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Inleiding
Het is een voorrecht bij dezen de vijfde uitgave van de boekbeoordeeling van den Ned. Herv. Zondagsscholenbond op G.G.
aan onze Zondagsscholen te mogen aanbieden. Jaarlijks neemt de
waardeering van dit werk toe. Aan den zeer moeilijken arbeid
van een boekbeoordeeling kleven vele gebreken. Alle boekjes
moeten in een korte spanne tijds gelezen, beoordeeld en besproken
worden. Werd bij de vorige uitgaven elk boekje door een enkelen
persoon beoordeeld, zoodat het persoonlijke sterk op den voorgrond kwam, dit jaar is hierin verbetering gekomen en is de eerste
proef genomen met verschillende Commissiën.
Vijf Commissiën, ieder van drie personen hebben alle boekjes
beoordeeld. Ieder boekje werd door drie personen gelezen en door
hen gezamenlijk gerecenseerd. Zoodoende werd het oordeel meer
onpartijdiger. Het Z.S. Bondsbestuur hoopt door deze daad in het
belang van de gebruikers gewerkt te hebben. De vele beoordeelaars worden bij dezen hartelijk dank gezegd voor hun vluggen,
correcten en belangrijken arbeid. Vooral aan den actieven Secretaris, den heer J. C. Schouten van Dordrecht, komt een woord
van lof toe, die de voorbereidende werkzaamheden regelde. Ook
de verschillende Uitgevers vergemakkelijkten de moeilijke taak
der Commissieleden, door een vlugge toezending der Z.S. boekjes.
Over het algemeen hebben ze keurig en degelijk werk geleverd.
Onderling is er een edele wedijver geweest om niet de beste
boekjes aan de markt te komen. De Z.S. kinderen profiteeren
daarvan. De Z.S. besturen worden vriendelijk verzocht hun bestellingen zoo spoedig mogelijk te doen, liefst in het laatst van
November of in het begin van December. De Heere geve Zijn
onmisbaren zegen op den arbeid voor deze boekbeoordeeling verricht, en dat velen van dit werk een nuttig gebruik zullen maken
tot geestelijk welzijn van de Z.S. kinderen.
M. N.
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Commissieleden van de Boekbeoordeeling
Zooals we reeds in de inleiding hebben medegedeeld, is er dit
jaar voor het eerst een proef genomen met een vijftal Commissiën, om de verschillende Kerstuitgaven van dit jaar te beoordeelen.
We hopen hierdoor in het belang der Uitgevers en de Z.S. besturen gehandeld te hebben.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

Uitgaven van G. F. Callenbach te Nijkerk
Op 1 Mei van dit jaar heeft de zaak van Callenbach 80 jaar
bestaan. Tot dusverre is er weinig van bekend geweest, doch de
ware feestvreugde komt nu pas tot uiting. Vooral de Z.S. besturen
mogen zich hierin verheugen. Het kan niet anders, of de band met
de firma Callenbach wordt dit jaar nog steviger aangehaald. Een
voorproefje hebben onze leiders op de j.l. gehouden Jaarvergadering ondervonden, ook nu weer wordt de liefde tot de Z.S. weer
eens recht hartelijk getoond in onderstaande aanbiedingen. Jongen ook oud-Nederland heeft zeer veel aan dezen Uitgever te danken. Door zijn uitgaven is in de kinderlectuur een gansche omkeer
gekomen. Als we de kinderboekjes van 30-50 jaar geleden eens
vergelijken met die van 1934, dan slaan we de handen van verbaasdheid in elkander. En wat de afwerking en inhoud betreft.
't Is steeds keurig werk wat Callenbach levert. 't Werk is af. Een
groote staf van mannen en vrouwen hebben hem geholpen, Een
enkele blik in zijn Catalogus zegt meer dan vele bladzijden schrift.
Een der schrijvers van de kinderboekjes en -boeken moet ook
speciaal genoemd worden: de jubileerende heer W. G. v. d. Hulst.
Zeer vele boekjes kwamen van hem van de pers. En al mogen
wij ten opzichte van de positief Christelijke beginselen van hem
verschillen, erkent moet worden, dat hij in de kinderlectuur een
geheel nieuw geluid en frisschen geest aanbracht. Alomme wordt
zijn werk door oud en jong verslonden. Wij bieden bij dezen aan
beiden, Uitgever en den heer W. G. v. d. Hulst onze gelukwenschen aan en hopen, dat ze nog veel in het belang van ons
Z.S. werk mogen doen.
En nu zou Callenbach zoo heel gaarne al zijn vrienden van
de Zondagsschool eens bij elkaar zien om samen feest te vieren.
Maar helaas stuit dat af op onoverkomeenlijke moeilijkheden.
Daarom heeft hij iets anders bedacht.
le. Een gratis keuze van 10 pCt.
Iedere Zondagsschool of vereeniging, die voor het Kerstfeest
1934 zijn uitdeelingsboekjes bestelt, hebben het recht op een gratis
keuze, ter via-arde van 10% van het bestelde bedrag. Hiervoor
komen alleen in aanmerking bestellingen op boekjes en boeken,
die genoemd worden op blz. 6 tot en met blz. 39 van zijn catalogus. Bestelt men dáárvan tot een bedrag van f 10.-- of hooger,
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dan mag voor een tiende deel van het totaalbedrag gekozen worden wat men als jubileumgeschenk wenscht te ontvangen.
U mag voor dat bedrag al wat in zijn catalogus wordt genoemd, uitkiezen!
2e. Een mooi boek gratis.
De Uitgever voegt in ieder pak bovendien nog een exemplaar
van: Wij gaan naar Bethlehem, door Mr. P. H. Th. Stevens.
Dit keurig uitgevoerde boek, gebonden in cartonnen sierband
is een mooie handleiding voor ieder, die met een schare kinderen
het Kerstfeest op waardige wijze wil vieren. Het is speciaal voor
dit doel geschreven. Het is voor geen geld te koop. Alleen de
vrienden der Zondagsschool krijgen het gratis!
3e. De ,,rooie ruggen" zijn verdwenen.
Thans zijn alle boeken van 30 cent en hooger, gebonden in
Callenbach's cartonnen sierbanden; ze zijn alle gedrukt op mooi
opdikkend papier, en zij zijn alle in het bekende groote formaat.
Er is dus geen verschil meer in uitvoering tusschen de nieuwste uitgaven en die van voorgaande jaren.
De Z.S. kunnen dus over den 80-jarige tevreden zijn, en in
ruime mate van zijn aanbod gebruik maken.
Winterbloemen.
Voor de Hoofden van Zondagsscholen zijn weder gratis verkrijgbaar de Winterbloemen, het boekwerk in zeven deelen, dat U
doet kennismaken met den inhoud van de nieuwe uitgaven.
Aan aanvragen van zeer kleine Zondagsscholen kan niet of
slechts gedeeltelijk voldaan worden.
Voor hen , die geen aanspraak kunnen maken op g r a t i s
toezending van Winterbloemen, of voor Zondagsscholen, die meer
dan één stel wenschen te ontvangen, zijn de afzonderlijke deelen
verkrijgbaar ad f
per deel (hierbij worden de deelen 1 en 2
voor één deel gerekend), of een compleet stel van zeven deelen
voor :f
Evenals voorgaande jaren hoopt Callenbach in het drukke
seizoen dagelijks in „De Nederlander", „De Rotterdammer" en
„De Standaard" mede te deelen, welke nummers uit voorraad zijn
uitverkocht.
Zij, die hun bestellingen dan nog niet hebben ingezonden, kunnen daarmede rekening houden, en die nummers, zoo ze op hun
keuze-lijst voorkomen, door andere vervangen.
Van 7 tot 21 December vindt u aankondigingen in genoemde
bladen, direct na de familie-advertenties.
POP VERTELT, door Aletta Hoog.
Catalogusno. 9; aantal blz. 23; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte platen; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.08;
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meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 4-6 jaar; algemeene
strekking.
Korte inhoud: Pop vertelt haar lotgevallen. De pop heet Betje
en het meisje, die de pop krijgt, heet Betje.
Algemeene op- of aanmerkingen: Over het algemeen houden
we niet van vertellingen, die slechts fantasie zijn. Om het nog wat
Christelijk te doen zijn, komt er aan het eind een gebedje en een
zedelesje. We vinden dat geen lectuur voor de Zondagsschool om
aan onze kinderen uit te deelen.
Dat lieve Heer is weer hetzelfde bezwaar.
Conclusie: ongeschikt voor Z.S.
PERZIKJE'S GEBED EN HOE HET VERHOORD WERD,
door Quirina.
Catalogusno. 18; aantal blz. 24; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte platen; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.08;
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 8.-10 jaar; algemeene
strekking.
Korte inhoud: Perzikje wil graag een nieuw pakje. In zijn
gebed vraagt hij daarom, en ook of de Heere den gevluchten vader,
die naar Amerika is uitgeweken, wil terugbrengen.
Het gebed van het jongetje werd verhoord. Zijn vader zond
hem een pakje en vraagt, of zij ook naar de nieuwe wereld willen
oversteken. En zoo gaan zij dan naar Amerika, waar voor hen
allen een nieuw leven begint.
Algemeene op- of aanmerkingen: Het is wel aardig en aandoenlijk verteld. De inhoud is wel wat oppervlakkig. Liefst ook
voor kinderen geen bekeering, zooals velen dat wenschen, zonder
waarachtige levensvernieuwing. In plaats van: „Kom tot uw Heiland", hadden we liever een boetepsalm gezien: „'k Bekend', o
Heer', aan U oprecht mijn zonden". Ook dat telkens voorkomende
Heer stoot ons. 't Is of het opzettelijk zoo moet. Waarom wel
vrouwe en niet Heere, en dan wel voor de hoogste Majesteit?
Conclusie: minder geschikt voor Z.S.
ONDER DEN BLOOTEN HEMEL, door Johanna.
Catalogusno. 27; aantal blz. 32; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte platen; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.10;
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 10.-12 jaar;
algemeene strekking.
Korte inhoud: Het gezin van Waarder is, door omstandigheden buiten hun schuld, tot armoede vervallen, zoo zelfs, dat ze
uit hun woning worden gezet. Vader Waarder echter blijft op den
Heere vertrouwen: de Heere houdt hem staande. Wonderlijke, ongedachte uitkomst komt er. Bewaarheid wordt het woord, dat de
Heere Zijn volk niet begeeft, noch verlaat.
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Algemeene op- of aanmerkingen: Een eenvoudig boekje is
het. Het verhaal trekt door eenvoud en Godsvertrouwen en geeft
„rust" temidden van het rustelooze, jagende leven.
Voor de kleintjes is het ons inziens niet kinderlijk genoeg
geschreven.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
DE LAATSTE KEER. door J. L. F. de Liefde.
Catalogusno. 29; aantal blz. 32; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte en gekleurde platen; met teekeningen tusschen den
tekst; prijs f 0.10; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 8-10
jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Knikkertijd. Wat sneu voor Henk Beumer, dat
hij geen knikkers had. Verdrietig daarover komt hij thuis. Daar
treft hij zijn Oom aan, van wien hij drie centen krijgt, daar koopt
hij knikkers voor. Nu moet Antje een beursje voor de knikkers
maken. Ze heeft er niet veel zin in, noodgedwongen doet ze het
toch maar, het gaat gauw stuk en Henk verliest zoo enkele knikkers. Het was Antjes schuld.
Een tweede gebeurtenis. Antje gaat met haar zusje
wandelen. Onderweg voegt zich een vriendin bij het tweetal. In
een zandberg zitten deze twee zoo te praten, dat ze kleine zus
vergeten Deze is ondertusschen weggeloopen, met dit gevolg, dat
ze onder een auto terecht komt. Als Antje thuis komt vindt ze
haar zusje in bed. Dat was weer haar schuld. Nu heeft ze echter
berouw. Ze wil zoo graag weer goed maken. Ze koopt een hondje
voor haar zusje in de plaats van de vorige, die bij het auto ongeluk
doodgereden is. Maar ze bidt nu ook telkens om een nieuw hart.
Algemeene op- of aanmerkingen: Dit is een verhaal, dat niet
goed loopt. De godsdienstige strekking vlak en zoetsappig. Waarom schrijft men niet „Heere". Men weet toch wel, dat zeer velen
bezwaren hebben tegen „Heer".
Dit bezwaar zou heel gemakkelijk verholpen kunnen worden.
Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S.
HET KARRETJE VAN DIRK OLIE, door G. Gilhuis-Smitskamp
Catalogusno. 39; aantal blz. 24; slappe omslag; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.12; jongensboek; geschikt voor
een leeftijd van 6-7 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Kors en Koen, broertjes, gooien bij het spelen
het boodschappenkarretje van Dirk Olie om, zoodat de inhoud in
het natte gras valt. Van angst durven ze dan niet naar huis en
kruipen weg in de kerk. Doordat daar iemand op het orgel speelt,
herinneren ze zich, dat het Kerstfeest worden zal; nu, en dan
komt. natuurlijk alles goed. Zooals te doen gebruikelijk is, gaat
Kors Dirk Olie vergeving vragen.
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Algemeene op- of aanmerkingen: 't Verhaaltje is goed verteld en daar de woorden in lettergrepen verdeeld zijn, zullen de
kinderen 't graag en gemakkelijk lezen. „Altijd schuld belijden voor
den Heere en voor de menschen. Dan kun je echt Kestfeest vieren",
zegt de Dominé tegen Kors. Als dat beginsel nu werkelijk voor
onze kinderen goed gaat leven, dan kunnen we tevreden zijn en
meer dan dat. De figuur van Dirk Olie is wat gechargeerd.
Conclusie: aanbevolen.
HET GAT IN DE HEG, door W. G. v. d. Hulst.
Catalogusno. 41; aantal blz. 24; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte en gekleurde platen; met teekeningen tusschen den
tekst; prijs f 0.12; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een
leeftijd van 8-11 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Ze wisten met elkander een korter pad dan de
straatweg. Ze moesten dan door de heg heen langs vrouw Booy
met haar dochtertje Trieneke, die op krukken liep.
Toen Trieneke naar school moest, hadden ze beloofd goed
voor haar te zorgen. Ze hadden ook den meester beloofd hun
woord te zullen houden. Dit deden ze, totdat ze op zekeren dag
soldatenmuziek hoorden en Trieneke alleen lieten. Met dit gevolg, dat haar een ongeluk overkwam.
De gevolgen waren ernstig. Trieneke moest blijven liggen.
Wat hadden ze een medelijden met haar. Ze hebben haar weer
bezocht en zijn het blijven doen. Maar, Trieneke beter maken
konden ze niet. Dat kan God alleen. Ze waren ontrouw geweest,
God is getrouw.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een boeiend boekje, maar...
van v. d. Hulst. De strekking aan het slot had meer de grondtoon
moeten zijn.
De godsdienstige beschouwingen zijn zeer vlak.
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
HOE GOD ZORGDE, door Carla.
Catalogusno. 51; aantal blz. 32; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte platen; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.16;
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 7 jaar;
algemeene strekking.
Korte inhoud: Een heel gewone geschiedenis. Een horlogemakersgezin komt door den achteruitgang van zaken in groote zorgen. De Heere, op Wien moeder vertrouwde, gaf op wonderlijke
wijze uitkomst.
Jan, hun oudste zoon, een echte dierenvriend, had gezien,
hoe de veerman een hond mishandelde. En die hond was van
mijnheer Kamp, een concurrent van Vader Helmink. Mijnheer
Kamp wil gaarne den hond terug hebben en had er een belooning
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op gezet. Jan kon nu aanwijzingen geven. Mijnheer Kamp kwam
nu in aanraking met Helmink en dat leidde er toe, dat het arme
horlogemakersgezin uit de zorgen kwam.
Algemeene op- of aanmerkingen: Geen onaardig boekje. Liefde voor dieren wordt aangekweekt. Hoewel de godsdienstige
strekking er bij hangt. Zoo hier en daar wordt het terloops ingelast. Ook hier wordt, als in zooveel boekjes, het God zorgt, zoo
eenvoudig, als vanzelfsprekend voorgesteld, een gebeden en het
komt wel in orde. Waar blijft de strijd en zondeschuld? Dat ontbreekt maar al te veel!
Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S.
DIKKIE'S BRIEF, door Netty Faber-Meijnen.
Catalogusno. 55; aantal blz. 32; slappe omslag; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.16; jongens- en meisjesboek;
geschikt voor een leeftijd van 8 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Dikkie heeft op school van de juffrouw gehoord, dat er eens een meisje was geweest, dat een brief schreef
aan den Heere Jezus. De juffrouw had er bij verteld, dat we dat
niet kunnen doen, wel bidden. Dikkie had dit niet gehoord. Hij
zal ook een brief schrijven aan den Heere Jezus en daarin vragen
of de Heere vader beter wil maken. Dit bezorgde hem een hoop
narigheid. Stilletjes nam hij het schrift van zijn broer en maakte
dit vol vlekken. Toen moeder dat zag, werd ze boos en zonder wat
te vragen, werd hij naar bed gestuurd.
Later op den avond vernam moeder Dikkie's bedoeling en
bracht hem aan het verstand, dat we den Heere niet kunnen
schrijven, maar als we wat willen vragen, moeten bidden.
Algemeene op- of aanmerkingen: In ons vertellen moeten we
zeer voorzichtig zijn, om geen verkeerde begrippen te wekken.
Zoo ook in dit boek. De vertelling werd oorzaak van de
briefschrijverij. Het komt ons voor, dat we dergelijke beschouwingen dan ook beter uit een boekje kunnen laten.
Het woord Heer en Heere wordt gebruikt. Bij nauwkeurige
lezing blijkt, dat de schrijfster het woord Heer voor kinderen en
Heere voor groote menschen uitspraak gebruikt. Is dit wel juist?
Zoowel ouden als jongeren spreken ons inziens van Heere. Godsdienstige inhoud heel zwak.
Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S.
ZOO'N KLEINE BROER, door Jeanne Marie.
Catalogusno. 65; aantal blz. 39; slappe omslag; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.20; jongens- en meisjesboek;
geschikt voor een leeftijd van 7-10 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: 'n Kinderlijk, dus kleurig en fleurig verteld verhaal over het wedervaren van Miep en haar 3-jarig broertje op
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een Koninginnedag. Het leert den kinderen nooit voor vader of
moeder geheimen te hebben, ook niet al zeggen vriendjes: „Niks
zeggen", want, „iets, wat je niet aan je vader of moeder vertellen
mag, kan nooit goed zijn".
De kleintjes, voor wie het bedoeld is, zullen het graag lezen,
al betwijfel ik het, of ze de geestigheden van het broertje wel begrijpen kunnen.
Vooral het slot is heel goed.
In lettergrepen gedrukt.
Conclusie: aanbevolen.
LANGE JOCHEM EN Z'N VRIEND, door D. Tipstra.
Catalogusno. 73; aantal blz. 40; slappe omslag; geïllustreerd
met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.20; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 8,-11 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Jaap Veldstra wordt door Lange Jochem, den
knecht van boer Prugel, van appeldiefstal verdacht. De schijn is
ook wel tegen Jaap. De appels worden door den werkelijken dief
in een greppel verborgen. Lange Jochem loert nu op den dief en
krijgt hem, na eerst nog een vergissing begaan te hebben, eindelijk
te pakken. Lange Jochem ziet zijn verkeerde handelwijze in en
erkent ruiterlijk z'n ongelijk. Hierdoor worden Jochem en Jaap
voortaan de beste vrienden.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een heel gewoon, klein verhaaltje. Zeker, 't is wel geschikt voor onze jongens, maar 't is
oppervlakkig en veel leering zit er heusch niet in. Zulke boekjes
hebben we genoeg. Ook het woordje Heer komt hier weer voor.
Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S.
'T WAS MAAR EEN WOONWAGENJONGEN,
door H. Hoogeveen.
Korte inhoud: Het is een gewone geschiedenis, waarin een
woonwagenjongen, Jaap van Houten, als hoofdpersoon in optreedt. Geplaagd door Klaas,- Albert en Jaap, later door hen beschuldigd van diefstal, zoo moet jaap van Houten veel lijden. De
waarheid komt echter uit. Klaas, de hoofdschuldige, bekent het
ten laatste. De onschuld van Jaap van Houten komt nu aan 't licht.
Algemeene op- of aanmerkingen: Er zit veel actie in. De les,
die er in ligt, is deze: „Wees eerlijk en oprecht". Een godsdienstige
zin is er verder niet in. De stijl is goed.
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
DROOMELIESJE, door Phé Wijnbeek.
Catalogusno. 95; aantal blz. 47; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte platen; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.25;
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meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 6 jaar; algemeene
strekking.
Korte inhoud: Het verhaal vertelt ons van een lief, knus huisgezin, met een klein meisje„, dat zeer week, eenzijdig wordt opgevoed. Altijd bij moeder is „Droomeliesje- en voelt zich daar
alleen thuis.
Eindelijk krijgt ze een broertje en dat geeft een wending in
haar denken, haar leventje wordt nu anders.
Algemeene op- of aanmerkingen: Zeer matig aanbevolen voor
de kleinste leerlingen. Bij gebrek aan betere bruikbaar.
Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S.
JAAP VAN DEN MOLEN, door K. Albers.
Catalogusno. 96; aantal blz. 54; gecartonneerd met zwarte
en gekleurde platen; met teekeningen tusschen den tekst; prijs
f 0.30; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 9-14 jaar;
algemeene strekking.
Korte inhoud: Jan woont op den molen. Daar kan hij zoo heerlijk spelen met zijn vriendjes. Vooral verstoppertje spelen achter en
op de balen graan. Maar dat mocht volstrekt niet van zijn vader.
Jan is echter ongehoorzaam. Wat een ongeluk ten gevolge heeft.
Jan leert er uit, dat hij niet in eigen kracht tegen de zonde kan
strijden. Hij vraagt den Heere om een nieuw hart. Het gaat een
poosje goed, tot het ijs sterk is. Jan wil schaatsen gaan rijden,
maar het mag niet, want hij is pas ziek geweest. Toch gaat hij
met zijn vriend. Dat loopt slecht af. Zij rijden op de Zuiderzee.
Het ijs was echter gescheurd. En nu drijven ze weg, wat een angst.
Thuis worden ze ook ongerust. Vader gaat zoeken, tenslotte samen
met een inspecteur van politie. Ze komen tot de ontdekking, dat
ze op de zee zijn. Wat een angst thuis. Menig gebed wordt gedaan.
Ondertusschen heeft de Zwolsche boot de twee jongens ontdekt en meegenomen. Verkleumd van kou en ziek worden ze thuis
gebracht. Jan wordt echter spoedig beter. Hij kan toch nog naar
de Kerstfeestviering van de Zondagsschool. Daar wordt verteld,
dat de Heere Jezus voor zondige menschen op aarde is gekomen.
Dan bidt Jan 's avonds weer om een nieuw hart.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een echt jongensboek.
Boeiend en leerzaam.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
EEN MOEILIJK JAAR, door Francina.
Catalogusno. 101; aantal blz. 53; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.30;
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 12 jaar; algemeene
strekking.
Korte inhoud: Het verhaal vertelt ons van een eenvoudig
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huisgezin, waarin de vader door ziekte verhinderd is voor zijn gezin het brood te verdienen. Koos, hun jongen, moet nu helpen. Hij
is 14 jaar en wordt boodschappenjongen bij mijnheer van de Linden, een banketbakkerszaak. Eens moet hij op Zondag werken en
dit willen zijn ouders niet, omdat Gods Woord leert God meer te
gehoorzamen dan menschen. Hij wordt ontslagen, doch wordt
later weer gevraagd, om terug te komen. De Heere gaf hun veel
beproeving, maar hielp weer wonderlijk. De Heere ziet in genade
op wien Hem vreest.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een goed boek met goede
strekking. Ook de godsdienstige strekking is ons inziens goed.
Hieruit kan geleerd worden, dat het houden van Gods geboden
nooit beschaamd doet uitkomen.
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
EEN LEVENDE BRIEF, door A. de Graaf-Wppermann.
Catalogusno. 103; aantal blz. 53; gecartonneerd; geïllustreerd
met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.30; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 11,-14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: De geschiedenis van een Joodsch meisje, dat
de school door allen met de nek wordt aangezien. De meisjes leeren
dit af door de waarschuwing van een blinden man, waar ze vaak
aan huis komen. Ruth, het Jodinnetje, krijgt een prettiger leven, als
ze een zusje van een der schoolvriendinnen redt, door haar juist
bijtijds voor een autobus weg te trekken, wordt ze zelfs de heldin
van het dorp. De meisjes hebben geleerd ze nu te waardeeren en
plagen haar voortaan niet meer.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een zeer oppervlakkig verhaaltje. De dagschool, waarop deze kinderen gaan, is absoluut
godsdienstloos. Eigenaardig toch, de boekjes met het woordje Heer
bevredigen meestal niet. 't Blijkt toch meer dan de weglating van
een letter te zijn. 't Kan dienen tot bestrijding van het anti-Semitisme. Wat de taal betreft niet in orde. Ook om woordjes en zinnetjes
als: „Ik stik".
Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S.
JESSICA'S EERSTE GEBED, door Hesba Stretton.
Catalogusno. 110; aantal blz. 53; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.30;
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 10 jaar;
algemeene strekking.
Korte inhoud: Dit verhaal geeft ons een blik in het donker
Londen. Wat een ellende wordt er geleden, daarbij een groote onkunde jegens de „eeuwige dingen".
We maken ook kennis met Daniël Standring, den koster der
kerk, die er tevens een koffie-stalletje op na houdt, eiken morgen
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bij een der spoorwegbruggen. De kleine Jessica wordt gevoerd op
het pad van den koster, wat voor beiden tot zegen werd.
Jessica leerde den Heere kennen, tot dusver een vreemde klank
voor haar. Daniël, tot dusver levende voor zijn geld, krijgt te zien
wat hij is. Uit de diepte van een verslagen hart leert hij roepen:
„O God! wees mij zondaar genadig!" (blz. 47). En nu leert
Daniël een anderen beteren schat kennen dan geld en goed. Als 'n
vader is hij voortaan de verzorger van Jessica.
Algemeene op- of aanmerkingen: Is het in alles naar Gereformeerde opvatting? Neen, en toch is er iets in, dat trekt: het
kinderlijk-eenvoudige gebed van Jessica (blz. 32), haar vragen
naar God en over God. Door al deze vragen is Jessica meer prediker voor Daniël dan de dominé ooit voor hem was geweest.
En zoo gebruikt de Heere vaak geringe middelen, om menschen
tot Hem te brengen. Er gaat „warmte" van het boekje uit. De
kinderen zullen het graag lezen.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
NOOIT EEN ANDERE VRIENDIN, door Johanna Breevoort.
Catalogusno. 112; aantal blz. 61; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte en gekleurde platen; met teekeningen tusschen den
tekst; prijs f 0.35; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van
9-13 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Magda en Annet zijn vriendinnen. Ze wonen
dicht bij elkaar. Haar ouders zijn ook erg goed met elkander.
Magda's ouders gaan verhuizen naar een winkel, toch beloven
ze elkaar, al zijn ze nu geen buren meer, vriendinnen te zullen
blijven.
Magda's ouders krijgen een best beklanten winkel. Ze worden
rijk naar de wereld en vergeten God. Zelfs des Zondags verkoopen
ze. Er komt verwijdering. Magda krijgt een andere vriendin, Kitty,
een dochter van een rijken klant.
Magda's vader en Annet's vader komen nog een keer bij
elkaar, maar dan blijkt het, dat zij niet meer harmonieeren.
Magda voelt zich echter eenzaam. Ze wordt ziek. Kitty komt
haar niet opzoeken. Annet ook niet meer, maar ze weet niet,
dat Magda ziek is. Annet kan het echter niet volhouden en na
overleg met haar ouders besluit ze Magda weer op te zoeken.
Dan vindt ze haar vriendin ziek en eenzaam. Magda's vader is
erg ongerust. Hij gaat gevoelen, dat hij op den verkeerden weg
is. Magda's ziekte wordt hem een roepstem. Magda wil weer
graag naar Annet's ouders toe, om daar weer op te sterken. Ze
vinden het bij Annet thuis goed. Dit gebeurt. Zoo wordt die
vriendschap hernieuwd. En bovenal, Magda's vader en moeder
'bekeeren zich tot God.
Algemeene op- of aanmerkingen: Het is een vlot verhaal met
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leerzame strekking. Aan het slot wordt de bekeering vermeld. Helaas weer zoo geweldig oppervlakkig.
Zie b.v. de kenmerken van vroomheid op blz. 45. Kloppen de
illustraties op blz. 13 en 56 wel?
Conclusie. aanbevolen voor Z.S.
DAAN, DE DAPPERE, door D. Menkens-v. d. Spiegel.
Catalogusno. 117; aantal blz. 62; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.35;
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 10-14 jaar; algerneene
strekking.
Korte inhoud: Daan mag met zijn neefje Dani op een Woensdagmiddag naar hun Oom en Tante in Iependaal. Daan heeft beloofd onderweg niet te zullen spelen en geen kwaad uit te halen.
Hij heeft het toch gedaan. „Ik durf alles", zei Daan. Na het bedreven kwaad is Daan erg onrustig. Zijn geweten klopt. Het is
wel te merken, dat er iets niet in orde is met hem. Zijn leeren
wordt minder. In Daan's hart is strijd en zijn hart wordt pas rustig,
als hij z'n kwaad heeft beleden en den Heere om vergeving gebeden. Nu is hij echt „Daan, de dappere". Wat gaat er vaak een
strijd vooraf eer we schuld belijden. De menschen noemen iemand
dapper, die alles druft, maar echt dapper is degene, die zijn schuld,
zijn zonde belijdt voor God en menschen.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een boek voor jongens met
opvoedkundige waarde. Het leert ons, dat we tegen de zonde
moeten strijden in Gods kracht. Die den Heere vroeg zoeken, zullen
hem vinden. De jongens zullen het met graagte lezen; 't is leerzaam.
Nu eens vinden we het woordje „Heere'', dan weer „Heer-.
Waarom niet telkens het eerbiediger woord „Heere?"
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
DE OLIFANTENNACHT, door M. A. M. Renes-Boldingh
Catalogusno. 119 aantal blz. 61; gecartonneerd; geïllustreerd
met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.35; jongens- en
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 10-14 jaar; Zendingsgeschiedenis.
Korte inhoud: Een jongen uit Batakland gaat op school ver
van van z'n dorpje. Na een paar jaar komt hij thuis en vertelt daar
van den Heere Jezus. De Radja en de Datoe (tooverpriester) zijn
daarom boos op hem. Het dorp wordt echter op zekeren nacht,
ondanks alle tooverijen, door een kudde olifanten overvallen. Pahi
getuigt in het duister van den nacht en temidden van het gevaar
van Zijn helpenden Heiland. De olifanten trekken gelukkig voorbij.
al hebben ze wel wat schade aangericht. Door het geloofsvertrouwen van dezen jongen worden de Datoe en de Radja voor het
Evangelie gewonnen. Er komt nu een kerkje op dit dorp en Pahi
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ontvangt van de Europeesche regeeringspersoon een mooien platenbijbel.
Algemeene op- of aanmerkingen: Dit is nu eens een fijn
boekje om liefde voor de zending aan te kweeken. De Indische
toestanden en gewoonten worden heel goed beschreven. Jammer
dat „Heere- ook hier van de e is beroofd. Dat is dan ook de
eenige opmerking, die we op dit werkje hebben. We willen het
daarom niet missen voor onze jeugd, daarom
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
JONGENS VAN STAVAST, door P. J. Risseeuw.
Catalogusno. 120; aantal blz. 62; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.35;
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 10-14 jaar; Vaderlandsche geschiedenis; algemeene strekking.
Korte inhoud: Een verhaal uit den Oen Engelschen oorlog.
Op den 1 sten Kerstdag van het jaar 1780 zijn schipper Arie Bruin
en drie matrozen in een pink van Scheveningen naar Sools, in
Engeland, vertrokken. De Scheveningsche bevolking is verontrust
over het lot van het viertal. Op Oudejaarsavond in de kerk spreekt
Ds. van Steeneveld zijn gemeente moed in en bidt tot God om hulp.
De drie matrozen weten in de roeiboot van Jan zonder neus te
ontsnappen en bereiken na een moeitevollen tocht Huis ter Heide.
In Scheveningen worden ze met vreugde ontvangen.
Een moedige jongen is ook Jan Ros, die zijn vader te hulp
snelt en den Prins verwittigt van den kaper op de kust.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een keurige vertelling; een
mooi stukje Vaderlandsche geschiedenis. Het is een boekje, waarin
de Hollandsche zeemanskunst en dapperheid worden beschreven.
Hoe leven wij met de mannen mee. 't Zijn „Jongens van Stavast".
Jammer van die tractatie op Zondag. Het is een echt boeiend en
spannend jongensboek.
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
TOEN DE STER VERSCHEEN, door Cath. Bronsveld.
Catalogusno. 126; aantal blz. 78; gecartonneerd; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.40; meisjesboek; algemeene
strekking.
Korte inhoud: Beppie, een der vijf kinderen van de familie
van Ingen, acht zich achtergesteld bij Emmie Randolf, die eenigen
tijd in dit gezin wordt opgenomen. Bij verschillende gebeurtenissen
komt de jaloerschheid van Beppie openbaar. Maar als Emmie op
de H.B.S., die de beide meisjes bezoeken, van diefstal verdacht
wordt, beginnen bij Beppie andere gedachten te komen. Aanvankelijk nog onderdrukt door egoïstische neigingen (een beter
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rapport dan Emmie). Het bezoek in de Kerstdagen aan de grootouders brengt bij Beppie een omkeer.
Algemeene op- of aanmerkingen: Dat dit werkje niet in Gereformeerden geest geschreven is, blijkt wel uit het gebruik van
"Heer- in plaats van Heere, uit „Lieve Vader in den hemel" en
uit de wijze van Kerstfeestvieren.
Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S.
DE VIJFDE, door J. H. Huisman-Schippers.
Catalogusno. 127; aantal blz. 75; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen;met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.40;
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 12 jaar; algemeene
strekking.
Korte inhoud: Het is een zeer aardig meisjesboek. Vijf meisjes
hadden te zamen een clubje gevormd om te sparen voor het crisiscomité. Elke week deden zij een kleinigheid in een busje. Maar wat
wilde? Eens was het busje „zoek- en toen viel de verdenking op een
der vijf. Gelukkig kwam 't spoedig uit, dat Gonnie, de vijfde van
het clubje, op wie de verdenking was gevallen, onschuldig was. De
andere vier gingen daarop naar Gonnie, om hun excuus aan te
bieden. Dit was vooral voor Guus, een van het vijftal, die de beschuldiging het eerst had uitgesproken, een zware gang. Na veel
strijd overwon ze, en ging. Toen de tijd van de opening van het
„Tehuis- gekomen was, was de gift „der vijf- afgezonderd, om
besteed te worden voor de tractatie van den openingsavond.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een aardig loopend verhaaltje. Daarmee is echter nog niet gezegd, dat het een Christelijk
verhaal is. En juist dat ontbreekt er aan. Zondebesef ontbreekt
Godsdienstige strekking zwak. De teekening van de werkvrouw,
moeder van kinderen met een leeftijd van vijf en drie jaar veel te
oud. blz. 37 en 45.
Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S.
OM TWEE SCHITTEROOGJES, door W. G. v. d. Hulst.
Catalogusno. 128; aantal blz. 45; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte en gekleurde platen; met teekeningen tusschen den
tekst; prijs f 0.40; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van
9-13 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Ries heeft een vogeltje gevangen en opgesloten
in een kooi, samen met Dirk, den palfrenier. Juist komt de Baron
aan, dus Ries moest gauw zien, dat hij weg kwam. Ries heeft er
berouw van, dat hij dat vinkje gevangen heeft, want Dirk wil het
dier kwaad doen. 'Hij gaat er op uit, het diertje weer vrij te laten.
Het lukt niet. Dirk belet het hem. Dirk wil het met een naald de
oogen uitbranden. Dit wordt nog verhinderd door de komst van
Geurtsen, den koetsier.
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Na lang beraad besluit Ries om stilletjes de kooi open te gaan
doen. Hij sluipt de zolder op. Hij wordt echter bemerkt door een
Indisch officier, die hem geducht onder handen neemt. Nu vertelt
Ries, wat er gebeurd is en wat Dirk van plan is.
Den volgenden dag komt de officier met Dirk naar Ries z'n
ouders om de kooi met het vogeltje te brengen. Dan laat hij het
vinkje weer vrij.
Algemeene op- of aanmerkingen: Het is een mooi ,spannend
verhaal, dat de jongens graag zullen lezen. Het heeft ook opvoedkundige waarde. Maar specifiek „Christelijk" kunnen we deze
boeken niet noemen.
Als verhaal kunnen we het waardeeren, maar als Kerstboek
voor de Z.S. kunnen we het maar
Conclusie: matig aanbevelen voor Z.S.
HET KERSTLICHTJE IN ONS HART,
door Jo Kalmijn-Spierenburg.
Catalogusno. 131; aantal blz. 70; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f .040;
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 10 jaar; algemeene
strekking.
Korte inhoud: In dit boekje wordt ons verhaald, dat Martijntje
in de ure van vroolijk ijsvermaak haar opdracht vergeet om op
haar kleiner broertje te passen.
Deze was, toen zijn zusje niet op hem lette, over het ijs gegaan.
totdat hij ver weg, op een broos stuk gekomen, er door zakte.
Dit koude bad werd oorzaak, dat Jopie ernstig ziek werd. Om
rust en stilte te verkrijgen voor het zieke ventje, gaat Martijntje
met haar broertje Bammetje bij een oom in huis. Martijntje vond
het vreeselijk, dat door haar onoplettendheid Jopie in doodsgevaar
was gekomen.
Deze onrust doet haar op Kerstavond het huis van oom ontvluchten naar eigen huis, om te weten hoe het met Jopie is. Gelukkig is er verbetering ingetreden en mag ze weer thuis blijven.
Welk een blijdschap voor haar, toen ze weer met Jopie kon spreken
en haar schuld jegens hem belijden. Zoo was het donker Kerstfeest
toch een blij feest geworden.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een mooie titel heeft dit
boek, jammer, dat het niet tot recht komt. De uitdrukking op blz.
31: „Dan steken we de lichtjes maar aan in onze oogen en in ons
hart", is zeer vaag gesteld, zoo menschelijk, alsof we Gods Geest
niet van noode hebben. Zie Ps. 119 : 9. In dit boekje wordt geen
goddelijk onderwijs gevonden; wat er staat, hangt er bij. Met de
Kerstboombeschouwing zijn we het niet eens. In geheel een boekje,
wat niet veel te leeren geeft.
Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S.
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GREETJE, door Nel v. d. Vlis.
Catalogusno. 135; aantal blz. 75; gecartonneerd; teekeningen
tusschen den tekst; prijs f 0.40; meisjesboek; geschikt voor een
leeftijd van 9-12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Greetje, 'n armelijk, wat schuw kindje, wordt
door de meisjes van haar klas erg geplaagd. De vriendschap met
het hondje Tip, dat ze vond, troost haar. Greetje wordt erg ziek
en langzamerhand gaan de kinderen begrijpen, hoe wreed te voor
haar waren. Dan komt alles goed.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een frisch boekje. De kinderen leven voor ons. De stijl doet hier en daar wat aan v. d. Hulst
denken, maar ze is pittiger, meer concreet. Ongetwijfeld zullen onze
meisjes het graag lezen. 't Christelijke is er niet opgelegd, maar
toch hadden we de schrijfster hier en 'daar graag wat positiever
gezien.
Conclusie: aanbevolen.
BROER BERTIE, door Jac. Hazevoet.
Catalogusno. 137; aantal blz. 91; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.50;
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 11-16
jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Bertus, de broer van Lotte, raakt mede door
een bezoek aan een circus, op een dwaalweg. Lotte, zijn jongste
zusje, die zeer koppig is, houdt eerst heel veel van Broer Bertie,
maar deze wordt door zijn kwaad geweten onhartelijk en stug
tegen haar. Door een jeugdpreek en een gesprek daarover met
een vreemden jongen, komt Bertus terug van zijn doolweg en verbetert zijn leven. Broer en zus worden weer vrienden als voorheen.
Bertus verlaat ook zijn slechte vrienden en zoekt zijn oude kameraad van vroeger weer op.
Algemeene op- of aanmerkingen: Ook dit boekje is zeer oppervlakkig. De vertelling als zoodanig is aardig. Taal en stijl zijn
ook in orde, maar de godsdienstige waarde is vrij gering. De
jeugddiensten worden op zulk een manier ook onder ons gepropageerd, wat wij niet wenschelijk vinden. Heel gaarne zagen wij wat
meer degelijkheid in onze jeugdlectuur. Daarom maar matig aanbevolen voor Z.S.
ROZEMARIJNTJE, door W. G. v. d. Hulst.
Catalogusno.,142; aantal blz. 90; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.50;
geschikt voor een leeftijd van 8 jaar en ouder; algemeene strekking.
Korte inhoud: Rozemarijntje, het dochtertje van een scheepskapitein, gaat bij tante logeeren, omdat haar moeder ziek is en
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haar vader naar zee moet. De schrijver verhaalt ons hoe Rozemarijntje de dagen doorbrengt. Iedereen houdt van het drukke,
beweeglijke kind, behalve tante.
Tijdens haar ziekte wordt het anders. Dan opeens kan tante
haar wil niet langer doorzetten, maar moet zij het kind om haar
lieftalligheid beminnen en zich gewonnen geven.
Algemeene op- of aanmerkingen: Wat een mooi boekje! Hier
is op z'n plaats: „door liefde gewonnen". Kinderen voelen teer,
want hun fijnbesnaard gemoed trilt aanstonds als wij het vriendelijk tegemoet treden. Het boekje heeft ongetwijfeld opvoedkundige
waarde. Laten ouderen het ook maar lezen, en dat zij bedenken:
„geef des kinds, wat des kinds is". Dat lieve Heer liever met het
eerbiediger Heere verwisseld. De uitvoering in zilver heel mooi.
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
ROZEMARIJNTJE NAAR SCHOOL, door W. G. v. d. Hulst.
Catalogusno. 143; aantal blz. 90; gecartonneerd; met teekening en tusschen den tekst; prijs f 0.50; meisjesboek; geschikt voor
een leeftijd van 8-11 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud. Dit boekje is een vervolg van „Rozemarijntje".
We maken weer kennis met dat leuke, vrijmoedige meisje, dat
ieder door haar manier van optreden voor zich wist te winnen.
Ook in dit werkje, waar ze voor het eerst naar school gaat, wordt
weer heel wat beleefd. Reeds den eersten morgen is de geheele
klas in de war, stel je b.v. voor een geheele klas, die schuitje zit
te varen. Ries, een bang ventje, wordt door haar beschermd en
vrijmoediger gemaakt.
Leuke oogenblikjes worden er door deze twee doorgemaakt,
ook in de klas. Totdat ze op zekeren dag strafwerk krijgen. Inplaats dat Rozemarijntje de cijfers acht opschreef, had ze er allemaal leuke popjes van gemaakt; enfin, verschillende leuke momenten worden vervolgens beschreven. We denken b.v., om er
nog een te noemen, aan dat oogenblik, dat ze met een heel klein
biggetje thuis komt en dit dan op de schoot legt van een logé, welke
niet minder dan een Commissaris van de Koningin is!
Gelukkig is deze een kindervriend en moet er hartelijk om
lachen.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een boekje van v. d. Hulst,
zooals we het weer gewend zijn. Echt kinderlijk, eenvoudig en leuk.
Van het begin tot het einde heeft de schrijver de kinderen te pakken. De geschiedenis van het biggetje en de Commissaris lijkt ons
wel wat onwaarschijnlijk. Zou werkelijk een Commissaris een
varken op zijn schoot nemen? Hoewel we, gaarne de boeken van
dezen kinderschrijver aanbevelen, vinden we het toch jammer,
dat deze geen rekening houdt met den wensch van zeer velen om
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n.l. het woord „Heere" te gebruiken. Het bandje is keurig en
fleurig.
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
VAN VIJF RIJKSDAALDERS EN EEN GULDEN,
door A. C. van der Mast.
Catalogusno. 145; aantal blz. 94; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte en gekleurde platen; met teekeningen tusschen den
tekst; prijs f 0.50; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een
leeftijd van 9-13 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Grootmoeder vertelt een verhaal van een rijke
tante, die haar nichtjes in aanraking brengt met de armoede in de
stad. Onder den indruk hiervan besluit het nichtje om haar gouden
tientje, een Kerstgeschenk van haar Opa, voor arme menschen te
besteden.
Als de kinderen naar bed zijn, stelt Oma voor met de kinderen
ook zoon proef te nemen. Dat gebeurt. Het geld wordt overgestuurd. Voor de vijf grooteren een rijksdaalder, voor de kleinste
een gulden. Ze mogen er mee doen wat ze willen. Hoe besteden ze
hun geld? De kleinste, die altijd een paar centen voor een draaiorgel mag geven, doet haar gulden er ook bij. Jo koopt een étui
en een stuk chocola en doet twee dubbeltjes in het radiobusje.
Frans koopt een hond, die geweldig woest blijkt te zijn en na
allerlei onheil aangericht te hebben, doodgereden wordt. Ems
koopt een kraagje, waar ze bedrogen mee uitkomt. Riekje een paar
wollen mutsen, die zij in een arm gezin brengt. Suus bemerkt tot
haar groote spijt, dat zij haar rijksdaalder verloren heeft. Ze had
er glacé-handschoenen voor willen koopen. De werkvrouw vindt
hem echter. Dan brengt Suus hem bij arme menschen, waarvan
vader juist verteld had, dat hun inboedel verbrand was.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een vlot geschreven boekje,
dat echter weinig met Kerstfeest te maken heeft. Het godsdienstig
element is zeer zwak. In een vertelling over het Kerstfeest die in
dit boekje voorkomt, kan de Kerstboom met al zijn speelgoed etc.,
natuurlijk niet gemist worden!
Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S.
DAT WAS 'T ECHTE, door Jeanne Marie.
Catalogusno. 156; aantal blz. 110; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen; prijs f 0.55; meisjesboek; geschikt voor een
leeftijd van 10-45 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Riek Elders is op weg om een egoïstisch meisje
te worden. Voor anderen iets te offeren is heel erg moeilijk voor
Riek. Ze leert echter een ziek meisje, Liesbeth, kennen, waardoor
ze de vele voorrechten, die zij heeft, leert waardeeren. Ze wordt
voor Liesbeth een goed vriendinnetje en leert zichzelf geven voor
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anderen. Ook leert ze van deze jeugdige zieke, hoe de Heere gevreesd en gediend wil worden.
Algemeene op- of aanmerkingen: In 't begin niet zoo erg boeiend, maar dan wordt het beter. Dit is een goed boekje. Opvoedkundig en Godsdienstige strekking in orde. Ook taal en stijl goed.
We zeggen van dit boekje
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
DE AFHOLIWER VAN DE VL. 119,
door Gere Kraan v. d. Burg
Catalogusno. 157; aantal bladz. 110; gecartonneerd; geïllustreerd; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.55; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 11-15 jaar; algemeene
strekking.
Korte inhoud: Een verhaal, waarin een jongen uit de middenstand als afhouwer naar zee gaat, omdat z'n ouders door achtergang in zaken arm zijn geworden. Dingeman doet flink z'n best,
maar in een ruwe stormnacht breekt hij zijn pols. Hij wordt aan
de Fransche kust te Dieppe aan wal gebracht. Zijn pols wordt gezet en Dingeman gaat per trein terug naar Holland. Gelukkig heeft
intusschen z'n vader een betrekking gekregen. De geheele familie
kan weer in het oude huis gaan wonen en Dingeman kan dan
z'n baantje als afhouwer weer opgeven en naar school gaan.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een aardig boekje, dat voor
onze jongens geschikt is. Ze zullen het gaarne lezen en leeren
er heel wat van de manier, waarop de haring wordt gevangen.
Het Godsdienstige element had wat meer positief kunnen zijn.
De paedagogische en maatschappelijke leering is in orde.
Conclusie: aanbevolen voor Z. S.
IN DEN GRIJZEN TOREN, door Annie M. Ringnalda.
Catalogusno. 163; aantal blz. 107; gecartonneerd; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.55; jongensboek; geschikt voor
een leeftijd van 11-13 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: De hoofdpersoon in dit verhaal is Wybo Verdonk. Deze was in een driftige bui na schooltijd weggeloopen.
In een bosch viel hij doodmoe neer, zou hoogstwaarschijnlijk daar
gestorven zijn, als een konijntje hem niet gewekt had. Verder
vlucht hij voort, totdat hij komt aan een grijzen toren.
Daar klopt hij in den laten avond aan en wordt door een
vriendelijk heer Dortema in huis genomen. Spoedig blijkt, dat deze
tocht den jongen ziek heeft gemaakt, waardoor Wybo genoodzaakt is bij Dortema te blijven. Vele leerzame en ernstige gesprekken worden er tusschen hem en zijn gastheer gehouden over het
tijdelijke en eeuwige. Wonderschoon wordt beschreven de oorzaak
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waarom deze heer alleen in den toren woont. Het verlies van
zijn eigen kind deed hem met zooveel zorg en toewijding Wybo
verzorgen. Het verblijf van Wybo in den grijzen toren werd
tot zegen ook voor Wybo's vader, een man, die door de tegenslagen als werkeloosheid enz., gekomen was in het vaarwater van
Socialisme en Communisme.
Wanneer Wybo in weer zooverre hersteld is, dat hij naar huis
zou gaan, wordt het afscheid nemen voor den heer Dortema zeer
moeilijk. Hij kan dezen jongen niet loslaten en tracht de ouders
over te halen hun kind aan hem af te staan. Deze weigeren, hoe
hard ze het ook voor dezen weldoener vinden. De heer Dortema
kan het begrijpen, dat de ouderliefde boven alles gaat. Een verzoek echter zag hij graag ingewilligd, n.l. dat Wybo met hem den
dag voor het vertrek mee mag naar het buitenverblijf van Dortema.
Daar werden in stilte plannen gemaakt welke voor het gezin van
Verdonk een blijde uitkomst brachten.
Algemeene op- of aanmerkingen: De schrijfster toont zich een
goed vertelster. Hoewel wat romantisch, durven we het met vrijmoedigheid, ook wat uitvoering aangaat, aanbevelen.
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
HET GEHEIM VAN HET NETELHUISJE,
door Joh. v. d. Baaren.
Catalogusno. 166; aantal blz. 126; gecartonneerd; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.60; jongensboek; geschikt voor
een leeftijd van 111.-14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Allereerst vernemen we welke angstige oogenblikken drie jongens doormaken op een Zaterdag, den dag, waarop
ze vrij zijn van school. Vervolgens worden ons voorgesteld de bewoners van het netelhuisje, een oude moeder met hare dochter.
In die woning moet een der drie jongens schuilen voor een onweer.
Dan ontmoeten we de drie vrienden als ze gaan varen met boomstammen. Dit heeft ten gevolge, dat hun spaarpot leeg wordt.
Daarna volgt een uiteenzetting van het geheim van het netelhuisje.
De zoon zit in de gevangenis. Zijn tijd is echter om; hij zoekt zijn
moeder en vindt haar stervende. In dien nacht wordt er op het
dorp ingebroken. De schijn is tegen den „verloren zoon". De drie
kameraden ontdekken echter den waren dief. Deze krijgt zijn verdiende loon en de verdachte wordt in de gelegenheid gesteld een
eerlijk bestaan te vinden. Ook een der jongens heeft een les gehad
uit de gebeurtenissen.
Algemeene op- of aanmerkingen: Voor jongens een boek, dat
zij gaarne zullen 'lezen. Strekking: God hoort het gebed, en: Het
kwaad wordt gestraft. Wel komt in vele boekjes voor de jeugd
.een diefstal voor, waarin een onschuldige wordt gegrepen, doch
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de inkleeding van het verhaal in dit boek maakt het toch aanbevelenswaardig.
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
INA'S ROEPING, door Ida Keller.
Catalogusno. 175; aantal blz. 123; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte en gekleurde platen; met teekeningen tusschen den
tekst; prijs f 0.60; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van
12-16 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Ina is een ongelukkig meisje. Zij moet voortdurend liggen, ondanks haar rijkdom en de liefde, die zijn van haar
broer en vriendinnen ondervindt, is zij toch vaak erg verdrietig.
De gedachte kwelt haar, dat zij onnut is. Ze leeft in een wereldsche omgeving. Op voorstel van een vriend van haar overleden
vader, wordt besloten met Ina op reis te gaan naar Zwitserland.
Dit gebeurt. Ina geniet veel. Lichamelijk doet het haar veel goed.
Maar hier begint ook een geestelijke kentering. De heer en mevrouw Vernon, de vrienden van Ina's vader, zijn geloovig. Bovendien wordt na ernstig beraad besloten tot een operatie over te
gaan. In het vaderland terug, wordt Ina in het ziekenhuis opgenomen, waar ze tot zegen voor een meisje is, dat naast haar ligt.
Voor Ina heeft de operatie goede gevolgen. Hersteld gaat ze naar
huis. Door bijzondere omstandigheden kan zij de hulp van een
zuster in de wijkverpleging worden, waarin zij haar roeping ziet
liggen ook anderen tot Jezus te brengen ,Dien zij zelf heeft mogen
vinden.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een leerzame strekking zit
in dit verhaal. De beteekenis van het lijden wordt er goed in belicht, maar de manier, waarop over de bekeering verteld wordt,
is wel heel oppervlakkig. Ina b.v., die nergens anders over getobd
heeft dan over haar lichamelijk ongeluk, voelt ineens den vrede
in haar, die alle verstand te boven gaat. En zoo is er meer, b.v. de
verandering van Bernard. De bezwaren tegen het godsdienstig
karakter zijn van dien aard, dat we het niet aanbevelen kunnen
voor Z.S.
KERSTFEEST MET DE RIJDENDE GEMEENTE,
door G. P. Klijn.
Catalogusno. 191; aantal blz. 142; gecartonnet,:.; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.65; jongensboek; geschikt voor
een leeftijd van 10-13 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Meester Wendelaar (waarom was de man niet
met vacantie naar huis?) heeft het plan met de bewoners van het
woonwagenkamp Kerstfeest te vieren. Drie schooljongens moeten
hem daarbij helpen. Tusschen een van hen en de andere twee
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ontstaat nogal eenige rivaliteit, die op de beproefde wijze verdwijnt. Met de beschrijving van de voorbereidselen en van het
eigenlijke feest wordt het boek verder gevuld.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een tamelijk onbeduidend
boek. Tegen de bioscoop argumenteeren wij niet, zooals dat hierin
gedaan wordt. En „boeken met Kerstboomen" zouden wij liever
uit onze Zondagsscholen weren. We kunnen den kinderen niet
altijd uitleggen, waarom ze op ons Kerstfeest niet staan en daardoor zouden ze onjuiste conclusies trekken. Met het Kerstverhaaltje, dat aan de rijdende gemeente verteld wordt, zou niemand
een klas kunnen boeien.
De omslagplaat is bont en vol, dus leelijk.
Conclusie: ongeschikt.
DE VERBANNEN PRINS, door Ds. K. Wielenga.
Catalogusno. 198; aantal blz. 141; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.65;
geschikt voor een leeftijd van 12-13 jaar; Zendingsgeschiedenis.
Korte inhoud: Omboe Daï, een Indische prins, wordt ter
opvoeding gebracht bij den Zendeling van Noord. Wij worden
bekend gemaakt met Indische toestanden en gewoonten, den gang
van het Zendingswerk, de moeilijkheden der practijk.
Van Omboe Daï hooren wij de gedachten over de verhouding
van vorst en onderdaan. Bij zijn vader merken we de fanatieke
zucht tot het behoud van het oude. Dat spreekt uit zijn onrust, n.l.
dat zijn zoon besmet zal worden met de leer der Christenen en
alzoo straks het geloofsleven der stam zal worden bestreden.
Omboe Daï komt tot het geloof in Christus, breekt dus met de
vereering der afgoden, dit maakt dat er een scheiding komt tusschen hem en zijn vader. Hij wordt verbannen.
Algemeene op- of aanmerkingen. Dit werkje met genoegen
gelezen. Op eenvoudige en aantrekkelijke wijze wordt verteld
over moeilijkheden en mogelijkheden der Zending. De uitspraak
op blz. 74 en 75: „Bewaar het in uw lever en overdenk het in
uw buik," hadden we gaarne nader verklaard gezien. Zoo zullen
de kinderen deze heidensche uitspraak niet begrijpen.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
EVA'S BERGTOCHT, door Heleen.
Catalogusno. 203; aantal blz. 158; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.70;
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 11-16 jaar; algemeene
strekking.
Korte inhoud: Eva van Boogaard stelt zich voor onderwijzer
te worden. Doordat haar vader aan niemand geld had geleend en
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niet teruggekregen had, was hij niet langer in staat Eva te laten
studeeren. Bij een auto-ongeluk komt haar vader om het leven en
is zij wees geworden. Haar moeder was reeds overleden.
Eva was ook ernstig gewond en herstelde heel langzaam.
Na haar herstel ging zij naar de boerderij van haar Oom en Tante
in Hekenshoek. Hier had zij moeilijke oogenblikken; ook op het
Notariskantoor, waar ze werk gevonden had.
Zij ontmoet ook menschen, die medelijden met haar hebben
en haar met vriendschap omringen. Zij mag een cursus volgen
aan een mode-vakschool en daarna kan zij verder leeren voor
onderwijzeres aan een huishoudschool of mode-vakschool. „Bid
en werk", door haar vader aan den achterkant van moeders portret
geschreven, brengt zij in practijk.
Algemeene op- of aanmerkingen: Met zeer veel genoegen en
met ontroering lazen we dit boek. Voor ouders ligt er leering in
om hun kinderen niet grootsch op te voeden. Voor kinderen ligt
er een aansporing in om zich vroeg te wennen aan de tucht. Het
is goed voor een man, en dus ook voor een vrouw, dat zij het juk
in hun jeugd dragen. Gods wegen zijn anders en hooger dan onze
wegen. Een voorrecht als er gebeden wordt: ,,Uw wil geschiede".
Liefst hadden we, dat nog meer nadruk was gelegd op het echte
van het Christendom. Het woordje Heer is steeds stootend.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
ROEL'S REUSACHTIGE REIS, door D. Menkens-v. d. Spiegel.
Catalogusnoi 209; aantal blz. 158; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen en teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.70;
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 10-12 jaar; algemeene
strekking.
Korte inhoud: Roel, een onuitstaanbar eigenwijs oud mannetje
van 11 jaar, maakt met zijn ouders een reisje naar Luxemburg.
Daar ontmoeten ze een ander Hollandsch gezin en Roel vindt
een kameraadje. De oudere broers en de zusters van zijn nieuwe
vrind knappen Roel dan een beetje op, 't geen natuurlijk met de
noodige strubbelingen gaat.
Algemeene op- of aanmerkingen: Net een boekje uit de praehistorische tijd van vader Kroostlief en zijn weetgierige kinderen.
Roel redeneert en philosopheert op alle gelegen en ongelegen tijden,
over de Romeinsche cultuur, de gevoeligheid van de huid op verschillende plaatsen, geologische problemen enz., enz. Stukken, die
gewone jongens allemaal overslaan. Zeg ons, welke Hollandsche
jongen van 11 jaar vindt het akelig voor onbeleefd uitgemaakt te
worden? Hier en daar is er moeizaam eenige Christelijkheid bijgesleept. Ook de plaatjes konden niet bekoren.
Conclusie: minder geschikt.

27
GUSTA NORMAN, door A. C. v. d. Mast.
Catalogusno. 213; aantal blz. 185; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen; prijs f 0.75; geschikt vooreen leeftijd van 11-13
jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Gusta Norman, hoofdpersoon in dit verhaal,
is een zeer trotsch meisje. Haar vader was dokter. Op allerlei
mogelijke manieren tracht ze kenbaar te maken, dat ze rijker is dan
haar vriendinnen. Toen Maartje Bakker, een heel eenvoudig
meisje, op school kwam, en juist naast haar een plaats kreeg, kwam
haar hoogmoed sterk uit. Zij naast een achterbuurtkind, dat was
in haar oog Maartje. Allerlei hatelijkheden en verachtingen moest
Maartje ondervinden. Ook kon Gusta het niet uitstaan, dat eenige
van haar vriendinnen omgang met Maartje zochten en deze steeds
tegenover Gusta verdedigde. Dit werd oorzaak, dat Gusta maar
één vriendin overhield. Juist die ééne vriendin was voor haar niet
geschikt. Het was een meisje, dat lasterde, deze zorgde er wel
voor, dat het trotsche hart van Gusta steeds opnieuw gevoed
werd. Met resultaat, dat de toestand voor Maartje bijna onhoudbaar werd. Het hoogtepunt werd bereikt, toen Gusta een
gouden broche verloren had. Deze was, naar ze meende, op school
zoek geraakt en kwam niet terecht. Maartje werd als de schuldige
aangezien. Eindelijk kon ze dat kind eens vernederen.
Maartje trok zich dat erg aan, werd ernstig ziek. Inmiddels
komt de broche terecht, het zat in de voering van Gusta's jurk.
Ontzaglijke oogenblikken kwamen er toen voor Gusta aan. Maartje
ging sterven, nooit zou Gusta het nu meer goed kunnen maken en
schuld belijden. In haar angst vlucht ze naar Maartjes huis en
valt overspannen neer aan Maartjes sterfbed, smeekende om vergeving, welke ze dan ook verkreeg.
Mgemeene op- of aanmerkingen: Een kostelijk boek, waarin
op ernstige en leerzame wijze de vreeselijke zonde van trotschheid
beschreven wordt. De godsdienstige strekking evenzeer in orde.
We denken b.v. aan de wijze raadgevingen uit de H. Schrift, o.a.
van Maartjes vader. In dezen man wordt ons een degelijk christenhuisvader getoond. Het bezoek van Gusta's moeder aan de school,
waarin ze zelf de leiding neemt, in verband met de vermiste broche
lijkt ons niet juist. De autoriteit van de onderwijzeres wordt daardoor ontnomen. Dit degelijke boekje is waard in groote getale uitgegeven te worden.
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
MET MOEDIGE MANNEN MEE, door J. v. Batenburg.
Catalogusno. 228; aantal blz. 232; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.90;
jongensboek; algemeene strekking.
Korte inhoud: Jan Hamer, een godvreezend zeeman, leeft met
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zijn gezin in kommervolle ofstandigheden. Hij ontmoet zijn ouden
stuurman Brooks. Op diens voorstel gaat Hamer mee met een
Noordpool-expeditie. De bemanning van het Poolschip heeft in het
barre Noorden met ontzaglijke ontberingen te kampen. Enkelen
sterven. Schubert, een gewezen circusclown, vindt God in de
Poolstreken. Jan Hamer mocht het middel zijn. Als Schubert sterft,
neemt hij afscheid in de zekerheid, dat God in Zijn Zoon genade
heeft bewezen aan een verloren zondaar. Ondanks de schrikkelijke
gevaren, de gevechten met ijsberen, de ondragelijke koude en het
voedselgebrek, keert een deel van de bemanning behouden weer.
Jan Hamer komt weer bij vrouw en kinderen en Teun de Bont
vindt zijn verloren zoon terug, die als moordenaar had rondgezworven en tenslotte geen moordenaar blijkt te zijn.
Algemeene op- of aanmerkingen: Wat een prachtboek. Wij
weten niet, wat meer te prijzen: De onopgesmukte wijze van vertellen van zooveel spannende avonturen, waarbij alle onwaarschijnlijkheid verre is gehouden, of de diep ernstige toon, die in het
geheele boek overweegt. Christelijke lectuur in den vollen zin
van het woord.
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.

Uitgaven van J. M. Bredee's U. M. N.V.
te Rotterdam
Belooningskaartjes. We ontvingen een monstercollectie van
materiaal, geschikt voor uitdeeling op de Zondagsschool of in
Evangelisatie-arbeid. Ieder Z.S. Bestuur kan deze gratis aanvragen en naar eigen smaak een ruime keuze maken. De belooningskaartjes zijn in geperforeerde bladen met een afmeting van pl.m.
33 bij 40 c.M. verkrijgbaar, tegen den prijs van 30 cent per vel.
Bij afname van tien vellen tegelijk wordt de prijs gehalveerd.
Groote verscheidenheid in kleur, afbeelding, afmeting, teksten,
enz. Deze belooningskaartjes worden alom in den lande gebruikt.
Voor een algemeen overzicht laten we hieronder een overzicht
van alle bladen volgen:
Uit het Woord No. 1
32 kaartjes 15 cts.
32
Uit het Woord No. 2
15 „
„
15 „
Uit het Woord No. 3
32
„
15 „
Uit het Woord No. 4
32
No. 2606. God is liefde
20
30 „
30 „
No. 2608. De werken des Heeren zijn groot
30
„
30 „
42
No. 2614. Looft den Heere, alle heidenen
30 „
No. 2617. Alles wat adem heeft love den Heere 30
No. 2620. Alle heidenen zullen Hem
30 „
welgelukzalig roemen 42
No. 2621. De gansche aarde is van
30 „
Zijne heerlijkheid vol 45
30 „
35
No. 2623. Aller oogen wachten op U
30 „
No. 2626. Alle heidenen zullen Hem dienen 40
30 „
35
No. 2727. De Heere is aan allen goed
30
30
„
No. 2632. Verblijdt U in den Heere
No. 3000. Vrede en Blijdschap
80
„
30 „
48
No. 3001. Gedenk aan uwen Schepper
30 „
48
No. 3004. Woorden der liefde
30 „
60
No. 3005. Die Mij vroeg zoeken
30 „
No. N.R.M. I. Gedenk aan uwen Schepper 36
30 „
No. N.R.M. II. Laat uw licht schijnen
60
No. N.R.M. III. Uw Woord bestaat in
30 „
eeuwigheid 120
30 „
No. N.R.M. IV. Mijn schild is bij God
100
IP

,
PP

P/

Pl

p>

30
No. N.R.M. V. Alle dingen zijn mogelijk
bij God 80 kaartjes 30 cts.
No. N.R.M. VI. Hebt geloof op God
54
,,
30 „
No. 63. Oude Meesters (in bruin druk)
32
20 „
,,
No. 64. Kindervoorstellingen (in bruin druk) 32
,,
20 „
Maranatha-kalender 1934. Zie hiervoor onder de rubriek
Scheurkalenders.
No. 9122. Briefkaarten voor de feestdagen, koperdiepdruk op
crème carton. Brandende Kaars, Open Bijbel, Denneboom, Besneeuwd Bosch.
1, Dit zij het doel,... 2. Lees mij vrij zevenmaal,...
3. Dichter, mijn God, bij U! 4. Geen zorgen voor
morgen! Beveel het aan God!
No. 9162. Briefkaarten voor de feestdagen, koperdiepdruk op
wit carton: Sparren in de sneeuw; Besneeuwde Den, Bijbel met
gevouwen handen, Duif in Spelonk.
1. Grijp toch de kansen... 2. Doe als een kind...
3. Houdt Gij mijn handen beide... 4. Ruwe stormen
mogen woeden.
Briefkaarten (formaat 9 bij 14 c.M.) De prijs bedraagt, ook
gesorteerd met andere briefkaarten, per stuk 10 cent; 25 ex. ad
9 cent; 50 ex. ad 8 eten; 100 ex. ad 6 cent. De afbeeldingen zijn
keurig, doch de prijzen voor uitdeeling op onze Z.S. veel te hoog.
Op 27 December 1933 schreef de firma Bredée een prijsvraag uit voor het beste Christelijke Jeugdverhaal, geplitst in twee
serie's, ni.:
verhalen geschikt voor kinderen van 6.-9 jaar en
verhalen geschikt voor jongens en/of meisjes van 1015 jaar.
De jury bestond uit:: Mevrouw T. Eggink—Engelberts, de
Heer H. A. van der Hoven van Genderen en de Heer A. van der
Wijden.
Teneinde van te voren van de maatstaf der beoordeeling
eenigermate rekenschap te geven, gaf de jury het volgende aan
de deelnemers ter overweging:
„Over het algemeen heeft de naam „Zondagsschoolboekje"
geen goede klank.
In vroeger dagen is daartoe te veel uitgegeven, dat de toets
eener billijke critiek op inhoud en vorm niet kon doorstaan. Vooral
werd te veel gewerkt met oppervlakkige en onkinderlijke vroomheid, ver van alle werkelijkheid blijvende uitreddingen en bekeeringen, die het kind een scheeve voorstelling gaven van Gods
leiding in het leven. Bovendien leden vele van dergelijke boekjes
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aan de fout, dat de stijl onnatuurlijk en dus in hooge mate onkinderlijk was.
Zonder de auteurs bepaald te willen beinfluenceeren of hun
werk in een zekere richting te dwingen, wil de jury toch eenige
algemeene opmerkingen maken.
In de eerste plaats, dat de bedoeling is een serie gezondchristelijke jeugdverhalen te verkrijgen, waarin echter overdreven
gemoraliseer, weeke sentimentaliteit en opgeplakte christelijkheid
worden geweerd.
Hoewel de fantasie van het kind, levendig en grillig, gevoed
en geleid wil worden en dus in een verhaal actie en spanning vereischt wordt, hoede men zich voor onwaarachtigheid en zucht
naar sensatie.
In het algemeen stellen de jongens en meisjes het op prijs, als
ze in hun lectuur buiten de grenzen van hun dagelijksche sfeer van
hun en school geleid worden. Ze lezen graag van vreemde landen
en volken, zeden en gewoonten, menschen en dieren. De puberteitsperiode leidt dikwijls tot adoreeren en zoekt naar een „held" of
„heldin".
Dit behoeft echter niemand te weerhouden het leven, dat de
jeugd leeft of droomt, uit te beelden, mits de feiten en omstandigheden met de realiteit van het leven kloppen."
De uislag van de prijsvraag 1934 luidde:
Ondergeteekenden, als jury voor de „Prijsvraag 1934" van
de firma Bredée, verklaren:
1 e. dat zij in de serie kinderboekjes voor den leeftijd van
6-9 jaar geen enkelen prijs kunnen uitreiken;
2e. dat in de serie jongens- en meisjesboeken voor den leeftijd van 10-15 jaar door hen is toegekend: de eerste prijs aan het
manuscript: „DE WATERREUS", door P. A. de Rover, terwijl
geen tweede prijs is toegekend; en dat voor het manuscript
„WENDING", door Gina van Weeden, een derde prijs is toegekend.
Verder zijn er 9 manuscripten goedgekeurd:
„NIET IN ONZE HANDEN", door Adri van Witzenburg;
„DOLF", „STUGKOP" en „VAN RIETEPIET EN JANNEMAN", door Mevr. D. Menkens-v. d. Spiegel;
„EENZAMEN", door Mevr. v. d. Vlugt-Walop;
„IN DE PRAIRIE", door A. van Atten;
„JAAPJE", door Mevr. Faber-Meijnen;
„DE VREEMANNETJES", door Mevr. Broos-Kloppers;
„EEN ZACHT ANTWOORD", door J. Ernst.
get. T. EGGINK—ENGELBERTS.
H. A. v. d. HOVEN VAN GENDEREN.
A. v. d. WIJDEN.
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In 1934 geeft de firma uit den eersten prijs „DE WATERREUS", een buitengewoon mooi verhaal, door den bekenden De
Rover geschreven, die onze rivieren en ons schippersvolk door
en door kent, en den derden prijs „WENDING", een fijn meisjesboek door Gina van Weeden, haar eerste werk, dat het schoolleven van onze meisjes op boeiende wijze beschrijft. Verder verschijnen dit jaar „DOLF" en „VAN RIETEPIET en JANNEMAN'', van Mevr. D. Menkens-v. d. Spiegel, en „EEN ZACHT
ANTWOORD", door J. Ernst, welke boekjes ons zeer bekoorden.
De andere goedgekeurde manuscripten zullen waarschijnlijk het
volgend jaar verschijnen. Met eenige auteurs, die meededen aan
de prijsvraag, zijn zij in nadere onderhandeling getreden over het
wijzigen van hun kopy, opdat zij werk krijgen, dat het kind pakt
en dat van nut is voor zijn godsdienstige opvoeding.
Onder de ingekomen manuscripten trok ook in 't bijzonder
de aandacht van de jury een verhaal „DE GIEREN ZOEKEN",
van den door zijn dierenverhalen bekend geworden schrijver C.
van der Zwet Jr., die echter dit jaar buiten mededinging wenscht
te blijven.
Overdrukken van de nieuwe Kerstboekjes worden voor Zondagsscholen gratis beschikbaar gesteld in de „KERSTKLOKKEN
1934". Na het volledig invullen en inzenden van bijgesloten bon
met 35 cent aan postzegels voor vergoeding van portokosten en
emballage, wordt U een stel Kerstklokken toegezonden. Eén stel
per vereeniging. Men wordt beleefd verzocht op de bon eveneens
nauwkeurig op te geven door bemiddeling van welken boekhandelaar men het pakket „Kerstklokken" wenscht te ontvangen.
De „Kerstklokken" worden eveneens gratis ter beschikking
gesteld aan Hoofden van Scholen, voor zoover die een uitdeeling
op hun School doen plaats hebben (toezending na aanvrage en
invulling van de bon) opdat de onderwijzers zich volledig op de
hoogte kunnen stellen van de nieuwe Kerstuitgaven, en zij niet
verplicht zijn alle nieuwe boekjes aan te schaffen. Alleen de volledig ingevulde bon, die vóór 1 December opgezonden wordt, kan
worden teruggezonden.
In geval de „Kerstklokken" uitverkocht zijn wordt het gezonden bedrag, na aftrek der retourkosten, onmiddellijk aan den
aanvrager teruggezonden.
Zij, die niet in aanmerking komen voor een gratis stel „Kerstklokken, doordat zij de bon niet kunnen invullen, worden in de
gelegenheid gesteld de bundels te ontvangen tegen een vergoeding
van f 1.— per bundel plus porto.
U gelieve tijdig te bestellen ,opdat U alles prompt op tijd
ontvangen kunt.
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RIETEPIET EN JANNEMAN, door D. Menkens-v. d. Spiegel.
Catalogusno. 106; aantal blz. 44; 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: Rietepiet is een wildzang. Janneman is veel bedaarder. Janneman is ook niet zoo sterk. Rietepiet noemt hem
vaak een bangerd. Maar eens is Janneman de flinkste. Ze hebben
samen bij Rietepiet op de boerderij van de onrijpe appels gegeten.
Rietje de meeste. 's Nachts heeft ze zoo'n hevige buikpijn, dat de
dokter moet komen. Ook Jan heeft buikpijn. Hij bidt. En dan durft
hij te zeggen, waar die pijn vandaan komt. De dokter is eerst boos
op Rietje. Maar als Rietje berouw toont en ook den HEER om
vergeving heeft gevraagd, zijn vader en moeder en ook de dokter
niet meer boos. En Rietje zegt eerlijk, dat Janneman nu de flinkste
is geweest.
Algemeene op- of aanmerkingen: Leuk boekje voor onze kleinen. Ook deze schrijfster lijdt aan de algemeen verbreide vergissing, dat Heere noodzakelijk Heer moet zijn voor kinderen. Inderdaad een niet geheel onbedenkelijke vergissing. Overigens uitstekend geschikt.
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
EEN ZACHT ANTWOORD, door J. Ernst.
Catalogusno. 109; aantal blz. 54; gecartonneerd; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.35; jongens- en meisjesboek;
geschikt voor een leeftijd van 6.-9 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Vader leest uit den Bijbel voor, dat een zacht
antwoord de grimmigheid afkeert. Riesje, een dreumes van 5 jaar,
brengt dit in practijk tegenover Keesje, een ouden man, die graag
bromt. En zoo is hij het middel, dat Keesje den Heere Jezus leert
kennen.
Algemeene op- of aanmerkingen: Riesje is wat te oud voor
zijn leeftijd. Toch schuilt er in dit boek veel goeds. Het wil onze
kinderen wijzen op het eene noodige.
Conclusie: matig aanbevolen.
VAN TWEE KINDERTJES EN EEN KONIJNTJE,
door E. D. van 't Hoff-Ten Hoeve.
Catalogusno. 110; aantal blz. 51; gecartonneerd; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.35; jongens- en meisjesboek;
geschikt voor een leeftijd van 5-8 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Terwijl Lientje en Kees aan het spelen zijn,
worden ze door een konijn verder de duinen ingelokt. Ze verdwalen en maken een onweer mee. Heel benauwd kruipen beide
kinderen in een schuurtje, dat daar in de duinen staat. Gelukkig,
dat Vader hen vindt en ze naar huis brengt. Thuis danken ze den
Heere, Die hen heeft bewaard.

34
Algemeene op- of aanmerkingen: Een mooi verhaal voor onze
kleinen, dat hen wil doen zien, dat de Heere steeds nabij is. Uitstekend geschikt voor den leeftijd als boven vermeld. De woorden
zijn in lettergrepen verdeeld. Uitvoering is goed verzorgd.
Conclusie: warm aanbevolen.
DOLF, door D. Menkens-v, d. Spiegel.
Catalogusno. 160; aantal blz. 71; gecartonneerd; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.45; jongens- en meisjesboek;
geschikt voor een leeftijd van 9 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Wijl het met de zaken niet goed gaat, gaan de
ouders van Dolf naar Zwitserland, om daar een pension te houden.
Hij geniet van de mooie natuur. Moeder wordt helaas ernstig ziek.
Zij gaat misschien sterven. Dolf verlaat in den Kerstnacht het
huis om hoog in het gebergte voor haar te bidden. Hij gaat echter
zitten en valt in slaap. Mijnheer Donkers vindt hein en brengt
hem thuis. Gelukkig wordt Jaap weer beter.
Algemeene op- of aanmerkingen: In dit boek schuilt wat moois.
Het is alleen jammer, dat de schrijfster het telkens heeft over „de
lieve Heer". Overigens een degelijk Christelijk boek.
Conclusie: aanbevolen.
LIEFDE WINT, door J. C. de Koning.
Catalogusno. 188; aantal blz. 85; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen; prijs f 0.50; jongens- en meisjesboek; geschikt
voor een leeftijd van 10-13 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Willem Peters' vader is een dronkaard. Zijn
godvreezende moeder is van verdriet gestorven. Willem groeit
voor galg en rad op. Eens zoekt hij zijn vader in de kroegen van
de groote stad. Zijn vader raakt aan 't vechten, valt en blijft bewusteloos liggen. Daar komt in dien donkeren avond de Meester
aan, dien Willem zoo vaak heeft geplaagd en gebrutaliseerd. De
Meester ontfermt zich over Willem. Willem's vader wordt naar
het ziekenhuis gebracht. Als hij beter is, trekt hij naar zijn zuster
en zwager te Velddorp. Dezen nemen Willem in hun huis op en
Peters wordt tuinman. De Meester, die nu ook in Velddorp woont,
blijft een trouwe vriend van Willem en zijn vader.
Algemeene op- of aanmerkingen: Geen wonder, dat het nu
reeds een vierde druk beleeft. Onze jongens en ook de meisjes,
zullen het graag lezen. Er blijkt in dit boekje geen Kerstboom
noodig om het aantrekkelijk te maken. Tegen de stijl hebben we
soms eenige bezwaren.
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
HERMAN VAN DALEN, door Francina.
Catalogusno. 194; aantal blz. 92; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.55;

35
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 11.-13 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Herman heeft godvreezende ouders. Als hij van
school gaat, komt hij in de bakkerij bij mijnheer Van der Steen.
Alles gaat goed. Dan loopt het mis. Herman eigent zich een keer 2
kwartjes toe van zijn patroon, om naar het voetballen te gaan. Hij
wordt ontdekt en zijn patroon zendt hem met 2 weken loon weg.
In zijn radeloosheid stapt Herman op den trein naar Amsterdam,
om hulp te zoeken bij zijn vorigen onderwijzer. Deze spreekt met
hem en brengt hem den volgenden dag bij zijn beangste ouders
terug. Zijn patroon neemt Herman, op voorspraak van Mijnheer
Smit, weer in zijn dienst. Voortaan gaat het goed. Herman heeft
geleerd: Wie in het gebed niet tegen de verzoeking strijdt, valt
licht in de strik.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een goed boek. Het leest
prettig. Het vertelt op eenvoudige en ongekunstelde wijze. Het wil
onze jongens leeren, dat het kwade ons licht verrast, als we in
eigen kracht staan.
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
DE WATERREUS, door P. A. de Rover.
Catalogusno. 210; aantal blz. 109; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen; prijs f 0.75; jongensboek; geschikt voor een
leeftijd van 12,-14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Dit boek vertelt ons van het schippersleven.
Otto van Ingen is een schipperszoon. Hij geniet het blijde, heerlijke schippersleven aan boord van de Waterreus, met zijn ouders
en zijn zusjes. Dan komen de zorgen. Geen vracht, dus geen eten.
Zelfs niet als vader een motor in zijn zeilschip heeft laten bouwen.
Vader kan vast voor een fabriek gaan varen, op voorwaarde, dat
hij, zoo noodig, ook 's Zondags vaart. Hij weigert, omdat hij een
vermaak heeft in Gods Wet. Dan stijgt de nood. Het schip zal
voor schuld verkocht worden. Dan gaat vader varen voor de
fabriek, ook 's Zondags. In een bangen stormnacht op de Oosterschelde slaat Vader over boord. Moeder redt hem. Ook brengt
ze het schip in behouden haven, dwars door de hooge zeeën.
Vader heeft een hersenschudding. Hij herstelt. En nu besluit hij
's Zondags niet meer te, varen. Dan liever geen brood. Doch God
zorgt. Vader opent een beursdienst tusschen Rotterdam en Dordt.
En de Heere doet het brood niet ontbreken.
Algemeene op- of aanmerkingen: Geen wonder, dat dit schoone boekje, waarvan de schrijver op meesterlijke wijze toont, het
water en het schippersleven grondig te kennen, met een eersten
prijs is bekroond. Voor 12-14 jarigen een prachtboek. Gezond
Christelijk.
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
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WENDING, door Gina van Weeden.
Catalogusno. 212; aantal blz. 157; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen; prijs f 0.75; meisjesboek; geschikt voor een
leeftijd van 14--16 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Eefje de Wit gaat op de Mulo. Ze kan goed
leeren. In het eerst heeft ze nogal wat op met Adrie Verremans,
een rijk, verwend kind. Later komt Lenie Horstings op de Mulo.
Eefje is jaloersch, omdat Lenie haar in het leeren voorbijstreeft.
Eefje maakt dan een moeilijken tijd door. Op het partijtje bij de
rijke Adrie heeft ze het niet naar haar zin. 't Gaat er zoo geheel
anders toe, dan zij het thuis gewend is. Dan blijkt het, dat Adrie
ook niet gelukkig is, omdat ze zich zoo alleen voelt. Maar ze dartelt
haar verdriet weg. De jongens en meisjes van de Mulo organiseeren
leuke uitstapjes en hebben een schoolclub. Samen maken ze heel
wat door. Tenslotte worden Eefje en Lenie trouwe vriendinnen en
de rijke Adrie verdwijnt van school.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een vlot verteld, leuk meisjesboek. De schrijfster kent het leven op de Mulo en weet daarvan op onderhoudende wijze te vertellen. Het boek is wel wat
godsdienstig getint, want het spreekt van Christus, Die je in je
moeilijkheden helpt. Of het nu daarmee van het gehalte is, zooals
wij het gaarne voor onze kinderen wenschen, betwijfelen we.
Conclusie: Wij hebben noodig den Borg, Die de zonde wegneemt. Ongeschikt.

VERSCHENEN:

VAN ONZE KNAPEN
door
Dr. H. VISSCHER
Tal van practische wenken voor leider en knaap worden in dit
boekje aangetroffen. Meermalen moet de schrijver op gebreken en
nalatigheden der Kerk, inzake de opvoeding der jeugd wijzen. Herhaaldelijk legt hij den vinger op de wonde. Het is hem leed dit te
moeten doen, maar de liefde tot de zaak des Heeren dringt hem.
Dit boekske is geschreven voor onze Hervormd Geref. leiders, maar
ook vele anderen zullen van de nuttige wenken, op- en aanmerkingen
een nuttig gebruik kunnen maken.
96 blz. Prijs 75 cent
Verkrijgbaar bij eiken boekhandel of rechtstreeks bij den uitgever

J. BOUT - HUIZEN (N.H.)
DRUKKER-UITGEVER -- GIRO 77897 — TELEF. 93

Uitgave van W. D. Meinema N.V. te Delft
Tractaten. Kort en krachtig geschreven. Met moderne lettertype gezet en met pittige teekeningen verlucht. Papiersoort, kleur
en formaat wekt reeds de nieuwsgierigheid op en prikkelt te lezen.
Verschenen zijn verschillende groepen, n.l. Paaschfeest, Pinksteren, Hervormingsdag, Nieuwjaar en voor varensmenschen.
De prijzen zijn f 1.25 per 100; 500 ex. voor f 5.75.
Hier wordt iets vreemds en iets heel nieuws aangeboden. Ook
heel geschikt voor uitdeeling onder de kinderen.
WEDUWE JOHANSEN EN HAAR KINDEREN,
door Johanna Breevoort.
Catalogusno. 1; aantal blz. 32; slappe omslag; geïllustreerd met
zwarte platen; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.08;
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 9-12 jaar;
algemeene strekking.
Korte inhoud: Vader is gestorven. Moeder vertelt aan zijn
vriend Kees, dat hij naar den hemel is.
Deze gelooft er niets van. Twee van haar kinderen stuurt
Moeder naar boerin de Goede om van het sterven van Vader te
gaan vertellen. Ze verdwalen en komen bij een ander terecht.
Deze boer zorgt, dat ze thuis komen. Boerin de Goede verneemt
al spoedig, wat er gebeurd is, Zij laat op Kerstmis een mandje met
etenswaren bezorgen. Hierin zag vrouw Johansen de hand des
Heeren. Zoo werd het een heerlijk Kerstfeest.
Algemeene op- of aanmerkingen: De godsdienstige inhoud van
dit boekje stelt teleur. Vooral wanneer er over de bekeering gehandeld wordt. Van diepgang is geen sprake. Meer nadruk wordt
gelegd op allerlei tijdelijke zegeningen, dan op den waren Kerstzegen. Dit bezwaar kan trouwens tegen zeer veel Kerstboekjes
ingebracht worden.
Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S.
KERSTFEEST TEHUIS, door Johanna Breevoort.
Catalogusno. 2; aantal blz. 24; slappe omslag; geïllustreerd met
zwarte en gekleurde platen; met teekeningen tusschen den tekst;
prijs f 0.08; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 10.-14
jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Joost Walters was naar zee gegaan. Hij las
trouw den Bijbel, trots de spot van de ruwe zeelui. Hij bad om
de bewarende hand Gods. Zijn vader en moeder doen het ook.
Op zekeren dag brengen ze bij Walters een briefje, dat in een
flesch aangespold was, waarop stond, dat het schip, waarop
Joost voer, lek geslagen was. Zoo leven ze in diepe droefheid het
Kerstfeest tegemoet.
Maar daar verschijnt op Kerstfeest Joost zelf. Wat een blijd-

38
schap, wonderlijk is hij gered. Daar vertelt hij van. Zoo wordt
dit het heerlijkste Kerstfeest, dat ze ooit vierden.
Algemeene op. of aanmerkingen: Dit boekje laat zich vlot
lezen. Er komen wel heel veel „toevallige" gebeurtenissen in voor.
Dat is wel jammer. De godsdienstige strekking gaat wel. Het
Kerstfeest is er echter zoo'n beetje „aangeplakt". Dat is een bezwaar tegen heel veel Kerstboekjes. De uitvoering is in klein formaat. Niet mooi, noch degelijk. Dit geldt van vele Unitas-uitgaven.
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
MOEDER VERTELT, door G. B. v. L.
Catalogusno. 3; aantal blz. 23; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte platen; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.08;
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 6-8 jaar;
Bijbelsche geschiedenis.
Korte inhoud: Moeder vertelt de geschiedenis van het dochtertje van Jaïrus. Het is moeder gelukt de kinderen aan het vragen
te krijgen.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een aardig boekje met veel
opvoedkundige waarde. De opmerkingen van Moeder voldeden
ons maar ten deele. Wij mogen onze gestorven jonge kinderen
niet te mooi voorstellen. Voorzichtig met fantasie. Alleen de gerechtigheid van Jezus Christus is de eenige grond ook voor jonggestorven kinderen.
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
HET EERSTE HUISGEZIN, door J. Schouten.
Catalogusno. 4; aantal blz. 31; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte platen; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.09;
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 6-8 jaar;
Bijbelsche geschiedenis.
Korte inhoud: Op onderhoudende wijze is de schepping van
hemel en aarde en mensch beschreven. Adam en Eva verkeeren
in het Paradijs dagelijks met God. Boomvrucht is hun spijze. Droevig is hun val, daardoor verloor de mensch zijn heerlijkheid. Buiten
het Paradijs moet Adam arbeiden in het zweet en Eva zal met
smart kinderen voortbrengen. De eerste doodslag slaat het eerste
gezin uiteen. Kaïn als gevloekte vlucht weg van Gods aangezicht.
Algemeene op- of aanmerkingen: De toepassing is wel wat
oppervlakkig. We hadden gaarne wat meer nadruk gelegd gezien
op het zondebesef. Alleen zondaren en zondaressen, die waarachtig schuld belijden, vinden een open oor bij Christus. Jammer,
dat dit door den schrijver wordt vergeten. Het is wel goed, dat
de Bijbelsche verhalen op deze wijze worden verspreid onder onze
kinderen.
Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S.
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HET BLOED VAN HET LAM, door Marijo.
Catalogusno. 5; aantal blz. 36; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte en gekleurde platen; met teekeningen tusschen den
tekst; prijs f 0.09; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 8-12 jaar; Bijbelsche geschiedenis.
Korte inhoud: Dit boekje verhaalt de geschiedenis van een
Israëlietisch gezin, tijdens de verdrukking in Egypte.
Algemeene op- of aanmerkingen: Dit boekje is goed. Op bevattelijke wijze wordt een schets gegeven van het verblijf in en de
uitredding uit Egypte.
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
HET KERSTFEEST OP OUDEJAARSAVOND,
door Gera Kraan-v. d. Burg.
Catalogusno. 6a; aantal blz. 34; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte platen; prijs f 0.20; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 8.-10 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Toosje, Hannie. Lientje en Frieda zijn bij Mevrouw van Maarsdijk op kindervisite. Mevrouw vertelt aan de
kinderen de Kerstgeschiedenis. Daar Toosje geen godsdienstige
opvoeding krijgt, begrijpt ze er niet veel van. Op Oudejaarsavond
gaat moeder met Toosje, die ziek geweest is, naar Mevrouw van
Maasdijk toe, om haar te bedanken voor de zorgen en belangstelling, die ze betoond heeft voor Toosje, tijdens haar ziekte. De
andere kinderen zijn er ook weer. Hannie's oom vertelt en vertoont lichtbeelden, o.a. van de Kerstgeschiedenis. Toosje begrijpt
het nu al wat beter. 's Avonds thuis knielen moeder en Toosje
voor God en bidden.
Algemeene op- of aanmerkingen: Hoewel er leerzame dingen
in voorkomen bevredigt het boekje ons niet. 't Is te veel gemaakt.
In hetgeen gezegd wordt over den doop komt de kerkelijk Gereformeerde leer aangaande de doop naar voren. De lichtbeelden-voorstellingen bevredigen ons ook niet.
Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S.
MANASSE, door J. Smelik.
Catalogusno. 7; aantal blz. 32; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte platen; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.09;
jongens- en moisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 8,-12
jaar; Bijbelsche geschiedenis.
Korte inhoud: De geschiedenis van Manasse is door dezen
schrijver goed weergegeven.
Algemeene op- of aanmerkingen: De strekking van het geheele boekje is goed te noemen. Het is een goede proef om vertellen te leeren. Zonde en genade zijn juist geteekend. Geen ver-
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giffenis zonder berouw. De uitdrukkingen als „kapotgeslagen" en
dat zal wel „losloopen", liever anders. De uitvoering mocht wel
wat vlotter zijn. Daar heeft het boekje recht op. Laten onderwijzers en -essen het ook maar lezen.
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
SCHOOLVRIENDINNEN, door Carla.
Catalogusno. 16; aantal blz. 133; gecartonneerd; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.90; meisjesboek; algemeene
strekking.
Korte inhoud: Een meisje raakt op school een gouden ringetje
kwijt op een zeer bijzondere wijze. Het duurt lang eer het terecht
komt en in dien tusschentijd worden ons verschillende wederwaardigheden van ouders en kinderen verteld. Alles zeer opvoedend, ook wat betreft „De Heere zal het voorzien". Geen fantasie,
maar werkelijkheid wordt ons geteekend.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een leerzaam boek en van
groote paedagogische waarde. Godsdienstige strekking is positief.
Zulke lectuur hebben we noodig.
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
JOOSKE'S MOEILIJKE DAGEN, door G. Kraan-v. d. Burg.
Catalogusno. 19; aantal blz. 43; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen; prijs f 0.20; meisjesboek; geschikt voor een
leeftijd van 6-8 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: De schrijfster verplaatst ons in een gezin van
een zwakke moeder. Wat kan die hoofdpijn naar doen zijn. Meestal
een geval van overspannenheid. Jooske had beloofd goed op
Kokkie te zullen passen. Door haar spelen met Jaapje had zij niet
om kleine Kokkie gedacht. Deze had intusschen verf en behangselpapier naar binnen gewerkt. 's Nachts moest de dokter komen
voor Moeder en Kokkie. Gelukkig, beiden herstelden weer.
Jooske was niet gerust, zij moest vertellen dat zij niet goed
had opgepast. Nicht Bertha vond Jooske een brutaal kind, dat
door haar dan ook naar den zolder werd gebracht. Jooske vroeg
vergiffenis aan Nicht Bertha en zij beloofde aan Vader haar best
te zullen doen, om gehoorzaam te zijn. 's Zaterdags mocht ze mede
naar Moeder, die weldra thuis zou komen.
Algemeene op- of aanmerkingen: Er zitten fijne opvoedkundige
trekjes in. Een zwakke Moeder wordt soms geheel ten onrechte
becritiseerd. Nicht Bertha is niet erg lief voor Jooske. Zeker, zij
mocht niet brutaal zijn. Een kinderhart voelt teer. Nicht Bertha
moet geen kwaad van Moeder zeggen, want broertje heeft het behangsel stuk gemaakt. Met kinderen omgaan is niet ieders werk.
Weest hartelijk en vriendelijk tegenover kleine kinderen.
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
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TWEE BUURJONGENS, door Margo.
Catalogusno. 23; aantal blz. 72; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte platen; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.35;
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 8 jaar; algemeene
strekking.
Korte inhoud: Margo vertelt ons de geschiedenis van Dirk en
Teun, twee trouwe vriendjes. Jaloerschheid werkte begeerigheid
en dit leidde tot de slechte daad, die Teun deed. Teun nam het
stukje gummi van Dirk op listige manier weg. Gelukkig had hij er
geen vrede mee, en op even listige wijze bracht hij het weer in
Dirks bezit. Toch moest hij het een paar dagen later aan Dirk
mededeelen, wat hij gedaan had. Eenigen tijd later gebeurde er een
ongeluk. Teun kwam bij het „slootje-springen- te water, hetgeen
hem een ernstige ongesteldheid bezorgde. Dit voorval bracht Dirk
en Teun nader tot elkander. Teun herstelde gelukkig weer en inniger werd nu de vriendschap, waar beiden elkander hadden vergeven, wat ze jegens elkander misdaan hadden.
Algemeene op- of aanmerkingen: Hoofdstuk X (Dirk's angst)
is een aardig gedeelte. Het is vlot geschreven en eenvoudig, echt
voor onze achtjarige jongens.
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
JOOST'S KERSTFEEST, door H. A. Wijmans.
Catalogusno. 31; aantal blz. 71; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte platen; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.40;
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 8-10 jaar; elgemeene
strekking.
Korte inhoud: Het verhaal vertelt ons van een arm visschersgezin. Vader werkt aan de afsluitdijk, ver van de zijnen, daar het
visschen op zee niet meer geeft. Joost, zijn zoontje, helpt moeder
op allerlei wijze „de weinige verdiensten" iets te doen vermeerderen. In het heele verhaal zien wij Joost, den visscherszoon, als type
van het jonge visschersvolk, treurend over „hun zee', die weldra
verdwijnen zal. Vader krijgt een ongeluk, hij breekt zijn been.
Dat brengt hem in het ziekenhuis. Meester Jongsma treedt op als
de weldoener van het gezin. Hij zorgt er voor, dat vader, na hersteld te zijn, boerenarbeider op „Zonnehoeve - zal worden. Veel
Kerstfeestviering zit er niet in; en wat er in zit, spreekt van algemeene verzoening.
Algemeene op- of aanmerkingen: 't Is vlot geschreven, het
uiterlijk aardig. Niet in alles geschikt voor onze kinderen. Het gebruik van een Kerstboom heeft ook ons bezwaar.
Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S.
HOE JAN DEELEN SCHILDER WERD, door A. Warnaar.
Catalogusno. 32; aantal blz. 109; gecartonneerd; geïllustreerd
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met zwarte platen; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.55;
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 12-16 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Het boek verplaatst ons in een eenvoudig arbeidersgezin. Het gezin bestaat uit Deelen, zijn vrouw en drie kinderen. De oudste, Jan, is een echte teekenaar. Jammer is het voor
den jongen, dat zijn schooltijd ten einde spoedt. Jan's ouders zouden
graag willen, dat hij verder leerde, maar de kans is heel gering.
Door wondere leiding Gods komt Jan, door bemiddeling van den
kruidenier Van IJsden en mijnheer Kuijper, op de Mulo. Vervolgens als student op de Academie voor beeldende kunsten.
Een ongeval met vader Deelen slaat Jan's verwachting in
duigen. Hij komt op een Notariskantoor, maar de liefde tot schilderen blijft diep in het hart van den ijverigen jongeling. Vader
herstelt, doch kan zijn gewone werk niet meer verrichten. In de
stad beginnen ze een kruidenierszaak en Jan legt straks met goed
gevolg examen als kunstschilder af.
Algemeene op- of aanmerkingen: Met zeer veel genoegen, en
soms met ontroering, lazen wij dit echte jongensboek. Het is een
boek wat in alle opzichten ons heeft voldaan. Er tintelt echte
godsvrucht door heen. Van strijd en overwinning getuigt de inhoud. Wij voor ons vinden het een mooi stuk werk met veel
opvoedkundige waarde. Geeft het in handen van jongen en ouden.
„Bidt en werkt", dat is voor ons allen noodig.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
EEN VREESELIJKE AVOND, EN TOCH,
door P. A. de Rover
Catalogusno. 33; aantal bladz. 110; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte en gekleurde platen; met teekening tusschen den tekst;
prijs f 0.55; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 9-42
jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Gent komt thuis met vacantie. Zijn broertje ligt
ziek op bed. Als hij 's avonds een boodschap voor zijn vader moet
gaan doen, komt hij zijn kameraden tegen. Zij maken een plannetje
om een touw over den weg te spannen en voorbijgaande menschen
te laten schrikken. Dit gebeurt ook inderdaad. Iemand gaat voorbij
en ... valt. Dat was Gent z'n zusje, die naar den dokter moest.
Gent merkt het en loopt dan weg, de anderen ook. Gent wordt
door de politie gepakt en opgesloten in de „nor-. Hieruit weet hij
te ontsnappen. Komt eindelijk thuis. De politie laat het er niet bij
zitten en gaat naar zijn ouders. Dan bekent hij zijn gemeene streek
en belooft nooit meer zoo iets te willen doen. Onder den indruk
hiervan gaan ze Kerstfeest vieren.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een echt jongensboek met
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een zeer leerzame strekking. De Kerstfeestviering had wel iets
meer uitgewerkt kunnen worden.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
DE CHRISTENREIS, door John Bunjan:
Opnieuw vertaald en ingeleid door A. G. Barkey Wolf.
Catalogusno. 39; aantal bladz. 191; slappe omslag; geïllustreerd met zwarte en gekleurde platen; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.90; jongens- en meisjesboek; geschikt
voor een leeftijd van boven 14 jaar; bekend.
Korte inhoud: De inhoud van dit boek is overbekend. Het is
een nieuwe vertaling, waarvoor we erg dankbaar moeten zijn.
Vanzelf zijn er verschillen met de vorige vertalingen. Dit geldt
ook de liederen. Vlot laat deze vertaling zich lezen.
Algemeene op- of aanmerkingen: Enkele aanmerkingen blijven
altijd over. Zoo b.v. op blz. 153, in het lied, dat Christen zong.
Is het wel juist, dat „kleingeloof - sterven moest?
De vraag is nu echter, of dit boek voor de leerlingen geschikt
is. Het lijkt ons niet juist, dit boek als gewoon Zondagsschoolboekje uit te deelen. Zouden de kinderen het lezen en kunnen
begrijpen? Beter lijkt het om b.v. bij het verlaten van de Z.S.
mee te geven. Want ongetwijfeld zullen zij er later nut van hebben.
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
DE CHRISTINNEREIZE, door A. G. Barkey Welf.
Catalogusno. 40; aantal blz. 159; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte platen; prijs f 0.90; jongens- en meisjesboek; geschikt
voor een leeftijd van 12 jaar en ouder; algemeene strekking.
Korte inhoud: Christiana, de vrouw van Christen, is, met haar
vier zonen, Mattheus, Samuël, Jozef en Jakobus, haar man gevolgd
op zijn pelgrimsreis. Andere gevaren ontmoeten zij dan Christen.
Barmhartigheid is ook medegereisd. Ook zij mag deelen in de heerlijke weldaden, die op reis worden ondervonden. In Grootmoedig
hebben zij een aangename leidsman en onderwijzer.
Algemeene op- of aanmerkingen: Bunyan's Christen- en Christinnereis zijn beide leerzame en bekende boeken. Toch is er verschil in leiding op te merken. In Christinnereis zijn weer andere gevaren beschreven. Door Christiana's voorbeeld- wordt Barmhartigheid ook bewogen mede te gaan. Het woord van den Heere
Jezus is waar: „Laat uw licht alzoo schijnen voor de menschen.
enz." Het is een boek voor jongen en ouden. Geschikt voor raad
en voorlichting van eenvoudige zielen. Wij hebben ons gestooten
aan het woordje Heer, waarom niet Heere?
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
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NEL, NOL EN KEESJE BOL, door Marijo.
Catalogusno. 44; aantal blz. 51; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.25;
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 6-8 jaar; algemeene
strekking.
Korte inhoud: Nel heeft een konijntje, dat Nol heet. Nol eet
de kool op bij Keesje Bol. Tegen Kerstfeest wil vader Nol slachten.
„Dat mag niet hoort" zegt Nol. Nu koopt vader van buurman
Bol, die arm is, een konijn. Ook Keesje Bol en zijn vrouw krijgen
van de gebraden konijn.
Algemeene op- of aanmerkingen: Het boekje is wel leuk, doch
zonder opvoedkundige waarde. De woorden zijn in lettergrepen
verdeeld. Jammer is het om een boekje met zulk een inhoud zoo
mooi uit te voeren. De plaatjes zijn wel aardig, maar door de uitvoering wordt het veel te duur.
Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S.
IN GODS HAND, door H. te Merwe.
Catalogusno. 48; aantal blz. 148; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte platen; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.90;
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 14-16
jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: 't Is in de woelige dagen van 1918. Fel heeft
de wereldkrijg gewoed. Ook in ons land heeft men gedeeld in de
algemeene ellende, tengevolge van den wereldoorlog. Het gezin
van den godvreezenden tramconducteur Overdiep in Den Haag
weet mee te praten over de moeiten van den distributie-tijd. Het
voedsel is schaarsch en slecht. Daarbij een gevreesde ziekte, die
velen ten grave sleept. En eindelijk de revolutiepoging van
Troelstra en de zijnen. Op meetings en congressen wordt tot revolutie aangespoord. Een geest van onrust maakt zich van velen
meester. Overdiep en velen met hem, nemen krachtig stelling tegen
het drijven van de oproerkraaiers. Uit Friesland en Limburg, van
oost tot west, trekken de vrijwilligers op, om de Oranjetroon te
stutten. Tot slot een grootsche betooging op het Malieveld.
Algemeene op- of aanmerkingen: 't Is een goede gedachte
geweest van den schrijver, om die bange oorlogsjaren, met al den
aankleve van dien, voor onze jongens te vertellen. De schrijver
bedoelt om het opkomende geslacht er van te doordringen, dat
opstand tegen de wettige Overheid zonde tegen God is. De Overheid immers regeert bij de gratie Gods.
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
DIE ZIJN VERBOND HOUDEN, door A. Warnaar.
Catalogusno. 52; aantal blz. 71; slappe omslag; geïllustreerd
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met zwarte platen; prijs f 0.40; jongensboek; geschikt voor een
leeftijd van 10--12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Het gezin van Verploeg, n.l. de weduwe en de
kinderen Gerrit en Frans, komen uit Amsterdam naar Dalmborg,
uit een omgeving, waar de S.D.A.P. hoogtij vierde. Op juiste wijze
wordt geteekend het holle en leege van de z.g.n. verlichte menschen. Zonder kennis van het eene noodige ter zaligheid. Gerrit
komt in aanraking met Barend, uit een zeer net gezin. Hier merkt
Gerrit, dat de vader van Barend een waar priester is in zijn gezin.
Tenslotte moet deze erkennen, dat het in het gezin van Vermeer,
waar Gods Woord in eere is, veel beter is, dan bij hem thuis toen
vader nog leefde. De boschbrand brengt hen nog nauwer bij
elkander en ook de tocht op de schaatsen. Barend sterft, en dat
geeft een groote leegte in het gezin van Vermeer. Juist hierdoor
komt er ook een nauwer vereeniging tusschen de weduwe Verploeg en het gezin van Vermeer.
Algemeene op- of aanmerkingen: Hier wordt nog eens weer
bevestigd, dat de Heere een welgevallen heeft aan degenen, die
Hem vreezen. Het Verbond met Abraham, Zijn vrind, bevestigt
Hij van kind tot kind. Niet opstandige taal, niet schreeuwen over
de wantoestanden in het maatschappelijk leven brengt verbetering,
maar terugkeer tot den Heere met ootmoedige schuldbelijdenis is
noodzakelijk voor het heil der menschheid.
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
ZOO'N DRIFTKOP, door Greeth Smitskamp.
Catalogusno. 54; aantal blz. 144; slappe omslag; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.90; jongens- en meisjesboek;
geschikt voor een leeftijd van10--12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Dirk, een sterke, wilde jongen, doet vaak ondoordachte dingen, die hem veel verdriet en veel spijt geven. Vooral lijdt hij onder zijn driftbuien. Als er op school een inzameling
gehouden wordt van geld en van allerlei voorwerpen ten bate
van de Drentsche kinderen, werkt Dirk enthousiast mee. Hij teekent ook een mooie tekst. Maar als z'n zusje per ongeluk zijn
teekening bederft, slaat hij in zijn drift haar bril stuk op haar
voorhoofd, zoodat ze bloedt. Wanhopig vlucht hij de deur uit en
verstuikt zijn voet. Dan ziet hij in, dat al zijn strijden tevergeefs
was, omdat hij den Heere niet om kracht gevraagd had en dat
niets hem helpen kan, als God zijn hart niet verandert.
Algemeene op- of aanmerkingen: Hoewel het boek zonder bezwaar eenige tientallen bladzijden dunner had kunnen zijn, voldoet
het over 't geheel toch wel. De zonde, haar felle gevolgen en de
weg ter ontkoming worden juist geteekend. Ongetwijfeld zal het
kinderen sterken in den strijd tegen de zoo verbreide zonde der
onbesuisde drift.
Conclusie: warm aanbevolen.
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GEHOORD — GEHOLPEN, door H. te Merwe.
Catalogusno. 57; aantal blz. 38; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte platen; prijs f 0.25; jongensboek; geschikt voor een
leeftijd van 9-12 jaar.
Korte inhoud: Verhaald worden in dit keurig uitgevoerde
werkje lotgevallen uit het schippersleven. Tijdens een storm moet
het anker op de rivier worden uitgeworpen, waarbij den schipper
een ongeluk overkomt. Zijn knechtje gaat met de roeiboot een
dokter halen aan den wal. Steunend op het gebed wordt deze taak
volbracht.
Algemeene op- of aanmerkingen: Levendige beschrijving! De
macht van het gebed komt hier goed in uit.
Conclusie: warm aanbevolen.
MIEP EN AP EN HUN HONDJE NAP, door Marijo.
Catalogusno. 58; aantal blz. 85; gecartonneerd; geïllustreerd
met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.40; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leftijd van 7-11 jaar; algemeene
strekking.
Korte inhoud: Miep en Ap, die bij de duinen wonen, krijgen
een hondje, dat ze Nap noemen. Nap is vaak een leuke kameraad,
maar ook wel eens ondeugend, b.v. als hij de vlieger van Ap kapot
maakt. Op zekeren dag gaan Miep en Ap pannekoeken brengen
aan Grootmoeder, die in de duinen woont. Zij is de weduwe van
een visscher. Bij het teruggaan verdwalen de kinderen in de mist.
Daar hun hondje worden ze evenwel weer opgespoord en komt
alles nog weer goed terecht.
Algemeene op- of aanmerkingen: Hoe moeilijk het ook is
voor de kleineren te schrijven, deze schrijfster is er in geslaagd
een goed boekje te geven. Het boekje is, wat taal en stijl betreft,
in orde, daarbij is het doortrokken van een echt Christelijke sfeer.
Hier hebben we weer een heel geschikt werkje. We kunnen dus
vrijuit zeggen:
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
DE BELOONING, door H. Henszen-Veenland.
Catalogusno. 59; aantal blz. 43; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte platen; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.25;
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 12-15 jaar; algemeene
strekking.
Korte inhoud: Theo gaat op de Mulo. lederen morgen trekt
hij met een stuk of wat anderen per trein naar de stad. Met het
werk op school gaat het niet. Theo luiert. Standjes en slechte
cijfers zijn het natuurlijk gevolg. Dan gaat Theo leelijke dingen
doen. Hij schrijft de thema's over uit oude schriften van zijn broer
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en weet daardoor op school de indruk te wekken, dat hij hard
werkt. Zijn rapport is dan ook veel te mooi. Vader geeft hem als
belooning een mooi boek. Dan kan Theo het niet langer uithouden.
Hij belijdt zijn zonde eerst aan den Heere, dan aan Vader en zijn
onderwijzers. Van nu voortaan gaat het beter.
Algemeene op- of aanmerkingen: Goed geschreven. Een brokje
schooljongensleven, dat met de werkelijkheid overeenkomt. Dat
boek had eigenlijk minstens 2 maal zooveel bladzijden moeten
tellen. Sommige uitdrukkingen zijn wat ruw. We moeten de neiging
van onze jongens om zich ruw en kras uit te drukken, niet cultiveeren. Niet voor alle kinderen geschikt.
Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S.
LIEM TJAN, door H. Henszen-Veenland.
Catalogusno. 63; aantal blz. 61; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte platen; prijs f 0.35; jongens- en meisjesboek; geschikt
voor een leeftijd van 12—.15 jaar; Zendingsgeschiedenis.
Korte inhoud: Het verhaal verplaatst ons in China. Wij maken
kennis met hongersnood en rooversbenden. Liem Tjan wordt door
zijn moeder verkocht aan een zendeling. Hij hecht zich aan het
gezin van den zendeling. En als later de zendeling door roovers
wordt gevangen genomen, gelukt het Liem Tjan hem te bevrijden.
door zich in de bende te laten opnemen.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een leerzame schets van het
leven in China, zoowel der inwoners als der zendelingsfamilies.
't Is ook voor ouderen zeer geschikt.
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
IN VEILIGE HAVEN, door Adri van Witzenburg.
Catalogusno. 64; aantal blz. 69; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen; prijs f 0.35; jongensboek; geschikt voor een
leeftijd van 10—,12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Jaap en Bram wonen in een stil stadje aan den
Nieuwen Waterweg. Hun vaders varen, als zooveel anderen,
op een haringlogger. Als een logger binnenkomt, hijscht de torenwachter een groote bal op den toren. Dan komen de menschen
naar de haven, om het schip te zien binnenkomen. Jaap en Bram
helpen vaak blinde Bertus, den klokkeluider, om aan het klokketouw te trekken. Dan komt op een nacht de wilde storm over het
rustige stadje gieren. De noodklok klept, er dreigt gevaar, dat
het stadje overstroomd zal worden. Het gevaar wordt afgewend.
Maar dan is er angst om het lot van de vaders van Jaap en Bram,
die tijdens den storm op zee waren. Blinde Bertus troost de jongens
en hun moeders. Hij vertelt zijn droeve levensgeschiedenis, waarvan het slot is, dat de Heere goed is.
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Algemeene op- of aanmerkingen: Dit boekje is op zeer aantrekkelijke wijze geschreven. De schrijver verstaat de kunst om
hetgeen hij vertelt te doen leven. Het boekje is van het soort, zooals
wij het gaarne voor onze jongens wenschen. En onze jongens zullen het graag lezen.
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
TOEN DE SCHUIT LAG INGEVROREN,
door H. te Merwe.
Catalogusno. 68; aantal blz. 74; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte en gekleurde platen; met teekenin gen tusschen den
tekst; prijs f 0.40; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een
leeftijd van 12--13 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Door de strenge vorst was Brand, de turfschipper, gedwongen ligplaats te nemen in Linteloo. Jelle, zijn zoon,
kwam toen terecht op een ijsbreker. De havens van Rotterdam
moesten opengehouden worden. Zoo kwam Jelle voor het eerst
in de groote stad, met al haar verleiding. Jelle heeft dat ondervonden, doch in Gods kracht mocht hij haar wederstaan, ja zelfs
was hij een krachtig getuige in dat oogenblik, waarin Brandsma
den spot dreef met Gods Woord. Z'n optreden verbrak den vriendschapsband met Schoofs, zijn bootsmaat, door wiens toedoen hij
in de verleiding was gebracht. Jelle zag hierin de hand des Heeren,
die hem voor het gevaar beschermde. Later lezen we, heeft Jelle
Schoofs uit handen van de politie gehouden. Dit trof Schoofs, zocht
toenadering en sprak zijn leedwezen uit tegenover Jelle. Ook prees
hij Jelle voor zijn moedig, doch Jelle rekende zich die eer niet toe.
,,Alleen had ik het niet gekund. De Heere heeft mij geholpen", was
zijn antwoord. Het grootste was wel dit, dat de levenswandel van
Jelle ten zegen was geworden voor Schoofs.
Algemeene op- of aanmerkingen: Dit boekje hebben we met
veel genoegen gelezen. We kunnen niet anders zeggen, dan dat
het een goed, boeiend, schriftuurlijk boek is. En wat wij het
mooiste vinden: Het is eenvoudig en echt geschreven. Heel geen
flauwe romantische verhalen er in. Dit is nu juist wat we voor
onze jongens noodig hebben. De jeugdige lezers kunnen nog veel
van Jelle leeren. Het uiterlijk is goed verzorgd. Daarom luidt de
conclusie ook: warm aanbevolen voor Z.S.
VAN DRIE KLEINE KLEUTERS, door Carla.
Catalogusno. 70; aantal blz. 55; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte platen; prijs f 0.30; jongens- en meisjesboek; geschikt
voor een leeftijd van 6--7 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Truus en Toos, twee meisjes van vijf jaar,
spelen met Koos, een buurjongetje van zeven jaar. Door liet spel
met het spiegeltje van Koos valt een bloempot stuk. Poes krijgt
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de schuld, maar Toos moet bekennen dat het haar schuld is. Poes
gaat naar de bakker Meelman, en loopt weg. Toos, Truus en
Koos gaan nu zoeken, zelfs in het bosch. Dan komen zij bij vrouw
Vink en daar is Mies. Tenslotte komen zij drieën thuis met Mies
in een mandje.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een heel leuk kinderverhaaltje, zonder veel opsmuk. Wel wordt er in gesproken over
bidden tot God en dat Hij alles ziet en hoort, maar overigens
kunnen wij het niet bijzonder aanbevelen.
Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S.
FRANS VAN DEN SMOKKELAAR, door H. Zandbergen.
Catalogusno. 85; aantal bldz. 149; gecartonneerd; geïllustreerd met zwarte platen; met teekeningen tusscheen den tekst;
prijs f 0.90; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 12-43
jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Frans Vader was smokkelaar. Moeder en Frans
leden daaronder, innerlijk en uiterlijk. De gevolgen bleven niet
uit. Moeder stierf, terwijl haar man op pad was. Vreeselijk oogenblik voor Frans; doch de slag werd nog zwaarder, daar op dien
zelfden avond zijn vader gewond en naar 't ziekenhuis gebracht
werd. Frans werd opgenomen bij zijn oom, te Alkmaar. Deze was
zeer best voor hem. Toch maakte Frans voor zich zelf een moeilijken tijd door. Na herstel kwam vader zijn zoon weer halen en
beterschap. Aanvankelijk leek het ook zoo, vader had een betrekking gekregen als portier. De omgang met zijn oude ‘.'rienden
werd oorzaak, dat hij weer werkeloos werd en het oude pad weer
ging betreden. Eefi ernstige ziekte van Frans (hem door een van
zijn vaders vrienden aangedaan) bracht vader tot inkeer. Gebroken zat hij neer bij de sponde, dat wel eens een stervenssponde
worden kon. Wat een zelfbeschuldigingen kwamen op hem af.
0, kon hij maar wat doen voor zijn kind. Ja, één ding was nog
mogelijk: bidden. Daar zonk de man neer, die jaren tegen God
had gestreden, met de bede: „0 God, wees mij zondaar genadig".
Het was een nacht van strijd, doch een nacht ook van licht. God
verhoorde zijn gebed. Welk een blijde jubel rees er in Frans'
hart, toen hij, na weer opgesterkt te zijn, uit vaders eigen mond
hoorde, wat God aan hem gedaan had.
Algemeene op- of aanmerkingen: Wij hebben voor dit boek
niets dan lof. Roerend schoon! Een boek, waarin het geloofsleven
en haar strijd op een manier wordt beschreven, waarvoor we
respect hebben. Wij denken b.v. aan dat stille oogenblik, waarin
Frans zijn moeder Psalm 107 voorleest en het afscheidsgesprek
voor haar sterven. Indrukwekkend is het ook te lezen, welk een
strijd er gestreden werd in het jongenshart, n.l. om de haat te
overwinnen. We noemen maar enkele gedachten. Dit boek is een
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der beste onder de Christelijke lectuur. Moge het in groote getale
worden uitgegeven!
Conclusie: warm aanbevolen.
HIJ KON GELUKKIG NIET SLAPEN, door S. Hessel-Penning.
Catalogusno. 87; aantal blz. 30; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte en gekleurde platen; met teekeningen tusschen den
tekst; prijs f 0.20; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van
9-12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Hans en Arie hadden genoten van het schaatsenrijden. Den volgenden dag zouden ze weer gaan. Hans wil
bij zijn vriend gaan rijden. Vader en moeder vinden het goed.
Arie wil opeens ook mee. Dat wordt moeilijk. Ze hebben samen
een fiets. Hans had het 't eerst gevraagd, dus hij mocht. Arie boos.
Den volgenden middag wil Hans wegrijden. Maar het fietsplaatje
is zoek. Nergens is het te vinden. Hans gaat dan in de buurt rijden.
's Avonds komt hij koud thuis. Blijkt griep te hebben. Een vriendje
komt hem opzoeken en krijgt een boek ter leen. Het vriendje
vindt in het boek het fietsplaatje en brengt het direct terug. Ze
vinden het allen vreemd. Arie gaat naar bed. Hij kan niet slapen,
want hij heeft het er zelf ingelegd, opdat Hans het niet zou kunnen
vinden. Nu gaat hij zich schuldig voelen. Eindelijk knielt hij neer
en vraagt God om vergeving en gaat dan ook direct naar zijn
ouders om het hun te vertellen.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een heel aardig boekje met
goede karakterteekeningen. Op kinderlijke wijze laat de schrijfster
zien, hoe Arie tot schuldbelijdenis komt.
Hoort het plaatje met een „Avondblad", dat toch niet anders
dan een „liberale" krant kan zijn, in een Christelijk boekje thuis?
Dit lijkt maar een ,,kleinigheid", en toch moeten we hier op letten.
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
DUCO, door P. Noordmans.
Catalogusno. 88; aantal blz. 45; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte en gekleurde platen; met teekeningen tusschen den
tekst; prijs f 0.25; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van
8-10 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Dit boekje vertelt ons van Duco, die voor het
eerst naar school gaat; van Duco's juffrouw, die zoo aardig is en
zoo mooi vertellen kan. Maar nu gaat er op school iets bijzonders
gebeuren. Ze mogen op de kiek. Dat vindt Duco erg mooi. Hij
wil graag een kiek hebben en ook zelf kieken maken. Dat doet hij
door middel van een stoof. .D.uco koopt ook een kiek, maar op
weg naar huis valt hij en verliest zijn kiek. Duco's vader brengt
hem thuis. Hij moet een dag thuis blijven van school, maar blij
en gelukkig stapt hij den volgenden dag weer naar school.
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Algemeene op- of aanmerkingen: Een echt kinderlijk boekje,
dat de kleintjes graag zullen lezen. Op blz. 13 staat dat Jozef koning
werd. Bedoeld wordt natuurlijk onderkoning.
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
DIE ANDERE BEATRIJS, door Sophie Woudts.
Catalogusno. 86; aantal blz. 167; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte platen; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.90;
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 14 jaar; algemeene
strekking.
Korte inhoud: De ouders van Beatrijs hebben het arm. In één
der volksbuurten van Rotterdam wonen zij. Vader, die ziek is,
sterft. Moeder doet alles wat zij kan om voor haar kinderen te
zorgen. Het smart haar, dat haar ouders niet meer van haar weten
willen. Gelukkig komt ook hier alles in orde en gaan Moeder en
kinderen weer op „De Blinkert" wonen.
Algemeene op- of aanmerkingen: Dit boek hebben we met
roering gelezen. Het is zeker, dat ook onze meisjes dit zullen doen.
Jammer is het, dat de jeugddienst hier wordt gepropageerd.
Conclusie: matig aanbevolen.
STORM UIT HET ZUIDEN, door J. Snoep Jr.
Catalogusno. 89; aantal blz. 207; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte platen; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.90;
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 12.-14 jaar; Vaderlandsche geschiedenis.
Korte inhoud: Henk en Geurt Rijkers zijn een paar Dordtsche
jongens uit den tijd van Koning Willem I. Ze zien den Prins van
Oranje, den held van Waterloo, als hij de oude IVIerwedestad bezoekt. De jongens ondervinden veel lief en leed. Ze hooren van de
opstand der Belgen in 1830. Hun broer Anton trekt met duizenden
andere vrijwilligers mee op, om de Belgen te gaan bevechten. Hoe
leven Henk en Geurt mee met de spannende gebeurtenissen,
waarvan ze hooren op school, in de stad en uit de brieven van
Anton. Hoe vurig bidt Grootvader Rijkers voor het behoud van
zijn kleinzoon, die ginds op het slagveld omringd is van zoo vele
gevaren. Hoe verheugt zich ook de oude dominee Van Rooten,
als Anton eindelijk behouden weerkeert. God maakt alles wel.
Algemeene op- of aanmerkingen: Voor dit degelijke, leerrijke
en boeiende jongensboek niets dan lof. De schrijver, die weet op
wat voor wijze hij onze jongens vangen moet, heeft opnieuw door
dat gezond Chr'istelijke werk onze jeugd aan zich verplicht.
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
TOCH GOED GEKOMEN, door J. C. de Koning.
Catalogusno. 90; aantal blz. 77; slappe omslag; geïllustreerd
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met zwarte platen; prijs f 0.90; jongensboek; algemeene strekking.
Korte inhoud: Het is onder de jongens toch goed gekomen.
Ze hebben wel eens ruzie en wraakplannen. Daar is er een, dien
ze niet kunnen uitstaan. Dat is Barend, die op de boerderij „Nooit
zonder zorgen" woont. Barend is een laffe jongen, een klikker,
een stiekemerd. Hij is verwend. Z'n moeder gelooft alls wat hij
zegt. Tijdens een onweer gaat de boerderij in vlammen op. Barend,
die thuis ziek ligt, vanwege een ongeluk, dat hem door zijn eigen
schuld is overkomen, wordt met moeite door Wim's vader onder
dak gebracht. De rampen hebben een goede uitwerking. Barend
belijdt schuld; de trotsche, hoogmoedige boerin van „Nooit zonder
zorgen" leert inzien, dat aardsch bezit vergankelijk en onbetrouwbaar is. De arbeider Harms en zijn vrouw danken God, Die alles
zoo ten beste beschikt had.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een goed en mooi jongensboek, waarin de karakterfouten van hoogmoed en verwaandheid
juist geteekend zijn. Vooral treft ons de edelmoedige daad van
Harms, die uit liefde en om 's Heeren wil het gezin van „Nooit
zonder zorgen" helpt. Het boek heeft opvoedkundige waarde,
waaruit voor allen te leeren valt.
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
VAN WEESJONGEN TOT GOUVERNEUR-GENERAAL,
door W. v. d. Akker.
Catalogusno. 91; aantal blz. 143; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte platen; prijs f 0.90; jongensboek; geschikt voor een
leeftijd van 14 jaar; Vaderlandsche geschiedenis.
Korte inhoud: Rijklof van Goens, een jongen uit de 17e eeuw,
vertrekt met zijn ouders naar Oost-Indië. Zijn vader wordt Gouverneur van Batavia, in dienst der Oostindische Compagnie. Spoedig na aankomst op Java sterven de beide ouders van den jongen
Rijcklof. Hij komt zelf ook in dienst van de Compagnie. Door
zijn onkreukbare eerlijkheid klimt hij snel op. Hij bindt den strijd
aan tegen de vele misbruiken, die hij in Indië vindt, onder de
dienaren van de Compagnie. Hij doorreist Indië om als gezant
handelsverdragen af te sluiten met de inlandsche vorsten. Als
commandeur en later als admiraal strijdt hij tegen de Portugeezen.
Tenslotte beloont de Compagnie zijn onschatbare diensten,
door hem tot Gouverneur-Generaal aan te stellen. Rijcklof van
Goens sterft in het vaderland.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een prachtboek uit den tijd
van den Gouden Eeuw, toen de ondernemingsgeest en de fiere
moed van zooveel kloeke mannen de kleine Republiek der Vereenigde Nederlanden groot hebben gemaakt en het schoone Insulinde, dat zich „om den evenaar slingert als een gordel van
smaragd" voor goed aan Holland hebben vastgeklonken. Voor
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jongens om van te smullen. Ofschoon niet blijkt, dat levende godsvrucht het geheim van een enorme krachtsontwikkeling kan zijn.
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
TOT HET LICHT GLOORDE, door J. H. v. d. Lichte.
Catalogusno. 92; aantal blz. 165; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte platen; prijs f 0.90; jongensboek; geschikt voor een
leeftijd van 12,-16 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Henk van Deelen sluit vriendschap met Kees
van den veldwachter Harkema. Hermien van Ds. Oostweegel begint een Zondagsschool. Met Kees gaat Henk daarheen. Henk's
vader stroopte in het geheim. Door verstoppertje te spelen, ontdekt Henk wat vader doet. Hij komt daarachter door vader na te
sluipen. Nu bemerkt hij met schaamte, dat zijn vermoeden juist is.
Zijn rust is weg. De geschiedenis door de juffrouw op de Zondagsschool verteld van Achan, den dief, ontroerde hem. Hij vertelt
het geheim aan Hermien. Vader wordt gesnapt door Harkema,
hij wordt ziek en nu breekt een tijd van spanning aan. Hij moet
naar het ziekenhuis. Daar geeft de Heere beterschap en door een
wondere leiding breekt het harde hart. Als een nieuw mensch
komt van Deelen op Oudejaarsdag weer thuis.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een boek vol van wondere
leidin gGods. Hier is het Woord des Heeren bewaarheid: „Is
Mijn Woord niet als een vuur?" spreekt de Heere, „en als een
hamer, die een steenrots te morzel slaat?" Zeer fijn wordt geteekend het stroopen in zijn gevolgen. De zonde is als een hellend
vlak, waarop de voet, eens gezet zijnde, snel brengt van de eene
zonde tot de andere. Noodig is dus: „waakt en bidt, opdat gij
niet in verzoeking komt". Een boek, dat wij gaarne in vele handen zien.
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
DE TIMMERMAN VAN ZERBST, door P. de Zeeuw 1.Gz.
Catalogusno. 93; aantal blz. 75; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen; prijs f 0.40; jongensboek; geschikt voor een
leeftijd van 12-16 jaar; Kerkgeschiedenis.
Korte inhoud: Een verhaal uit den tijd der Hervorming. Erich
~ler, de timmerman van Zerbst, is de leer der Hervorming
toegedaan. Hij is een aanhanger van Luther. In de kerk van Zerbst
treedt hij kloek op tegen den monnik Tetzel, en zegt, dat de aflaathandel bedrog is. Als Luther op zijn reis naar Worms Zerbst
aandoet, biedt IVIWiler hem den eerewijn aan: Rudolf van Hagenbach wordt nu de vijand van Mahler. Deze wordt uit Zerbst verbannen en gaat naar Waldbach. In Zerbst breekt de pest uit en
von Hagenbach verliest vrouw en kinderen op één na. Op zijn
vlucht door zijn knecht overvallen, wordt hij vriendelijk verzorgd
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in het huis van Mahler. Ook hij is voor de Hervorming gewonnen
en bezit reeds het Nieuwe Testament van Luther en leest daaruit.
Door bemiddeling van von Ha genbach komt Mffl-der weer in
Zerbst.
Algemezne op- of aanmerkingen: Een mooi, leerzaam boekje,
waarin uitkomt hoe wonderlijk Gods wegen zijn. „Hebt uwe vijanden lief'', wordt hier in practijk gebracht. Het boekje is boeiend
geschreven en leest prettig.
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
ROSELIENTJE, door M. v. d. Hilst.
Catalogusno. 94; aantal blz. 162; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte platen; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.90;
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 12-14 jaar; algemeene
strekking.
Korte inhoud: Roselientje is na den dood van haar moeder
in huis genomen door nicht Pleun en Teunisneef. Daar moest zij
na schooltijd hard werken. Roselientje nam een kloek besluit, en
met haar koffertje gepakt, verliet zij stilletjes Kwadam. Onderweg
echter zag boer Peters en zijn vrouw haar. Vrouw Peters ging
met Roselientje mede naar oom Piet en tante Marie in Amsterdam. Hier bleef Roselientje en kwam op school bij mijnheer
Mulder. In de klas van mijnheer Robbes had zij eerst veel te
verduren, vooral ook om haar kleeding. Mientje Bekkers wordt
vriendin met haar. Bij een bezoek aan de Artis wordt mijnheer
Robbes beleedigd door Alida Lormier. Roselientje bemerkt het
snoode plan van Alida, doch wil niet klikken. Dan volgt een nare
tijd voor Alida, die 's nachts niet kan slapen. Roselientje wil Alida
niet vergeven en zegt tegen haar: „Ga weg,... Gehazi!" Tante
Marie wordt ziek en ook Alida. Wanneer Tante weer beter is,
gaat Roselientje weer naar school. En nu vergeeft Roselientje Alida
en tevens vraagt zij zelf voor de heele klas vergiffenis.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een boek met mooie opvoedkundige wenken. Laten ouders niet altijd de meester of de juffrouw
de schuld geven, als er iets met hun kinderen gebeurt. Het gedrag
van Alida was niet mooi, er zat een hoog hartje in dat meisje.
Roselientje is een aantrekkelijk kind om haar vastberadenheid.
Gelukkig dat haar stijlhoofdigheid tenslotte gebroken werd. Ook
Alida's hoogmoed kreeg een knak.
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
HET PINDAMANNETJE, door H. Henszen-Veenland.
Catalogusno. 95; aantal blz. 31; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.20;
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 9-12 jaar;
algemeene strekking.
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Korte inhoud: Een aardig werkje, waarin ons beschreven
wordt, hoe drie schooljongens een pindamannetje lastig vallen
met hun hinderlijk naroepen. Ja, hun plagerij zelfs zoover doorvoeren, dat ze den man plotseling een duw geven, waardoor deze
bijna viel. Daarna werd natuurlijk de vlucht genomen, achtervolgd door het mannetje. Wanneer ze op het schoolplein hun
heldendaad aan hun makkers vertelden, kwam juist de onderwijzer
voorbij, welke achter hun ondeugd kwam. Een ernstige vermaning
volgde. Niet minder schaamden de jongens zich over hun laffe
daad, na de onderwijzing, welke meester gaf, voor de geheele
klas, naar aanleiding van een plaat, waarop allerlei menschen
afgebeeld stonden. Blanken, rooden, negers, Chineezen en Japanners. En dat al deze menschen voor den Heere geen verschil
uitmaken, ze ook niet bespot, omdat ze b.v. geel zijn. En zouden
wij dat dan wei mogen doen? Immers neen, want dan wordt Gods
naam door ons handelen gelasterd. Een der jongens, Herm, was
overgelukkig, als hij later door zijn verzoek een pindamannetje
verblijden kan, door een warme maaltijd, God er voor dankt en
vraagt om door 's Heeren hulp een Christenjongen te worden.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een aardig uitgevoerd boekje, met stevig gecartonneerd, frisch bandje. Vooral in onze dagen
een boekje op zijn plaats. Hoe menigmaal zien en hooren we, dat
de bekende pindaman door de jeugd wordt lastig gevallen. Er
zit veel leering in dit werkje en zal ongetwijfeld voor onze jeugd
een ernstige vermaning zijn.
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
STUURMAN WORDEN, door A. Bouwman.
Catalogusno. 96; aantal blz. 66; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte platen; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.35;
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 10^-12 jaar; algemeene
strekking.
Korte inhoud: Freek en Janie van Kooles, die in Groningen
wonen, gaan aanstonds verhuizen naar Terschelling. Hun vader
ontvangt daar een benoeming. Hoewel vader en moeder kerkelijk
niet meeleven, komen ze toch op de Zondagsschool. Freek maakt
het zoo bont, dat hij moet worden weggestuurd. Gelukkig volgt
later de verzoening met meester Koppes. Op de laatste bladzijden
wordt gehandeld over het Kerstfeest in de Zondagsschool, dat ook
door vader en moeder wordt bezocht.
Algemeene op- of aanmerkingen: Het is een boek, dat ons
minder boeit. Men weet niet wat de schrijver wil, want er wordt
haast niet over het stuurman-worden gesproken.
Conclusie: minder geschikt.
HET NIEUWE ZUSJE, door J. S. Dondorp-Tazelaar.
Catalogusno. 97; aantal blz. 45; slappe omslag; geïllustreerd
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met zwarte platen; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.25;
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 6 jaar; algemeene
strekking.
Korte inhoud: In het gézin van den Predikant is een zusje geboren. Dik, Jaap en Arie gaan met de tante's Attie en Corrie vanmiddag op visite. 's Avonds thuisgekomen, vernemen zij de tijding
van het nieuwe zusje, dat Dieneke heet. De jongens zijn vol blijdschap over die heugelijk nieuws. En als zij het nieuwe zusje hebben gezien, gaan zij spoedig naar bed. Dirk en Jaap mogen mede
naar de kerk als zusje gedoopt wordt. Na kerktijd vertelt moeder
wat het beteekent gedoopt te zijn.
Algemeene op- of aanmerkingen: Het is een heel kinderlijke
vertelling. Het deed ons goed, dat Moeder de jongens vertelde,
over het verbond, dat de Heere reeds in de jeugd met gedoopte
kinderen opricht. Toch staat ons zulk een dooppractijk, waarbij
moeder thuis blijft, terwijl het kind nog amper eenige dagen oud
is, niet aan. Het richt teveel naar Rome. Hier komt de practijk van
de veronderstelde wedergeboorte teveel in uit, die in onze kringen
niet thuis hoort.
Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S.

Uitgaven van J. N. Voorhoeve
te 's-Gravenhage
Geïll. Chr. Scheurkalender 1935. Zie hiervoor onder de rubriek Scheurkalenders.
Jongens van de straat, door Anne de Vries. f 0.95: 25 ex.
f 0.75. Inhoud 127 blz. Niet zoozeer voor de Z.S. bestemd. Beter
voor de onderwijzers en onderwijzeressen. Naar het leven geteekend. Wat een ellendig bestaan en wat een treurig leven heeft
die Ratje. Het boek dwingt tot lezen. De schrijver geeft den toestand treffend weer en houdt ons tot het laatste oogenblik vast.
De uitwerking beantwoordt ontegenzeggelijk aan het gestelde doel,
terwijl het boekje ook aantoont, wat de Christelijke barmhartigheid onder den zegen des Heeren onder de straatjeugd vermag.
Voor de Jeugd. Jaargang 75. Prijs per jaargang f 1.90. Voor
het buitenland f 2.15. Verschijnt maandelijks in 32 blz. Verhaaltjes,
plaatjes, spreekwoorden om te kleuren, gedichten gezellig hoekje,
raadsels, zoekplaatjes, enz. Allemaal dingen, waarnaar het hart
der jeugd uitgaat en dan met een goede geestelijke strekking.
'Weekkalender. Iets fijns als klein geschenk en voor uitdeeling
in ziekenhuizen, enz. Elken dag een korte tekst ter overdenking.
Voor verjaardagen is een kleine ruimte opengelaten. Een practisch
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evangelisatie-middel. Aantrekkelijk, mooie uitvoering en heel geschikt om een bevoorrecht plaatsje in te nemen, waar hij dagelijks den lezer treft, met zijn wijze spreuken, die tot nadenken
dwingen. Prijs f 0.36; 25 ex. á f 0.31; 50 ex. á f 0.26; 200 ex. á
f 0.21.
Driebladige Maandkalender. In steendruk uitgevoerd. Op elk
der bladen staat een vers van E. Voorhoeve-van Oordt. Het kalendarium kan afgesneden worden, zoodat men de bladen als
wandteksten kan gebruiken. Prijs f 0.51; 10 ex. á f 0.41; 25 ex. á
f 0.36 (omzetbelasting inbegrepen).
Wandteksten. Bloemen en sparretjes op stevig wit carton
met aanhalingen uit Gods Woord. De afbeeldingen doen het goed.
Rustig, aantrekkelijk, veelzeggend en gepaste wandversieringen.
Prijs f 0.25 per stuk; 25 ex. á f 0.06.
Deze uitgaven doen het weer goed. Wat Voorhoeve levert
is af. Veel heeft de Evangelisatie aan hem te danken. Onvermoeid
en steeds weer verschijnt hij met wat nieuws.
Vertelboek voor de Bijbelsche Geschiedenis door J. Hoogwerf. Dit werk. is reeds verschillende keeren in onze pers gunstig
besproken. Nogmaals willen we de aandacht van onze lezers op
dit belangrijk werk vestigen.
't Is wel prijzig, doch men krijgt waar voor zijn geld. En ontvangt iets, waar men zijn leven lang nut van kan hebben, terwijl
het voor het vertellen op de Z.S. uitnemende diensten bewijst door
zijn veelzijdige practische verklaringen. 't Is een aanwinst voor
onzen arbeid. Nogmaals hartelijk aanbevolen.

Scheurkalenders
Geïll. Chr. Scheurkalender 1935. Uitgave van J. N. Voorhoeve
te Den Haag. Deze is één van de alleroudste. Reeds 44 jaren
achtereen komt hij jaarlijks in steeds meerdere kamers en verwerft
steeds meer vrienden. Onder de lezers is hij algemeen bekend onder den naam „Voorhoeve-Kalender". Het schild is door den
kunstschilder A. J. van 't Hoff ontworpen en stelt den verloren
zoon voor. De schilder bracht in het beeld het oogenblik, waarop
de tot inkeer gekomen zoon wil opstaan om naar zijn vader terug
te keeren. Achter zich heeft hij de ellende, waarvan de doode boom
een zinnebeeld is; vóór zich een lichtende toekomst. De teekening
is scherp en wel wat bont, terwijl de onderlinge verhoudingen
een weinig abnormaal zijn. Op een afstand loopt het schild zeer
in het oog. Aan den inhoud van het blok is ook nu weer veel tijd
en zorg besteed. Een keur van verhalen en stichtende overdenkingen wisselen elkaar af. Tevens vinden de lezers een paar Bijbel-
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sche raadsels en een achttal gekleurde briefkaarten; kleurenreproducties naar schilderijen van Van der Schaar en brengen feiten
uit het leven van Jozef in beeld. De Oostersche sfeer wordt heel
mooi weergegeven. Tevens verschenen twee gebonden premieboeken. Het zijn: Strumpelkenshoef, door W. Schippers en: Het
Arendsjong door Hillis Grane.
Het eerste verhaal speelt aan de Belgische grens en handelt
over smokkelaars en stroopers. Het tweede is een uit het Zweedsch
vertaalde geschiedenis, die vertelt van een jonge freule, een
arendsjong.
Prijs van den kalender f 1.02; kalender met het boek f 1.67;
Kalender met beide boeken f 2.32; Kalender in blauw linnen bandje
1.75; Album voor de kaarten f 1.00 (ruimte voor 4080 kaarten).
Bij deze prijzen is de omzetbelasting en porto inbegrepen.
Christelijke Scheurkalender 1935 van het Tractaatgenootschap „Filippus". Uitgevers J. B. v. d. Brink EI Co. N.V. te Zutfen.
Het schild is heel mooi en stemmig. Op een afstand sprekend
en een sieraad voor de huiskamer. De kleurschakeering doet het
goed. De afbeelding stelt den herder en zijn schaapjes voor. De
voorzijden der blaadjes van het blok bevatten behalve de gebruikelijke zaken en een korte meditatie, geschreven door Ds. J. J. Berends
te Amersfoort; Ds. N. Buffinga te Rotterdam; Ds. J. Gispen te
Groningen; Ds. J. Mulder te Leeuwarden en Ds, S. J. Popma te
Amersfoort. De achterzijde is bewerkt door H. Kingmans te Groningen; W. B. Kroeze te Kampen en P. de Zeeuw J.Gzn. te
Nijkerk. De prijs van den kalender is f 0.80. Gebonden als boek
1.25. De oplage is beperkt. Als premieboek is uitgegeven: „Als
een veldhoen op de bergen". Een boeiend verhaal uit den Spaanschen tijd, door H. Kingmans te Groningen en niet voor Z.S.kinderen bestemd. De prijs is f 0.95 als men ook den kalender
koopt. Afzonderlijk f 1.40.
Scheurkalender 1935. Uitgave van de Vereeniging tot verspreiding der Heilige Schrift te Amsterdam.
Het schild is indrukwekkend, frisch en heel goed afgewerkt.
De kleuren doen het heel goed. De afbeelding is een biddende
vrouw, een heel goed beeld voor het onderzoek van den inhoud
van het blok, dat geestelijk voedsel wenscht te geven. De voorzijden der blaadjes bevatten een tekst, de achterzijden verhaaltjes,
enz. De prijs is 25 cent. De kalenders worden slechts aan leden ter
verspreiding gegeven en zijn dus niet in den handel.
Martha-kalender 1935. Uitgave van J. M. Bredée's U.M.
N.V. te Rotterdam. Deze uitgave geschiedt ten voordeele der
Martha-Stichting te Alphen a.d. Rijn. Het schild is donker en
niet mooi. De afbeelding geeft de voetwassching weer. De voor-
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zijden bevatten naast de gewone zaken, een korte tekstverklaring
door twaalf predikanten bewerkt. Ieder heeft een maand voor
zijn rekening. De achterzijden bevatten verhaaltjes, vervolgstukjes, gedichten enz. Voor onze kringen is deze kalender niet geschikt, hoewel het doel, waartoe de uitgave geschiedt, zeer sympathiek is. De prijs is 75 cent. Voor Zondagsscholen en Evangelisaties 25 stuks à 65 cent; 500 ex. à 44 cent. De kalender is eveneens in boekvorm verkrijgbaar in linnen oblong formaat tot den
prijs van f 1.25. Als premie wordt dit jaar beschikbaar gesteld:
„De wegwijzer door den Bijbel", door P. J. Wierstra. 175 bld.
Ingen. f 2.40; geb. f 2.90. Voor de kalender-koopers slechts -ƒ 1.20
ingen. en f 1.70 gebonden.

Uitgave van J. Brandt Zn. te Amsterdam
Wanneer men aan kinderen bij het verlaten der Zondagsscholen een bijbel of bijbeltje wenscht mede te geven, dan 1 eze
men eerst eens de advertentie van bovengenoemde firma achter
in deze boekbeoordeeling en- vrage zoo noodig een prijslijst aan.
U zult zeker in Uw keuze naar genoegen slagen.
Koopt bij onze adverteerders.
EERNIEZIMMINTEREMMISI

Van de uitgeschreven wedstrijd voor Kerstboekjes van

BREDÉE TE ROTTERDAM
hebben de bekroonde nu reeds een verrassend groot debiet
Elke Zondagsschool wordt gaarne ter inzage
gezonden met nieuwe Catalogus (246 nummers)
waarin een Bon voor een gratis ex. KERSTKLOKKEN

ONS SCHATBOEKJE
(4e verbeterde druk) door M. NOTEBOOM.
Bevattende verschillende bijzonderheden uit de Heilige Schrift ten dienste van
Catechisatiën en Scholen. Ook voor onze Zondagsscholen is dit boekje goed te
gebruiken en bewijs den leider en den leerlingen groote diensten. Bestelt nog
heden. 10 cent per stuk. 50 ex. à 9 cent. Gecartonneerd 5 cent per stuk meer

BIJBELSCHE GESCHIEDENIS
Prijs 25 cent
(Het Oude Testament) door M. NOTEBOOM.
Een geheel nieuwe bewerking in lesvorm, met les- en zoekvragen. Veel feitenmateriaal. Geen moeite meer met leeren en gemakkelijk bij het overhooren.

Drukker-Uitgever J. BOUT - Huizen

Bondsuitgaven
Rooster 1935.
Iedere week een Psalmvers en een tekst. De onderwerpen zijn
met dikke letters aangegeven met verwijzing naar de les in het
handboek. Dit jaar zullen weer, door de groote afname aangespoord, twee verschillende Roosters verschijnen.
Eén, die, zooals gewoonlijk, op de geheele Z.S. kan gebruikt
worden.
Een voor de kleintjes van 5.-8 jaar, dus een vereenvoudigde,
waarbij de lettergrepen van de kleinere teksten en kleinere versjes
door streepjes gescheiden zijn. De onderwerpen zijn bij beide
soorten gelijkluidend, zoodat bij Cursusvergaderingen hiervan geen
schade ondervonden wordt.
Prijzen zijn: ongecartonneerd:
1-250 ex.
à6
ct.
250-300 ex.
à 5%2 ct.
ct.
501 en meer ex. à 5
Men kan ook geperforeerde vellen al of niet in boekvorm krijgen tegen denzelfden prijs. De geperf. vellen worden ook
dit jaar zoo gedrukt, dat het afscheuren in geregelde volgorde
kan geschieden. Wenscht men de boekjes stevig ge c a r to nn e e r d, dan wordt de prijs 3 cent hooger. Hierdoor blijven de
boekjes het geheele jaar stevig en net.
Leerlingkaarten 80 cent per 100 ex.
Nuttige en snelwerkende administratie. De eerste week in het
nieuwe jaar worden deze kaarten aan de kinderen medegegeven
en de volgende week weet men naam, adres en leeftijd. Deze
namen kunnen dan alfabetisch of naar de familienaam in een groot
boek worden opgenomen, waardoor men een overzicht krijgt van
de geheele Z.S. en haar verdeeling naar de leeftijden en klassen.
Klasseboekjes 10 cent per stuk.
Een ieder onderwijzer of helper moet de leerlingen zijner
klasse kennen en zoonoodig iedere week van verschillende dingen
aanteekening kunnen houden. Hierbij kan ons klasseboekje uitnemende diensten bewijzen. Schaft er daarom voor iederen leider
(ster) of helper(ster) een(ige) aan. Gecartonneerde boekjes kosten 5 cent per stuk meer.
Beloften aangaande den Messias, 80 cent per 100 ex.
Voor het Kerstfeest worden allerwege door de grootere kinderen beloften geleerd, die op de geboorte van onzen Heere Jezus
betrekking hebben. De Bond wil in dezen U van dienst zijn en
heeft blaadjes laten drukken met een achttal van de meest voorkomende beloften.
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le bundel Kerstliederen 21 cent per stuk.
cent per stuk.
2e bundel Kerstliederen
Het is de gewoonte om de kinderen bij de Kerstfeestviering
eenige liederen te laten zingen. Dit verhoogt de feeststemming.
De Bond gaf een tweetal bundeltjes van een tiental liederen uit.
Geeft den kinderen zoo'n boekje in handen en ze zullen LI dankbaar zijn.
„Onze Hervormde Zondagsschool" 40 cent per jaar.
Iedere leider(ster) of helper(ster) of onderwijzer (es) moet
zich op dit blad abonneeren. Het blad wordt allerwege zeer gewaardeerd en bevat vele nuttige wenken. Beter is het zich als lid
op te geven, dan ontvangt men het blad gratis. Ook de boekbesprekingen en referaten, en men heeft toegang tot alle leidersvergaderingen.Het abonnementsgeld is zoo laag gesteld, om alle
Z.S. kassen in staat te stellen, aan ieder lid van het personeel een
abonnement te verschaffen.
Boekbeoordeeling 1930, 1931, 1932, 1933 en 1934, á 10 cent
per stuk. Zoolang de voorraad strekt, is deze boekbeoordeeling bij
den Bondsboekhandel te verkrijgen. Zorgt er voor, dat iedere
leider(ster) en Zondagsschool alle boekbeoordeelingen bewaart,
dan krijgt men met de jaren een vertrouwden gids voor den aankoop van jeugdlectuur. De prijs is ten gerieve der Z.S. sterk verlaagd. Laten alle leden van het personeel nu een exemplaar voor
zich aanschaffen.
Referaat: „Onze Jeugd", door Prof. Dr. J. Severijn á 10 cent;
„Het Godsdienstonderwijs in het Kinderleven",
door Th. Kelfkens, á 10 cent;
„Zondagsschool en Dogma", door C. P. Bogert,
10 cent;
„De Z.S. en het Kerkelijk onderwijs", door Prof.
Dr. J. Severijn, á 10 cent;
„De Bijbel en het kind", door Ds. J. G. Abbringh,
10 cent. Binnenkort verkrijgbaar.
Ook deze prijzen zijn laag en voor ieders beurzen geschikt.
Belooningskaartjes in vellen vrage men aan.
Nelsonserie 1 en 2. In pakjes van 26 verschillende Bijbelsche
plaatjes ter grootte van een halve briefkaart. Prijs 20 cent per
pakje. Bij 10 pakjes tegelijk á 15 cent.
Nelsonserie in verkleinde reproductie op gegomd papier en
geperforeerd. Heel geschikt om in schrift of album ingeplakt te
worden. Prijs 35 cent per vel. Bij tien vellen tegelijk á 30 cent.
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Albums om de zegels in te plakken à 10 cent per stuk.
Diploma. In twee soorten. Groot formaat à 15 cent. Bij vroegtijdige bestelling van minstens 30 ex. wordt de naam van de Z.S.
gratis opgedrukt.
Klein formaat. In zwartdruk à 71/2 cent per stuk.
Verzamelstaat van uitgegeven Kerstboekjes door L. Ligthart
Schenk.
Een verzamelstaat van alle Kerstboekjes, die bij de Uitgevers
G. F. Callenbach te Nijkerk, W. D. Meinema te Delft en J. M.
Bredée's U.M. N.V. te Rotterdam in hun prijslijsten vermeld staan.
Daarbij zijn aangegeven titel, schrijver(ster), aantal bldz., prijs,
geïllustreerd of niet, strekking, verschillende beoordeelingen (aanbevolen of niet), enz. De uitgave is zeer practisch en voorkomt
het tijdroovende naslaan in prijslijsten, boekbeoordeelingen enz.
De prijs is heel laag gesteld, n.l. 30 cent.
Bestellingen bij den Bondsboekhandel J. BOUT, Drukkerij
te Huizen (N.-H.).

Bladen voor de Hervormde
Jeugdbonden op G.G.
„De Vaandrager". Orgaan van den Bond van Ned. Herv.
Jongel. Vereen. op G.G. Abonnementsprijs f 2.25 per jaar voor
leden en f 2.50 voor niet-leden. Redactie-adres: M. Noteboom,
Koningsstraat 36 te Hilversum.
„Ons Knapenblad". Orgaan van den Bond van Ned. Herv.
Knapenvereenigingen op G.G. Abonnementsprijs f 1.40 per jaar
voor leden en f 1.60 voor niet-leden. Redactie-adres: C. Blokland
te Zegveld.
,,Ons Leidersblad". idem. Voor aangesloten leiders gratis.
„De Kandelaar". Orgaan van den Bond van Ned. Herv.
Meisjesvereen. op G.G. Abonnementsprijs f 1.50 per jaar.Redactie-adres: Mej. W. v. d. Sluys, Breedstr. 31 te Utrecht.
„Onze Hervormde Zondagsschool". Orgaan van den Ned.
Herv. Zondagsscholenbond op G.G. Abonnementsprijs f 0.40 per
jaar voor aangesloten leiders, voor anderen f 0.60. Redactie-adres:
M. Noteboom, Koningsstraat 36 te Hilversum.
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Verkleinde reproductie van onze diploma's
Groot formaat 15 ct. Gekleurd. Bij vroegtijdige bestelling van minstens 30 ex,
wordt de naam van de Z.S. gratis opgedrukt. Klein formaat in zwartdruk à 71 /2 ct
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Aanteekenboekje
voor de Zondagsschool 1935
Dit handig boekje verschijnt reeds
voor de 16de maal. Het bevat :
a, ruimte voor 40 namen :
b. gedateerde kolommen ;
c. aanwijzing hulpbronnen ;
d. wenken en opmerkingen.
Prijs 10 ct; 25 ex. 9 ct; 100 ex. 8 ct.

Hoe word ik een bekwaam
Zondagsschoolonderwijzer ??
Pract. handleiding, inzonderheid voor
toekomstige Z.S. onderwijzers. Prijs
(getart.) 60 ct ; voor verspreiding onder
Z.S. perooneel, bij 12 ex. halve prijs.

Schetsen voor
Bijbelsch Onderwijs
Speciaal bedoeld om steun te bieden
bij den bouw van de les; de inkleeding
van het verhaal, Per halfjaarab. f 1. — ;
bij 10 ab. 75 ct. VRAAGT PROSPECTUS MET PROEVE BIJ :

MAZI) K'S Uitgeversbureau
Rembrandtstraat 55, ROTTERDAM

Heeft U reeds kennis genomen van het in
geheel vernieuwden vorm verschenen

,,GEREFORMEERD
WEEKBLAD" ?
Wist U dat dit Orgaan thans geredigeerd wordt door Prof. Dr. J. Severijn
te Utrecht en Prof. Dr. H. Visscher
te Huis ter Heide, die in dit blad
uiterst belangwekkende artikelen publiceert over de Kerkelijke toestanden
van onze dagen, terwijl Ds. I. Kievit
te Baarn, Ds. J. Rouge te Hoog-Blokland en M. Noteboom te Hilversum
tot de vaste medewerkers behooren ?
Is het U bekend, dat de abonnements•
prijs van dit periodiek slechts f 1.90
per half jaar bedraagt en zoudt U
nu eerst niet eens een gratis proefnummer aanvragen bij den DrukkerUitgever

BOUT, HUIZEN (N.H.)
Waterstr. 4-6 — Telef. 93

J.

DE ROOSTER 1935'
van onzen Bond verschijnt einde van de
volgende week; de gewone uitgave (A) en
een vereenvoudigde (B) voor kinderen
van 5-8 jaar met kleine versjes en teksten.
In boekvorm ongecartonneerd ;
1-250 ex. à
6 cent
250 —500 ex. à
51 /2 cent
500 en meer ex. à . . .
5 cent
Gecartonneerde roosters 3 ct p st. hooger
Ook verkrijgbaar geperforeerde vellen
Dezelfde prijs als voor de ongecart.
Bestellingen aan

BOUT - DRUKKERIJ r HUIZEN (N.H.)
•

.

.
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MEINEMA'S

■

i(erstboel(‘es
1934

13
NIEUWE DEELTJES

19
HERDRUKKEN

KERSTBUNDEL 1934
640 blz. Gratis op aanvraag
De nieuwe catalogus werd algemeen verzonden. Wie de catalogus niet ontvangen heeft wordt
verzocht deze alsnog omgaand
aan te vragen.
Alle boeken kan men via den
boekhandel of direct bij de uitgeefster de NAAML. VENN.
W. D. MEINEMA te DELFT
ter inzage aanvragen. Of
komt U ons eens bezoeken.
Thans hebben we verschillende
toonkamers beschikbaar, waar we
U rustig kunnen ontvangen.
Behalve enkele dunne deeltjes zijn alle boeken
eveneens GECARTONNEERD verkrijgbaar.
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Een nieuwe Bijbel met Psalmen, Eenige
Gezangen, Catechismus, Formulieren enz.
Oud en Nieuw Testament met pericopenindeeling en verwijzingen tusschen den tekst. Muziek van de Psalmen en
Eenige Gezangen in den vioolsleutel. Drie Formulieren van
Eenigheid, volledige Liturgie.
Uitgave :

J. BRANDT Zn, Op 't Rusland
Telefoon 48094 - AMSTERDAM - Postgiro 34600
Formaat 151 / 2 x 101 f 2 cM.
No. 1200. Linnen band marmersnee F1.2.30
No. 1201. Linnen band gondsnee Fl. 3.25
Een mooie gelegenheid om aan de
kinderen met Kerstmis zoo'n fraai
nieuw Kerkboek te geven.

No. 1204. Soepele maroccoleeren band,
goudsnee met ronde hoeken
Fl. 5.40
Een mooi luxe Kerkboek.

Bindwijzen met overslaande randen.
No. 1206. Marolineband, goudsnee
No. 1207. dito met duimgreepindex
No, 1208. Echt juchtleer, goudsnee
No. 1209. dito met duimgreepindex
No. 1210. Maroccoleer, goudsnee ,
No. 1211. dito met duimgreepindex

. Fl. 5.40
. Fl. 7.15
. Fl. 8.95
F1.10.75
Fl. 6.50
Fl. 8.30

Voor heeren een mooi dun Kerkboek om in den
zak mee te dragen.
Ook verkrijgbaar in den boekhandel.
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Een klein kerkboekje inhoudende: Nieuwe Testament,
Psalmen, Eenige Gezangen, Catechismus en alle Formulieren. Formaat 10x6 cM., en een Psalmboekje afzonderlijk
zonder het Nieuwe Testament.
Uitgave van J. BRANDT ,& Zn., .Op 't Rusland
Postgiro 34600 - Amsterdam - Telefoon 48094
No. 1100. Nieuwe Testament, Psalmen enz. linnen
band, marmersnee Fl, 1.10, bij 10 ex. Fl. 1.05,
bij 25 ex. Fl. 1.—, bij 50 ex. Fl. 0.95, bij 100
ex. F1. 0.90.
No. 1101. Nieuwe Testament, Psalmen enz. linnen
band, goudsnee Fl. 1.60, bij 10 ex. Pl. 1.55,
bij 25 ex. Fl. 1.50, bij 50 ex. F1. 1.45, bij 100
ex. Fl. 1.40.
No, 1125, Alleen Psalmen, Eenige Gezangen enz.,
linnen band, marmersnee F1. 0.65, bij 10 ex,
Fl. 0.63, bij 25 ex. Fl. 0.61, bij 50 ex. Fl. 0.58,
bij 100 ex. Fl. 0.55.

Een mooi boekje om uit te deelen

Nieuwe Testament, Psalmen enz.
No. 1102. Maroline band met ronde hoeken
goudsnee El. 1.90
Fl. 2.25
No. 1103. dito met riemsluiting . . .

Nieuwe Testament, Psalmen enz.
No. 1104. Gewatt. maroline band met riemsluiting,
. . . . F1. 3.30
ronde hoeken, goudsnee
No. 1106. Gewatteerde chagriné leeren band, ronde
Fl 3 65
hoeken, goudsnee
No. 1107. Gewatteerde chagriné leeren band met
riemsluiting, ronde hoeken, goudsnee Fl, 4.10
Een fraai damesboekje !

