
,,Gereformeerd Weekblad", Onder Redactie van Prof. Dr. H. Visscher, met
medewerking van Ds. 1. Kievit, Ds. J. Ronge, e.a. Abonnementsprijs f 3.80 per
jaar. Het blad verschijnt wekelijks. Uitgever J. Bout, Waterstraat 4-6, Huizen.
,,De Waarheidsvriend". Onder Redactie van het Hoofdbestuur van den Gereformeerden Bond. Redacteur: Ds. M. van Grieken, Schickade 121b te Rotterdam. Abonnementsprijs f 4.— per jaar.
den Volcke". Uitgave van den Gereformeerden Zendingsbond. Redactieadres: Ds. W. Bieshaar, Beeklaan 389 te Den Haag.
„Ons Zendingsblaadje". Kinderzendingsblaadje. Gratis verspreid op scholen,
waar wekelijks voor de Zending van den G.Z.B. gecollecteerd wordt. Redactieadres: M. Noteboom, Nassaulaan 42 te Hilversum.
Hervormd Evangelisatieblad. Orgaan van den Herv. Bond voor Inwendige
Zending op G.G. Voor leden gratis. Verschijnt maandelijks. Redactie-adres: Ds. B.
N. B. Bouthoorn te Harderwijk.
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HANDLEIDINGEN
Handboek Stock-Renkema. 0. en N. Testament. Prijs f 12.50. D. A. Dammen
te 's-Gravenhage.
Jachins Handboek, 2e druk door Ds. J. P. Tazelaar en Ds. J. Douma. 0. en N.
Testament. Prijs f 10.r. Uitgave Jachirt's Uitgeversbureau Naaml. Vennootschap
W. D. Meinema te Delft.

De Bijbelsche Geschiedenissen door W. G. v. d. Hulst, zesde druk. Prijs f 7.90.
Uitgever H. J. Spruyt's Uitgevers-maatschappij N.V., Heerengracht 112, A'dam-C..
Bijbelsche vertellingen voor onze kleintjes, door W. G. v. d. Hulst. Prijs f 5.75..
Uitgever: H. J. Spruyt's Uitg.-My te Amsterdam.
De Bijbelsche Geschiedenis door Tine Bonnema. Prijs f 7.50. Uitgave J. H. Kok
N.V. te Kampen.
Vertellende de Loffelijkheden des Heeren. Schetsen voor Bijbelsch onderwijs
door R. Mazijk. Uitgave Mazijk's Uitgeversbureau te Rotterdam.

Bijbeisch Handboek en Condordantie, 3e druk, 700 blz. Gebonden f 4.90. Uitgever A. Voorhoeve te Rotterdam.

„Laat de kinderkens tot Mij komen" door C. v. d. Hoeven. 2 dln. 0. en N.T.
Gebonden f 2.90 per deel. ± 400 blz. Uitgever A. Voorhoeve te Rotterdam.
Bijbelsche Geschiedenis door Nissen. 0. en N. Testament in 2 dln. Gebonden
f 2.50. Verkrijgbaar bij J. Wristers, Minrebroederstraat 13 te Utrecht.
De Heilige Historie door J. C. Koning. 0. en N. Testament. Prachtband f 4.25.
Uitgave H. J. Spruyt's Uitg.-My. te Amsterdam.

Verbondsgeschiedenis door S. G. de Graaf. 200 schetsen voor de vertelling van
de Bijb. Gesch. O.T. (120) en N.T. (80). In 14 afleveringen van 75 cent. Uitgave
J. H. Kok N.V. te Kampen.
Vertelboek v. d. Bijb. Geschiedenis door J. Hoogwerff. 0. en N. Testament.
2 dln. Gebonden f 20.—.. Uitgave J. N. Voorhoeve te Den Haag.
Bij de Bron I en II. O.T. in 63 lessen, 685 pag., N.T. in 82 lessen, 728 pag.
Prijs f 5.— per stuk in linnen band. Uitgave Neerbosch' Boekhandel en Uitgeverij.
te Neerbosch bij Nijmegen.

Eén Briefkaartje
en U ontvangt gratis onze volledige

lijst van uitgaven
Drukkerij „EDECEA" te Hoorn
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Uitgaven van den Ned. Herv.
Zondagsscholenbond op G.G.
BESTELLINGEN IN TE ZENDEN AAN DEN BONDSBOEKHANDEL J. BOUT, DRUKKER—UITGEVER TE HUIZEN.
Het vermelden van het bestelno. is voldoende.
Rooster A en B. Iedere week een Psalmvers en een tekst. De onderwerpen, die
door de(n) onderwijzer(es) verteld moeten worden, staan aan de tekstzijde niet
dikke letters vermeld, met verwijzing naar de les in het handhoek.
Er worden twee soorten roosters uitgegeven: A en B. De A-Roosters kunnen
op de Z.S. door alle kinderen gebruikt worden, zonder onderscheid van leeftijd
en ontwikkeling. Dus ook op Z.S., waar de kinderen niet in klassen gesplitst zijn.
De B-Roosters zijn speciaal voor de kleine kinderen van 5-8 jaar. De Psalmversjes en teksten zijn veel kleiner en bestaan uit enkele regels. Vele kleintjes
willen gaarne iedere week wat leeren. Doch de groote verzen en teksten kosten
hun te veel inspanning en een vergelijking van het aantal geleerde verzen en
teksten met de grootere kinderen zou een onbillijke maatstaf worden. Daarom is
het zeer aan te bevelen, dat de jongste kinderen eenvoudige roosters, de B-roosters
gebruiken. Ze kunnen het werk beter leeren en onthouden. Bovendien wordt bij
het bepalen van een belooning de vergelijking onderling gemakkelijker. Ook kunnen
de A- en B-roosters gebruikt worden op Z.S., waar de kinderen niet in klassen
zijn verdeeld. Te meer, daar de onderwerpen bij het vertellen in beide roosters
dezelfde zijn.
De A- en B-roosters zijn verkrijgbaar in boekvorm en in geperforeerde vellen.
De boekjes zijn ook gecartonneerd verkrijgbaar. Daardoor blijven ze het geheele
jaar in beteren toestand.
Prijzen zijn: 1250 ex. à 6 ct; 251.-500 ex. à 51 ct; 501 en meer ex. à 6 ct.
Gecartonneerd is de prijs 3 cent hooger.
Rooster A gecartonneerd ...
Rooster B gecartonneerd ...
Rooster A ongecartonneerd
Rooster B ongecartonneerd
Rooster A geperforeerd (vellen) ...
Rooster B geperforeerd (vellen) ...
...
Rooster A geperforeerd (boekjes)
Rooster B geperforeerd (boekjes)
...

Bestelno. Z.S. 1
Bestelno. Z.S. 2
Bestelno. Z.S. 3
Bestelno. Z.S. 4
Bestelno. Z.S. 5
Bestelno. Z.S. 6
Bestelno. Z.S. 7
Bestelno. Z.S.

Leerlingkaarten A. 80 cent per 100 ex. Bestelno. Z.S. 9. Een snelwerkende
administratie. De eerste week in het nieuwe jaar worden deze kaarten. aan de kinderen medegegeven en den volgenden keer ingevuld meegebracht. Alle namen,
geboortedata, adres, enz. zijn nu oogenblikkelijk bekend. Ze worden alfabetise±,
gerangschikt en zoo noodig in de klasseboekjes en leerlingenlijst ingevuld. Zoodoende krijgt men een overzicht van de geheele Z.S. en haar verdeeling naar de
leeftijden en klassen.
Leerlingkaarten B. 80 cent per 100 ex. Bestelno. Z.S. 10. Deze kaarten worden
door de(n) leider(ster) of Secretaris der Z.S.-vereeniging ingevuld, na ontvangst
van de leerlingkaarten A. Ze worden, alfebetisch gerangschikt, in een kistje of
doos opgeborgen. Dit kaartsysteem kan voor verschillende doeleinden heel goed
gebruikt worden.
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Gezinskaart. 80 cent per 100 ex. Bestelno. Z.S. 11. Ook kunnen de leerlingen
per gezin op een kaart vermeld worden. De oudste bovenaan. Voor huisbezoek
en prijsuitdeeling zijn ze heel gemakkelijk en doelmatig.
Leerlingenboekje A. Prijs 15 cent per stuk. Bestelno. Z.S. 12. Heeft bij leerlingenboekje B iedere leerling een eigen blaadje, nu komen er twee leerlingen op
een blaadje voor. Overigens is de invulling dezelfde. De blaadjes zitten nu vast
in een papieren omslag. Het aantal leerlingen per boekje bedraagt 40.
Leerlingenboekje B. Losse blaadjes. 80 cent per 100 ex. Bestelno. Z.S. 13.
Bij het rapportboekje staan alle leerlingen onder elkaar met de gegevens over de
maanden er achter. In dit boekje heeft iedere leerling een los blaadje met verschillende bijzonderheden. Op de achterzijde kunnen wekelijks de verschillende
gegevens ingevuld worden.
Leeren omslag. Prijs 40 cent per stuk. Bestelno. Z.S. 14. De blaadjes van leerlingenboekje A kunnen in willekeurig aantal al of niet in bepaalde volgorde in
leeren omslag opgeborgen worden, zoodat we een handig boekje krijgen, dat jaren
mee kan. Zoo noodig kunnen bij af- of inschrijving er blaadjes uitgenomen of bijgevoegd worden, zoodat er niet geschrapt of bijgeschreven behoeft te worden.
Klasseboekjes. 10 cent per stuk. Bestelno. Z.S. 15. In het klasseboekje vult de
•onderwijzer(es) de leerlingen in. Zoo noodig kunnen iedere week verschillende
zaken ingevuld worden, b.v. het aantal punten, dat iedere leerling bij het leeren
van versje of tekst ontvangt, ook het aantal absenten. Iedere vier maanden kan
het aantal punten vastgesteld worden. Bij het einde van het jaar kan dit boekje
bij het bepalen van de prijsuitdeeling uitnemende diensten bewijzen.
Rapportstaat. Prijs 5 cent per ex. Bestelno. Z.S. 16. Zoodra de maand December aangebroken is, beginnen de voorbereidende werkzaamheden voor de a.s.
Kerstfeestviering. Vooral in verband met de prijsuitreiking moet het aantal punten
van iedere(n) leerling bekend zijn. Meestal.nemen enkele personen van het personeel deze werkzaamheden op zich en leveren hun staten dan op een leidersvergadering in. Deze rapportstaat wil in dit werk tegemoet komen. Alle leerlingen
kunnen nu ordelijk met de verschillende gegevens achter hun naam op dezen staat
-geplaatst worden. Op deze lijst is er plaats voor naam, voornaam, adres, aantal
punten, aantal absenten, overgang, klas, belooning, enz. Ook is er gelegenheid te
vermelden, welke prijzen er uitgereikt zijn. Op iederen staat is er gelegenheid voor
30 namen, zoodat het werk zeer overzichtelijk gemaakt kan worden met mogelijke
klasse-indeeling.
Leerlingenlijst voor het archief. Prijs 25 cent per ex. Bestelno. Z.S. 17. Iedere
Z.S. behoort, als het goed is, alle komende en gaande leerlingen te boeken. Zoodoende kan met een kleine moeite al de leerlingen, die de Z.S. bezocht hebben,
in het archief bewaard worden. Ieder jaar wordt deze ijst bijgewerkt en bijgehouden. De lijsten zijn in boekvorm verkrijgbaar, geschikt voor 150 leerlingen. Zoodra
een lijst vol is, wordt deze genummerd en op volgorde in het archief tot nader
•gebruik opgeborgen. De lijst bevat naam, voornaam, adres, geboortedatum, welke
school' bezocht is, wanneer de leerlingen in- en afgeschreven zijn, enz.
Beloften aangaande den Messias. Prijs 80 cent per 100 ex. Bestelno. Z.S. 19.
Voor het Kerstfeest worden allerwege door de grootere kinderen beloften geleert', die op de geboorte van onzen Heere Jezus betrekking hebben. De Bond wil
in dezen U van dienst zijn en heeft blaadjes laten drukken met een achttal van de
meest voorkomende beloften.
De aangehaalde teksten zijn: Gen. 3: 15; Gen. 9 : 26; Gen. 12: 1, 2 en 3; Gen.
-49 : 9a en 10; Deut. 18 ; 15; Jes. 9 : 5 en 6a; Jes. 11 : 1; Micha 5 : 1.
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le bundeltje Kerstliederen, á 1% cent per stuk. Bestelno. Z.S. 20. 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 sijt wellecome;
10. Psalm 98 : 4.
2e bundeltje Kerstliederen, á
cent per stuk. Bestelno. Z.S. 21. Inhoud:
1. De geboren Heiland; 2. De blijdste mare; 3. De lang Verwachte; 4. Juichende
kinderschaar; 5. Kerstlied; 6. Gods beloften; 7. Scheppingslied; 8. Kerstgroet;
9. Er is een Kind geboren; 10. Kerstlied loflied.
3e bundeltje Kerstliederen,
cent per stuk. Bestelno. Z.S. 22. Inhoud:
1. Psalm 138: 1; 2. Stille nacht; 3. Engelenboodschap; 4. Het Lam Gods; 5. Kerstlied; 6. De sterke God; 7. Christus God en mensch; 8. Profetie en vervulling; 9.
Naar Bethlehem; 10. Lofzang van Zacharias vers 4 en 5.
Het is de gewoonte om de kinderen bij de Kerstfeestviering eenige liederen te
laten zingen. Dit verhoogt de feeststemming. Het le en 2e bundeltje bevatten een
aantal alom bekende liederen, die nooit verouderen, zulke, die de ouders in hun
jeugd zongen en waarvan ook nu nog de kinderen zingen. Het 3e bundeltje bevat
vreemde, zelfgemaakte liederen op een bekende wijze.
Verzamelstaat van de uitgegeven Kerstboekjes tot 1935. Prijs 30 cent per ex.
Bestelno. Z.S. 23. Een verzamelstaat van alle Kerstboekjes, die bij de Uitgevers
G. P. 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.
Boekbeoordeeling 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935 en 1936 á 10 cent per
stuk; 1937 à 25 cent per stuk. Zoolang de voorraad strekt, is deze boekbeoordeeling 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. zeer laag.
Laten alle leden van het personeel nu een exemplaar voor zich aanschaffen.
Boekbeoordeeling 1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937

Bestelno. Z.S. 24
Bestelno. Z.S. 25
Bestelno. Z.S. 26
Bestelno. Z.S. 27
Bestelno. Z.S. 28
Bestelno. Z.S. 29
Bestelno. Z.S. 30
Bestelno. Z.S. 30a

Referaten. Prijs 10 cent per stuk.
„Onze Jeugd", door Prof: Dr. J. Severijn;
Bestelno. Z.S. 31
„Het Godsdienstonderwijs in het Kinderleven", door Th. Kelfkens:
Bestelno. Z.S. 32
Bestelno. Z.S. 33
;,Zondagsschool en Dogma", door C. P. Bogert;
„De Z.S. en het Kerkelijk onderwijs", door Prof. Dr. J. Severijn; Bestelno. Z.S. 34
„De Bijbel en het Kind", door Ds. J. G. Abbringh;
Bestelno. Z.S. 35
„Het Genadeverbond en het Z.S.kind", door Ds. L. Vroegindeweij;
Bestelno. Z.S. 36
„Als een Mosterdzaad" (ter herdenking van het 100-jarig bestaan van onze Z.S.
in Nederland) door H. van Hoogdalem Bestelno. Z.S. 37
„Bijbel en jeugd", door Ds. W. Vroegindeweij;
Bestelno. Z.S. 37a
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Ze bevatten een schat van wijsheid, onderrichting en vorming. Iedere Z.S. en
iedere Z.S.leider(ster) behoort deze referaten te bezitten, te lezen en in praktijk
te brengen.
Hervormingsboekjes. Prijs 3 cent per stuk.
„Maarten Luther", door K. Maatjes;
Bestelno. Z.S. 38
„Johannes Calvijn", Ds. door W. Vroegindeweij;
Bestelno. Z.S. 39
„jan de Bakker", door A. Vroegindeweij;
Bestelno. Z.S. 40
Als de kinderen op den dag van uitdeeling ieder enkele centen extra medebrengen, worden de onkosten ruimschoots uit deze collecte bestreden en zijn de
kinderen een aardig gedenkboekje rijker.
Diploma. In twee soorten. Groot formaat á 15 cent. Bestelno. Z.S. 43. Het is
op de meeste Z.S. de gewoonte om den kinderen bij het verlaten van de Z.S. een
diploma mee te geven. Dit wordt door de meesten zeer gewaardeerd. Veelal ziet
men het later in de huiskamer als wandversiering opgehangen. Bij vroegtijdige
bestelling van minstens 30 ex. wordt de naam van de Z.S. er gratis opgedrukt.
Diploma. Klein formaat in zwartdruk à 7% cent per stuk. Bestelno. Z.S. 44.
,,Onze Hervormde Zondagsschool", 50 cent per jaar. Bestelno. Z.S. 45. 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. Het verschijnt om de twee maanden.
Kerstverhaal door T. v. D. Prijs 10 cent. Bestelno. Z.S. 46. „Wil tegen wil".
Een aardig, boeiend en ernstig verhaal, dat niet 'zal nalaten om indruk te maken.

Leest U
het Zondagsschoolblad al?
Prijs 50 cent per jaar

0
Neen? Het blad dient tot onderlinge opbouw en tot betere
vorming van onze Zondagsschool leiders en leidsters.

0
Het geheele personeel onzer Zondagsschool
behooren dit blad te lezen!
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Een doek inet een. ;Lande h.1.4
is das e2.11. èritt gO.Q.k1
Vraagt het Uw kinderen maar! En
U weet het: Meinema's Kerstboeken hebben
een ronde rug. Zelfs die van 30 cent!
Maar dat niet alleen! Ondanks de verdubbeling van de papierprijs zijn Meinema's
kerstboeken ook nog in prijs verlaagd. Belangrijk zelfs! Zie hiervoor de catalogus, die
U op aanvraag gratis wordt toegezonden.
Ook het bekende kerst k is t j e, waarin de
18 nieuwe deelen en de 32 herdrukken, kan
door iedere Zondagsschool worden aangevraagd bij een boekhandelaar of bij de uitgeefster. De toezending geschiedt franco.
Het uitzoeken van kerstboeken wordt hierdoor bijzonder gemakkelijk!
N.V. W. D. MEINEMA — DELFT

Dit jactA

ntp_inenta, keutgcrek.214.
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Iedere leider(ster) onzer Zondagsschool
is LID onzer bond, gebruikt . .

onzen Rooster, leest ons orgaan gratis
en ontvangt jaarlijks de boekbeoordeeling voor niets.
mumemminmam

24 Nieuwe Kerstboekjes

0

in vier kleurendrukomslagen;
De dikk're boekjes in moderne, hard gecartonneerde
banden met ronde ruggen.
Vraagt de nieuwe catalogus met titelbeschrijving.
Een gids voor principieele Protestantsch Christelijke
Jeugdlectuur.
Nergens vindt U een keuze uit 211 nummers!

10 nieuwe vellen Zondagsschoolkaartjes
met Bijbelsche voorstellingen, Bijbelteksten of kinderversjes en ander nieuw plaatwerk

Uitgaven van A. VOORHOEVE
v.h. J. M. Bredée's Uitgevers-Maatschappij N.V.
ROTTERDAM
Noordersingel 104

0

Alom in den Boekhandel verkrijgbaar

tis Lto Zanclagssdona ueds as ai. d
aktiwt (13„,,:d ixgscitheook?
Abonnementsgeld f 3.— per jaar.

0

Laat ons gezamelijk met elkanders ervaring
en steun in het belang van het Z.S. kind
werken.
Al onze Zondagsscholen behooren bijeen ! I
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Goedkoope KERKBOEKJES
VOOR UITDEELING
Nieuw Testament en Psalmen
Eenige Gezangen en voll. form.
Formaat 7ii2x11

cM.
no. 168 Linnenband, marmersnee . . . . f 0.75
no. 169 Linnenband, goudsnee
f 1.20

Formaat 67,x10 cM.
no. 368 Linnenband, marmersnee . .
f 0.75
no. 369 Linnenband, goudsnee
f 1.20
no. 373 Kunstlederband, goudsnee .
f 1.40
no. 373R Kunstlederband, met
riemdruksl. goudsnee f 1.75

GOEDKOOPE ZAKBIJBELS
Formaat 10x15% cIVI.
no. 640 Linnenband, kleur of marmersn. f 0.95
no. 660 Dezelfde niet Psalmen
12 Gez. en form. f 1.80
GOEDKOOPSTE ZAKBIJBELS
Formaat 8x13 cM.
no. 701 Linnenband met goudtitel, witsnee f 0.70

Uitgave A. Jongbloed N.V., Leeuwarden
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CALLENBACH NIJKERK

51 .2.,ustet0.014e4s

193q1I

-Het jaca met dehijke ketozei
011) Bijna 70 nieuwe uitgaven.
•

De gebonden uitgaven met ronde rug!

•

De series van 20 en 25 ct. in grooter
formaat!

0)

Een nieuwe Van de Hulst !

1. Vijftien herdrukken Van de Hulst !
{.

De uitvoering der boekjes mooier
dan ooit!

0. De inhoud der boekjes beter en nog
aantrekkelijker !
•

Ter-inzage-zending in keurige kistjes!

WAT ZULLEN DE KINDEREN STRAKS WEER
VOLOP GENIETEN 1 EN WAT IS HET PRETTIG
VOOR U NU VOOR ELK KIND HET GESCHIKTE
BOEK TE KUNNEN KIEZEN !
Ook verkrijgbaar bij den Boekhandel.
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kunt gij niets doen
joli. 15

dipt

(gab,
Weeg. mij

5

oog
op

3onbaar,
genabig !
po. 32 : 8

tukan 16 : 13

311I ben tot Mem he 0.33aarbetb en het kenen. $0b. 14 : 6

Eitgereikt aan
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VERKLEINDE REPRODUCTIE DIPLOMA.

