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Inleiding
Voor den zevenden keer mogen wij het voorrecht hebben de
boekbespreking van onzen Zondagsscholenbond bij onze lezers en
gebruikers te kunnen aanbieden. Het gebruik en de waardeering
nemen jaarlijks bij de leiders en leidsters toe. De omvang heeft
een aanmerkelijke dikte gekregen. Ook de oplage is aanzienlijk
grooter. Verscheidene personen, predikanten, onderwijsmannen e.a.
wier namen op de volgende bladzijde zijn vermeld, hebben enkele
weken druk werk gehad om de nieuwe Kerstuitgaven van dit jaar
spoedig en op tijd beoordeeld te hebben. Verschillende Commissiën van drie personen werden gevormd. Ieder boek is door
drie personen beoordeeld, waarna het gemeenschappelijk oordeel
gerapporteerd is. We brengen deze ijverige recensenten bij dezen
den hartelijken dank van onzen Bond over. De verschillende Uitgevers zijn ons zeer ter wille geweest en vergemakkelijkten_ de
taak der Commissieleden. Ook de drukker verdient lof voor de
zeer vlugge, keurige afwerking en verzending van deze Boekbespreking.
Onze Z.S. profiteeren van dit alles. Vroegtijdig is alles weer
klaargemaakt, zoodat de meeste bestellingen vóer December
kunnen plaats hebben.
De Heere gebiede Zijn onmisbaren zegen over dezen arbeid
en doe hem tot het geestelijk welzijn der Z.S.-kinderen gedijen.
M. N.
H.
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Uitgaven van G. F. Callenbach te Nijkerk
Wie voor het kind werkt, werkt aan de toekomst. Aan de
eeuwige toekomst van het kind, van ons land en volk. Er is een
geslacht van jonge, geestdriftige schrijvers gekomen, die van aanpakken weten en den kindertoon in hun werk zoo juist weten te
treffen. Naast deze auteurs heeft de Uitgever een aantal beste
teekenaars, die hun werk met uiterste nauwkeurigheid verrichten.
Best papier en mooi lettertype. De boekjes zitten in een kleurig
bandje met een mooi verfje op snee. In een woord: Callenbach
blijkt ook nu weer onovertroffen. De kinderen zullen reeds bij
het zien der boekjes watertanden. Bovendien is de prijs in verband
met de moeilijke tijdsomstandigheden aanmerkelijk verlaagd. Goed,
frisch en goedkoop. Wenscht men met de uitgaven kennis te
maken, dan kan men ze aanvragen, zoodoende kunnen de boekjes
bekeken, gelezen en naar waarde gekeurd en uitgezocht worden.
In den Catalogus is bij ieder boekje naast den prijs, het aantal
blz. en den leeftijd, een korte inhoud opgenomen. In vogelvlucht
krijgt men nu afwerking en inhoud te zien. Voorzeker een niet te
waardeeren verdienste.
EEN HELD, door W. G. v. d. Hulst.
Catalogusno. 9; aantal blz. 16; 4e druk; slappe omslag; geïllustreerd met gekleurde platen; prijs f 0.12; jongensboek: geschikt
voor een leeftijd van ± 6-8 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Kleine Wim is een held. Groote jongens vangen een vleermuis, sluiten die op in een schuurtje. Met de bedoeling om ze aan de deur vast te spijkeren. Wim weet haar te
bevrijden. Nu zijn de groote jongens boos. En willen Wim een
pak slaag geven. De meester komt echter tusschenbeide. En stelt
Wim aan de klas voor als een held, omdat hij geluisterd had
naar de stem van den Hellend in zijn hart.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een aardig verhaaltje voor
kleine kinderen. Het is vlot verteld, zooals we dat van Van der
Hulst gewend zijn. De bedoeling is kinderen eerbied in te scherpen voor weerlooze dieren. Het godsdienstige slot is er een beetje
aangeplakt. Goed bedoeld, doet het toch wonderlijk aan in dit
verband. Niettemin:
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
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HET GAT IN DE HEG, door W. G. v. d. Hulst.
Catalogusno. 10; aantal blz. 24; 6e druk; slappe omslag; geillustreerd met zwarte teekeningen; prijs f 0.12; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7-9 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Een uitnemend kinderboekje, in den juisten
toon geschreven. Trieneke Booi is een ongelukkig meisje, dat op
krukken loopt. Ze heeft geen vader meer. Deze is, toen eens zijn
paard terecht en werd zij, de stakkerd, ernstig gewond. Later
haar beide beenen. Van dat oogenblik moest zij haar weg op
krukken gaan. Een vijftal kinderen hadden, reeds voor zij naar
school ging, vriendschap met haar aangeknoopt en toen zij eenmaal den leeftijd had bereikt om naar school te gaan, namen zij
haar steeds mede en zorgden voor haar en beschermden haar. Tot,
op een dag, de kinderen op één na, haar uit het oog verloren. Het
was, toen ruiters te paard met muziek voorttrokken op den weg.
Juist bij die gelegenheid kwam Trieneke onder een steigerend
paard terecht en werd zij, de stakekrd, ernstig gewond. Later
kwamen de kinderen te weten, wat haar overkomen was. Zij
hadden berouw over hun trouweloosheid en betreurden het, dat
zij niet beter voor het kind hadden gezorgd. Voor het ongelukkige
meisje en haar moeder werd dit ongeval zeer gezegend. De Heere
heiligde het lijden aan hun harten. De toegenegenheid en de
vriendschap, welke de kinderen aan Trieneke bewijzen, doet weldadig aan; terwijl de trouweloosheid om haar in de steek te laten,
als zonde en nalatigheid wordt gebrandmerkt.
Algemeene op- of aanmerkingen: Het ware goed geweest,
wanneer de dorpsdominee, die de kinderen eens bezocht en hen
wees op hun zonde, hun had uiteengezet, dat berouw over de
gevolgen van de zonde, hoewel niet af te keuren, toch niet het
ware berouw is, hetwelk Gode aangenaam is en tot vergeving
leidt. Het woord Heer wordt naast Heere gebruikt.
Conclusie: aanbevolen.
PIP UIT DEN WOONWAGEN, door Nel van der Vlis.
Catalogusno. 13; aantal blz. 24; le druk; slappe omslag;
geïllustreerd met teekeningen tussclien den tekst; prijs f 0.12; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 6 8 jaar; algemeene
strekking.
Korte inhoud: Pip is een meisje uit een woonwagen. Zij houdt
bijzonder van het paard, dat den wagen trekt. Haar vader wil het
paard verkoopen. Als Pip, door middel van de Zondagsschool,
verneemt van den Heere Jezus, bidt zij, dat het paard mag blijven.
En aldus gebeurt het. Dan spreekt zij met haar moeder over den
Heere.

Algemeene op- of aanmerkingen: De vertelling is goed. Wij
hadden gaarne gezien, dat het slot wees op de droeve onkunde
van de woonwagenbewoners aangaande zonde en verlossing.
't Maakt nu den indruk, dat ieder maar bidden moet zonder verandering des harten. Dus erg oppervlakkig.
Conclusie: Niet aanbevolen voor Z.S.
MIMI, door H. Westerink.
Catalogusno. 15; aantal blz. 23; le druk; slappe omslag; geïllustreerd met zware platen; prijs f 0.12; meisjesboek; geschikt voor
een leeftijd van ± 6-7 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Mimi is een poesje. Miep een klein meisje,
dat ziek is. Op een dag loopt Mimi, de lieveling van Miep, weg.
Een lompenkoopman, de z.g.n. Thijs, vindt het natgeregend langs
den weg. De bedoeling van hem is bekend, n.l. voor haar velletje
geld te maken. De oude dokter, die de vrouw van Thijs bezoekt,
wegens ziekte, komt er achter. Hij weet dat het Miep's weggeloopen poesje is en neemt het mee terug naar de kleine zieke.
Wat is zij blij met de gevonden Mimi.
Algemeen op- of aanmerkingen: Een aardig boekje, dat wel
leuk is beschreven. 't Is kinderlijk, maar overigens niet veelzeggend. Het woordje „lieve Heer" is stootend.
Het woord Heer wordt in plaats van Meere gebruikt,
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
WIE DEN PRIJS KREEG, door Francina.
Catalogusno. 18; aantal blz. 30; le druk; slappe omslag; geïllustreerd met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.16; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8-10 jaar; algemeene
strekking.
Korte inhoud: Het verhaal vertelt ons van 2 meisjes, Miep
en Ans, die vanaf hun prille jeugd al vriendinnen zijn. Miep is
sterk en gezond, maar Ans is zwak en dikwijls ziek. Nu komt er
een nieuw klasgenootje, Loek van Dongen, en Loek wil vriendin
worden met Miep. Ans is jaloersch, ze denkt dat ze Miep van
haar afhaalt. Maar dat wil Loek niet en ze worden drie dikke
vriendinnen en als bewijs daarvoor geven ze hun prijs, die Miep
en Loek bij het schaatsenrijden gewonnen hebben aan Ans, omdat
ze niet mee kon doen.
Algemeen op- of aanmerkingen: Een goed boek, met goede
strekking, ook de godsdienstige strekking is ons inziens goed..
Hieruit kan geleerd worden de plicht die men heeft om zwakkeren
te helpen.
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S..
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BERTUS EN BRUNO, door Anne de Vries.
Catalogusno. 20; aantal blz. 32; 2e druk; slappe omslag; geïllustreerd met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.16; jongensen (of) meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7-9 jaar;
algemeene strekking.
Korte inhoud: Bertus en Bruno worden ongeveer gelijktijdig
geboren. Ze groeien samen op. Bruno houdt veel van kleine baasje.
Als Bertus verdwaalt en ergens op de heide ligt te slapen, vindt
Bruno hem. Als later Bertus bijna verdrinkt, is het Bruno, die
den ondeugenden jongen redt. Uit dankbaarheid houdt Bertus, als
hij een man geworden is, het oude, trouwe dier bij zich en als het
sterft van ouderdom, begraaft Bertus zijn trouwen vriend in zijn
tuin.
Algemeene op- of aanmerkingen: Leuk, frisch kinderboek. In
den trant van v. d. Hulst.
Het woord Lieve Heer wordt in plaats van Heere gebruikt.
Conclusie: Aanbevolen.
VAN EEN KLEINEN JONGEN, DIE GROOT WOU ZIN,.
door Ph. Wijnbeek.
Catalogusno. 21; aantal blz. 31; le druk; slappe omslag; geillustreerd met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.16; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van eb 6-8 jaar; algemeene
strekking.
Kérte inhoud: Bobsje, een jongetje van 7 jaar, speelt vaak
met z'n trommel. Als hij bij zijn vriendje speelt, ziet hij een grootes
jongen, die met zijn mondharmonica spelende langs de huizen oaat
en geld ophaalt. Wanneer nu Bobsje's vader zonder werk komt,
wil Bobsje op dezelfde wijze met z'n trommel geld verdienen voor
vader en moeder. Een dame bij wie hij ook komt brengt hem echter
bij zijn ouders terug.
Algemeene op- of aanmerkingen: Dat schrijven voor de kleintjes bij uitstek moeilijk is, bewijst ook dit boekje. De schrijfster is er
dan ook niet in geslaagd om eenigszins boeiend te vertellen. Er
zit geen leven in dit verhaaltje. Een weinig onnatuurlijk is het ook.
Het woord Heer wordt in plaats van Heere gebruikt.
Conclusie: Matig aanbevolen voor Z.S.
EEN DAG BIJ KEESJE, door N. Faber-Meijnen.
Catalogusno. 22; aantal blz. 40; I e druk; slappe omslag; met
teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.20; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Moe moet naar Oma, die ziek is. Keesje blijft
bij Dina de meid. Hij bakt zandtaartjes in de zandbak, haalt Dina's
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vergiet uit de keuken en valt eindelijk in slaap in 't zand, terwijl
Dina naar haar vergiet zoekt. 's Middags gaat Keesje met Dina
naar 't bosch, naar de herten en naar den speeltuin. Hij ziet het
stoeien van twee honden en 's avonds is hij wat uitgelaten, als Dina
hem uitkleeden wil. Hij doet het wilde hondenspel na. Door zijn
schuld breekt het bordje met het kopje van Dina. Als Moes thuis
komt, ligt Keesje in bed te huilen. Hij vertelt zijn kwaad aan Moes
en deze bidt met Keesje, of de Heere hem een nieuw hartje geven
wil.
Algemeene op- en aanmerkingen: Kinderlijk, leuk. Uitstekend
geschikt voor onze kleintjes.
Conclusie: Aanbevolen.
OLLETJE NOLLETJE TOVERKOLLETJE,
door Jo Kalmijn—Spierenburg.
Catalogusno. 34; aantal blz. 39; 1 e druk; slappe omslag; geillustreerd met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.20; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7-9 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Nol, een oude vrouw, die een snoepwinkeltje
heeft, wordt heel veel geplaagd door de kinderen. Ze wordt er telkens erg boos om. Mientje ondervindt echter, dat Nol heel vriendelijk en aardig is, wanneer ze niet geplaagd wordt. Mientje vindt
het dan erg verdrietig, dat Nol zoo geplaagd wordt. Ook de andere
meisjes nemen zich voor het niet meer te doen.
Algemeene op- or aanmerkingen: Het is een aardig, vlot geschreven verhaaltje voor de jongeren. Er zit deze leerzame strekking in, dat we oude menschen niet mogen plagen. jammer dat op
enkele bladzijden het woord „Heer- gebruikt wordt, terwijl op
andere „Heere" staat.
Conclusie: Aanbevolen.
TIM EN TOM, door N. M. Schouten.
Catalogusno. 37; aantal blz. 36; 1 e druk; slappe omslag; geillustreerd met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.20; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 6-8 jaar; algemeene
strekking.
Korte inhoud: Tim en Tom, twee vriendjes, gaan samen naar
het Politie-Bureau, om een gevonden halven stuiver aan te geven.
De „eigenares- wordt ontdekt, maar Tom mag het geldstuk van
haar houden. Als Tim ook een halven stuiver van zijn moeder heeft
gekregen, gaan ze het geld bij de juffrouw brengen.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een leuk verhaaltje wat we
om godsdienstigen inhoud jammerlijk afkeuren. Het woord „Lieve
Heer" wordt zeven keer gebruikt. Het gebed is ook hier weer het
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wondermiddel. Tom, een heel klein ventje, is echt blij, het is licht
in zijn hart, omdat hij weet, nu weer een klein schaapje van den
Goeden Herder te zijn. Hij was dus een schaapje van den Herder,
na jokken niet meer, na gebed weer wel. Oordeelt nu zelf: Bestaat
afval der Heiligen?
Het woord Heer wordt in plaats van Heere gebruikt.
Conclusie: Niet aanbevolen voor Z.S.
MET Z'N VIEREN, door Anne de Vries.
Catalogusno. 39; aantal blz. 39; le druk; slappe omslag; geïllustreerd met zwarte teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.20;
jongens- en (of) meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ±
6-10 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Jan is de eerste jongen, die ons voorgesteld
wordt. Hij vergeet dikwijls boodschappen voor zijn moeder te
doen, maar hij krijgt een goede les om 't af te leeren. Dan ontmoeten we Wim en Henk, twee broertjes. Onder hun spelen
werpen ze een bal door een ruit, doen alsof ze niets weten, maar
kunnen niet gaan slapen, voordat ze het beleden hebben. Nu worden we op straat verplaatst, waar Jan, Jaap en Joop met een
karretje paardje spelen. Het karretje wordt achter den molenwagen gebonden. 't Wordt een gevaarlijke rit, die hen veel leert.
Het vierde stukje brengt ons de geschiedenis van Kareltje, die
voor zijn zieke moeder, toen ze iets kouds wilde, geld uit zijn
spaarpot besteed om een ijsco te koopen.
Algemeene op- of aanmerkingen: Deze vier stukjes zijn geschreven, zooals Anne de Vries dat kan. Echt kinderlijk. Gevaarlijk zijn de uitdrukkingen: „0 Lieve Heer, help ons" of „Ik heb
den Lieven Heer bedankt". De bedoeling van den schrijver kan
toch niet zijn, vrome kinderen te kweeken?
Het woord Heer wordt in plaats van Heere op een paar
plaatsen gebruikt.
Conclusie: Aanbevolen.
DE PEPPELS FLUISTEREN, door T. Bokma.
Catalogusno. 41; aantal blz. 46; le druk; slappe omslag; geïllustreerd met zwarte platen met teekeningen tusschen den tekst;
prijs f 0.25; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8-11
jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Ruurd Douma, zoon van een boerenarbeider,
mag zijn Vader helpen op de boerderij. 's Morgens komt de buurman vragen of Ruurd voor hem naar den dokter wil gaan voor
z'n zieke vrouw. Hoewel het Zaterdag is, stapt de jongen naar
't dorp en gaat dan met spoed naar de boerderij om mede te helpen.
Dolgraag zou Ruurd een polsstok willen koopen, want de oude
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is zoo slecht. Maar z'n moeder wordt ziek. Deze moet versterkende
middelen hebben en er is geen geld om die te kunnen koopen. Op
een morgen staat Ruurd vroeg op om kievitseieren te gaan zoeken.
Hij vindt er één en nu gaat Vader met hem mee naar den Burgemeester. Die betaalt hem er tien gulden voor en stuurt het op
naar de Koningin. Nu gaan zij samen naar den boer en koopen
voor het geld zes kippen. Nu is de kans, voor een mooien polsstok
koopen, verkeken. Dit offer is echter niet te zwaar, daar het
geheele gezin verblijd is met de ongedachte uitkomst. Nu kan
moeder tenminste de eieren gebruiken.
Algemeene op- of aanmerkingen: 't Kinderlijk denken en fantaseeren is goed geteekend. 't Verhaal gebeurt in Friesland. Van
de Bijbelles op school gaat invloed uit. Het is de verwerkelijking
van: „Waar liefde woont, gebiedt de Heere z'n zegen".
Het woord Heer wordt in plaats van Heere gebruikt.
Conclusie: Warm aanbevolen.
ONS NELLEKE ZAL, door Jeanne Marie.
Catalogusno. 46: aantal blz. 46; I e druk; slappe omslag; geïllustreerd met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.25: meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7-9 jaar; algemeene
strekking.
Korte inhoud: Nelleke, een kind van 8 jaren, is een lief meisje.
Ze heeft één ernstige karakterfout. Ze belooft gedurig: ik zal het
doen, maar ze vergeet telkens om het werkelijk te doen. Dat geeft
haar moeder veel verdriet en het bezorgt Nelleke zeer veel onaangenaamheden. Op school hoort Nelleke er van vertellen, naar
aanleiding van de geschiedenis van Jozef in de gevangenis, die
vergeten werd door den schenker, dat het zonde is. Ze doet dan
weer haar best om haar leven te beteren. Maar het is tevergeefs.
Moeder wijst haar er op, dat: ze het zelf nooit kan. Maar aan
den Heere om een nieuw hart moet vragen. Zoodat ze gehoorzaam kan zijn. En doen wat ze belooft. Nelleke leert bidden. En
wordt genezen van haar karakterfout.
Algemeene op- of . aanmerkingen: Dit zeer vlot geschreven
boekje heeft een goede strekking en opvoedkundige waarde.
Vooral daar gewezen wordt op de noodzakelijkheid van het gebed.
De moeder in dit verhaal is ook vrouw in haar opvoeding. Een
voorbeeld voor zeer veel ouders.
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
DE GROOTE KINDERVRIEND EN MALTP, door B. Smit.
Catalogusno. 47; aantal blz. 48; le druk; slappe omslag; geïllustreerd met zwarte teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.25;
jongens- en (of) meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van en.10-13 jaar; algemeene strekking.
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Korte inhoud: Maup, een jongen uit een volksbuurt in een
groote stad, zwerft veel op straat en komt dan in aanraking met
iemand, die hem van den Heere Jezus vertelt. Een ander maal
laat hij de brandweer met loos alarm uitrukken. Op een volgenden
dag luistert hij naar de heilsoldaten. Hij gaat nadenken over zijn
ongehoorzaamheid thuis en op straat. Maar op de markt brengt
de verleiding hem weer tot ondeugd. Zijn oog valt op een Christelijk boek en doet hem weer zijn slechte daad betreuren. Hij gaat
bidden. Kort voor Kerstmis krijgt hij een ongeluk op straat en
hij bidt om toch naar het Kerstfeest van 't Leger des Heils te
kunnen. En het kan. Kort daarop steelt hij het boek, dat hij vroeger
gezien had en komt in een opvoedingsgesticht. Daar leert hij dan,
hoe de Heere Jezus toch het goede voor hem zocht.
Algemeene op- of aanmerkingen: Dit boekje lijkt heel Christelijk, maar het is schijn. Slechts dit eene als bewijs. Maup zegt:
,,Als de Heere Jezus dan heus van mij houdt, dan wil ik óók van
Hem houden". De Kerstboom ontbreekt natuurlijk niet in dit
werkje.
Het woord Heer wordt in plaats van Heere gebruikt.
Conclusie: Niet aanbevolen voor Z.S.
EEN JONGETJE IN DE SNEEUW, door Nel van der Vlis.
Catalogusno. 49: aantal blz. 48; 1 e druk; slappe omslag; geïllustreerd met téekeningen tusschen den tekst; prijs j 0.25; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van -± 6-8 jaar; algerneene
strekking.
Korte inhoud: Pautje gaat, in plaats dat hij z'n eerste rapport
van de groote school direct naar huis krijgt, in de sneeuw spelen.
Hij raakt verdwaald en wordt dan gevonden door een boer die
hem in zijn bedstee stopt. Pautje's vader is erg ongerust geworden, dat z'n zoontje niet direct uit school thuis komt, gaat hein
zoeken, vindt hem en brengt hem weer thuis. Maar de koude heeft
Pautje geen goed gedaan, hij moet in bed blijven en vraagt den
Heere om vergeving voor zijn ongehoorzaamheid en bidt of de
Heere Jezus hem helpen wil voortaan altijd gehoorzaam te zijn.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een frisch boekje. Pautje
leeft voor ons. De stijl is goed en lijkt veel op v. d. Hulst. Alleen
komt 't Christelijke element wat achteraan. Ongetwijfeld zullen
de kinderen het zeer graag lezen.
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
OP DE GROTE HEIDE, door Anne de Vries.
Catalogusno. 51; aantal blz. 47; 2e druk; slappe omslag; geillustreerd met zwarte teekeningen tusschen den tekst; prijs ƒ 0.25;
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 6-8
jaar; algemeene strekking.
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Korte inhoud: „Op de groote heide" woont Gijs met zijn Vader
en zijn Moeder en de twee konijntjes, die door hun jongen baas
slecht verzorgd worden, dat zij in den herfst uit hun hok een goed
heenkomen zoeken in het veld.
,.Op de groote heide" staat ook de oude schaapskooi, waar
de arme bezembinder is gaan wonen met zijn gebrekkige jongetje
Geert, en waar de konijntjes terecht komen, Geert heeft ze n.l.
gevangen en is er nu erg gelukkig mee in zijn arme leventje.
„Op de groote heide", tegen Kerstmis, wit besneeuwd, gaat
Gijs een Kerstboompje zoeken voor het feest van den volgenden
dag. Het landschap maakt zoo'n indruk op het ventje, dat hij stil
gaat fantaseeren bij de schaapskooi, hoe dit de stal van Bethlehem
moest zijn, enz. De wondere stemming wordt wreed verstoord
door den op krukken hinkenden Geert, die uit den stal komt, waar
Gijs ook zijn verloren konijntjes vindt. Ruzie. Het slot is, dat Geert
met zijn vader op het Kerstfeest een beter onderdak vinden dan
in het huisje „op de groote heide". Er wordt echt Kerstfeest gevierd. Immers: „wat gij voor mijn minsten broeder doet, dat hebt
gij Mij gedaan.Algemeene op- of aanmerkingen: Anne de Vries vertelt kostelijk. Hoe jammer, dat het godsdienstige zoo onbelijnd is. Dat het
wezen van het Kerstfeest „in zondaren een welbehagen" geheel
gemist wordt, maakt dit boekje onbruikbaar voor uitdeeling op de
Zondagsschool. Men moet eerst in Bethlehem aanbidden om Kerstfeest te vieren. En dan heeft men den Kerstboom niet meer noodig.
Kinderlijk vertellen behoeft hieraan niet te kort te doen.
Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S.
HET HUIS MET DE LEEUWEN, door Heleen.
Catalogusno. 56; aantal blz. 10; le druk; gecartonneerd; geillustreerd met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.30; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9---12 jaar; algemeens strekking.
Korte inhoud: In het deftige huis met de leeuwen is een meisje
komen wonen. Twee vriendinnetjes krijgen daar erg in. Ze maken
allerlei fantasiëën over dit kind. Dit meisje. Else, is bij haar Grootmoeder, omdat haar moeder gestorven is en vader in Indië woont.
Ze blijkt niet gemakkelijk te zijn. Else heeft behoefte aan vriendinnetjes. Wanneer zij met de twee eerder genoemde meisjes in
aanraking komt, wordt alles beter. Dan wordt ze veel aardiger.
Invloed hierop oefent ook de Zondagsschool uit. Else, die eerst
apart onderwijs kreeg in huis, mag tenslotte gewoon naar school
en gewoon met de andere meisjes omgaan. Dat is voor Else het
toppunt van geluk.
Algemeene op- of aanmerkingen: In dit boekje, dat aardig
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boeiend geschreven is, zit veel leerzaams. De groote beteekenis van
de Zondagsschool blijkt hier uit de practijk. De armoede wordt
geteekend van „rijkdom zonder Christus-. De verandering in Else's
leven wordt echter oppervlakkig beschreven. Om zijn leerzame
strekking kan het nog wel gebruikt worden.
Het woord Heer wordt in plaats van Heere gebruikt.
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
WILDE WIF,TSKE, door Heleen.
Catalogusno. 57; aantal blz. 61; 2e druk; gecartonneerd;
geïllustreerd met zwarte platen met teekeningen tusschen den
tekst; prijs f 0.30; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van H8-12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Wietske en Elsa hebben vroeg hun moeder
verloren. Wietske is een echte wildebras en de „juf - houdt niet
van haar en begrijpt ze ook niet. Elsa is een zwak meisje, dat
wel door „juf - wordt verwend. Steeds weer loopt Wietske door
haar dolle streken en stugge hoogmoedigheid straf op. Tante
Mies, een zuster van Wietske's moeder, leert Wietske begrijpen
en Wietske wil nu ook wel gehoorzamen, als ze merkt dat Tante
van haar houdt. Wietske is dan ook heel blij dat Tante voortaan
haar moeder wil zijn.
Algemeene op- of aanmerkingen: Wel een aardig verhaal
voor meisjes. De Godsdienstige strekking is niet erg sterk. De
opvoedkundige waarde lijkt bij eerste lezing misschien beter, als
ze is. Taal en stijl is goed. De verzorging is af. Toch, we willen
gaarne nog wat steviger kost hebben voor onze jeugd. Geheel
verwerpen mogen we het echter niet.
Het woord Heer wordt een enkelen keer in plaats van Heere
gebruikt.
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
HANS IN 'T BOSCH, door W. G. v. d. Hulst.
Catalogusno. 61; aantal blz. 59; 3e druk; gecartonneerd;
geïllustreerd met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.30; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9-11 jaar; algemeene
strekking.
Korte inhoud: Co en Mien, Gerrie en Toos gaan lederen dag
door 't bosch naar school. Bij het huisje van Miene-Ivieu spelen
ze altijd even met kleine Hans, het kleinzoontje van Miene-Meu.
Lange Kees, de tuinmansjongen van den burgemeester, houdt ervan, de meisjes te plagen. Toch is hij hun goede vriend. De booze
boschwachter houdt niet van kinderen. Hij denkt maar, dat de
meisjes kwaad doen in het bosch en dan zit hij ze wel eens na.
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Wat een angst hebben ze dan. Wat een verdriet ook als kleine
Hans zoo erg ziek wordt. Gelukkig wordt Hans weer beter. Dan
mag Hans met de meisjes mee naar school. En de burgemeester
geeft den boschwachter een standje. Hij mag de kinderen niet
meer bang maken. Ze mogen zelfs door het verboden laantje
voortaan. Dan zijn ze heerlijk vroeg op school.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een aardig boekje. Het zal
onze meisjes wel bevallen. V. d. Hulst laat de kinderen Heer en
de groote menschen Heere zeggen. Niet duidelijk.
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
HET KARRETJE, door W. G. v. d. Hulst.
Catalogusno. 63; aantal blz. 61; le druk; gecartonneerd; geïllustreerd met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.30; jongensen meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-13 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: 3 korte verhalen. I. Het karretje. v. d. Hulst
beschrijft in dit verhaal hoe wreed en meedoogenloos jongens
kunnen zijn, met 't plagen van oude menschen. Hoeveel leed wordt
dezen ouden man berokkend door 't vernielen van z'n karretje,
dat hij voor z'n kleinzoontje, dat ziek lag, maakte voor z'n verjaardag. II. Een sterke vader. Heel aardig wordt hierin beschreven
hoe zwakke menschen boven sterke menschen kunnen uitblinken
door moed, zelfopoffering en naastenliefde, wat met lichamelijke
kracht niets te maken heeft. Zoodat zelfs jongensoogen kunnen
zien, en jongensharten kunnen begrijpen dat menschenliefde boven
lichamelijke prestaties zegeviert. III. Een vreemde match. Dit verhaal is ongetwijfeld 't beste van de drie en iedere jongen of meisje.
die dit gelezen heeft, zal begrijpen, dat onrecht lijden veel beter
is dan onrecht doen.
Algemeene op- of aanmerkingen: Z66 kan v. d. Hulst alleen
maar schrijven, vol van fijne, mooie trekjes, waard om ook door
ouderen gelezen te worden. Het derde verhaal is verreweg 't beste,
maar (voor 't eerste vooral) moet de schrijver oppassen niet te
sentimenteel te worden. In het tweede had 't Christelijke element
iets scherper op den voorgrond moeten treden, anders wordt 't
zoo gauw oppervlakkig. Een goed boek om de plaag- en vernielzucht als kwaad te bestrijden.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
HET MEISJE UIT HET BOSCH, door C. Th. jongejan-de Groot.
Catalogusno. 69; aantal blz. 60; 1 e druk; gecartonneerd; geillustreerd of met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.30;
10,-12 jaar; algemeisjesboek; geschikt voor een leeftijd van
meene strekking.
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Korte inhoud: Conny van Maren, een vervelend en verwend
dokterskind, kan het niet uitstaan dat haar vriendinnetjes spelen
met Mirry, een weesje, dat bij haar Grootmoeder woont in een
hutje in het bosch. Als Conny's hondje weggeloopen is, vindt Mirry
het, maar ze weet niet dat het van Conny is. Dat merkt ze pas op
den verjaardag van Conny. Als ze het diertje eerlijk terug brengt,
scheldt Conny haar voor dievenkind. Mirry wordt gevaarlijk ziek.
Wat heeft Conny nu een spijt. Veel van den Heere Jezus gehoord
te hebben, beteekent ook niet Hem toebehooren, leert ze nu. Mirry
heeft den Heere Jezus lief. Mirry herstelt en Conny komt haar zelf
het hondje terug brengen.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een fleurig boekje. Bijzonder
scherpe teekeningen, welke het uiterlijk zeer verhoogen. De teekening op blz. 46 is echter fout; de hond behoort er niet bij. Het zal
door onze meisjes graag gelezen worden; alleen die Engelsche
meisjesnamen zijn eerder hinderlijk, waar dient het voor.
Conclusie: Aanbevolen.
TOCH DE STERKSTE, door H. te Merwe.
Catalogusno. 74; aantal blz. 62; 2e druk; gecartonneerd, met
teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.30; jongensboek; geschikt
voor een leeftijd van ± 11-13 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Kees is wat afgunstig op Wim Donckers, die
nog maar kort op school is. Wim antwoordt nog al eens voor zijn
beurt. Daar kan Kees niet goed tegen. Hij wil ook zoo graag nummer één zijn. Kees vertrapt de plaatjes van het mooie vogelalbum,
dat Wim mee naar school heeft gebracht. Leen Horsting geeft
Kees schaamt zich nu voor den zwakkeren Wim. Hij maakt alles
Wim Leen heeft opgestookt. Hij wil Wim te lijf, als deze naar
hem toe komt, om alles goed te maken. Dat ziet Leen en hij wil
Kees weer zijn vuisten laten voelen. Maar Wim houdt hem tegen.
't Mag niet. God verbiedt de wraak en de vijandschap. De sterkere
Kees schaamt zich nu voor de zwakkere Wim. Hij maakt alles
weer met Wim goed. Kees is eerlijk. Wim, hoewel de zwakste,
heeft toch gewonnen.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een prachtboek, uiterlijk,
zoowel als innerlijk. Een fleurige band en rustige druk. Te Merwe
heeft ons in dit boekje weer iets geschonken wat we noodig hebben.
Een boek vol rijke leeringen en laat zien dat ook kinderen alleen
in Gods kracht hun gebreken kunnen overwinnen.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
DE STROOPEB, door Anne de Vries.
Catalogusno. 78; aantal blz. 59; 2e druk; gecartonneerd; geillustreerd met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.30; jon-
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9-12 jaar; algemeene
gensboek; geschikt voor een leeftijd van
strekking.
Korte inhoud: Jan van Dijk heeft een boek noodig op de landbouwcursus, maar heeft geen geld om het te koopen. Hij gaat daarom stroopen om het geld bij elkaar te krijgen. Zoodoende komt hij
in aanraking met Gart Jan, een echten strooper. Jan is dus op het
verkeerde pad. Onder invloed van Gart Jan zit hij heelemaal in de
strikken der zonde gevangen. Jan komt er langs een weg vol avonturen toch los van. En het einde van het boekje is, dat hij Kerstfeest viert met zijn vader.
Algemeene op- of aanmerkingen: Er zit spanning in dit verhaal.
De strijd van Jan wordt goed beschreven. Er zit ook een leerzame
strekking in om weerstand te bieden aan alles dat tot zonde wil
brengen. Maar het einde van dit verhaal bevredigt ons niet. Jan's
worstelingen uit den strik der zonde had, zeer zeker kinderlijk, maar
toch dieper beschreven moeten worden. En dan geen kerstboomenKerstfeest, waar hoofdzaak dreigt te worden „kaarsen koopen en
wat van die tierlantijntjes- en niet de herdenking van de geboorte
van den Heere Jezus, Die kwam om zondaren zalig te maken.
Conclusie: Niet aanbevolen voor Z.S.
Z0O'N HEIKNEUTER, door G. van Bokhorst.
Catalogusno. 83; aantal blz. 80; 1 e druk; gecartonneerd; geillustreerd met zwarte teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.40;
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10 jaar; algemeene
strekking.
Korte inhoud: Een echt jongensboek. Teus woont op de hei:
Vader moet, hard werken voor het dagelijksch brood. Teus woont
met Broertje Simon en moeder en vader in 't kleine huisje. Op
school doet hij goed zijn best en is een echte levenslustige jongen.
Nu komt er een nieuweling op school, Louis van Veen. Met dezen
kan hij het slecht vinden. Louis is trots en plaagziek. Vaak
jeuken Teus' vingers om Louis zijn sarren af te leeren. Om Vader
doet hij het echter niet, totdat hij eenmaal zoo boos wordt, als
Louis moeder gooit. Nu komt er beproeving. Vader komt zonder
werk, nu blijkt Moeder de sterkste. Zij wijst Vader naar den Heere,
bij Wien uitkomst is. En onverwachts komt dit. 't Is tegen Kerstmis. Het ijs is op 't water. De jongens rijden en ziet, daar gebeurt
een ongeluk. Louis van Veen zakt door het ijs en wordt door
Teus gered. Dit brengt Louis, die naar Teus' woning wordt gedragen, nader tot Teus. Gelukkig herstelt Louis spoedig weer.
Dit voorval brengt geheel redding in het heidehuisje. Vader krijgt
werk. De Heere had het gebed verhoord.
Algemeene op- of aanmerkingen: Hoewel het verhaal wel vlot
verteld is, kunnen we dit boekje niet aanbevelen. De remonstrant-
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sche geest, waar dit boekje in gedrenkt is, maakt het absoluut ongeschikt voor onze Z.S. Teus, die graag een schaapje van Jezus
wil worden, krijgt daarbij van den meester geheel verkeerd onderwijs. Men moet Jezus aannemen. Dit maakt hij met een voorbeeld
duidelijk. Hij neemt een potlood en zegt: Dit potlood is voor die
het aanneemt. Alleen Teus gaat uit de bank en neemt het aan.
Zoo gaat het nu, volgens den meester, ook met Christus. Maar dit
is geen onwederstandelijke genade, maar zuiver remonstrantisme.
Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S.
SCHOOLJONGENS, door H. Hoogeveen.
Catalogusno. 86; aantal blz. 74; le druk; gecartonneerd; met
teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.40; jongensboek; geschikt
voor een leeftijd van
10-12 jaar; algemeens strekking.
Korte inhoud: De kinderen van Jongsma gaan naar de Christelijke school. Daardoor hebben ze veel te lijden van de jongens
van de openbare school. Vader wordt er voor bij boer Reinsma
weggejaagd. Daardoor komt er veel zorg in 't gezin. Albert Jongsma verricht heel wat goede daden. Hij brengt Arie Reinsma, die zijn
broertje Dirk geslagen heeft, naar huis op de fiets als Arie zijn
voet gekneusd heeft. Hij haalt het schaap van Hessels uit de sloot,
Hessels, die altijd zoo leelijk tegen hem doet, omdat hij op de
fijne school gaat. Maar vader en moeder vinden thuis veel troost
in 't versje: „Die maar den goeden God laat zorgen", dat een der
meisjes uit haar psalmboek heeft geleerd. Door al het goede, dat
Albert doet, omdat hij zoo graag den wil van God doet en omdat
hij op de Christelijke school gaat, komt alles weer terecht. Hessels
vindt hem een goeden jongen en Reinsma neemt vader weer in
dienst.
Algemeene op- of aanmerkingen: De korte inhoudsweergave
kan reeds doen zien, dat dit boekje opkomt uit een beschouwing,
die de onze niet kan zijn. De schrijver laat gezangen uit een psalmboekje leeren. De kinderen van de Christelijke school zijn wel niet
beter dan de andere, maar ze moeten Jezus volgen en Gods wil
doen. En dan is er toch weer wel verschil. 't is wat zoetelijk en
laat wel wat aan de geschiedenis van den farizeeër en den tollenaar denken.
Het woord Heer wordt in plaats van Heere gebruikt.
Conclusie: Matig aanbevolen.
WOUT, DE SCHEEPSJONGEN, door W. G. v. d. Hulst.
Catalogusno. 89; aantal blz. 77; 5e druk; gecartonneerd; geillustreerd met zwarte teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.40;
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jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 11-14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Wout „deugt nergens voor", zeggen de menschen. Maar zijn moeder, een weduwe, kent haar jongen beter.
En al verzetten de kinderen er zich tegen en al kost het haar veel
leed en tranen, zij geeft toch toe, als Wout met alle geweld naar
zee wil. Ze weet haar jongen in Gods hand. Na het moeilijke afscheid van moeder komt Wout op zee als scheepsjongen. Het
wordt een moeilijke leerschool, want het zeemansleven is hard en
Wout is in der aard een echte, goedwillige fantast. Te moeilijker
wordt het voor hem, wanneer de bootsman telkens zegt: „een echte
zeeman wordt 'ie nooit." Wout verzet er zich tegen en zal het wel
eens anders toonen. Maar het lijkt of alles hem weer moet tegenloopen, precies als aan den wal en de menschen gelijk krijgen, dat
„hij toch nergens voor deugt". Eerst valt hij uit het want, later
valt het kind van den reeder, dat aan Wout's zorg is toevertrouwd, van de kajuitstrap. Schrikkelijk lijdt Wout onder dit alles.
Ten slotte doet een zware storm hen schipbreuk lijden. Angstig
spannend beschrijft van de Hulst dan, hoe Wout toch een echt
zeemanshart blijkt te bezitten door met levensgevaar Dora te
redden. Bewusteloos met het kind in de armen gekneld, vinden
de dappere mannen van de reddingsboot Wout, vastgebonden aan
de reeling. Toch een zeeman, al moet Wout na zijn herstel erkennen, dat het Gods wil niet was, dat hij zeeman worden zou.
Algemeene op- of aanmerkingen: Van de Hulst heeft in
Wout de scheepsjongen, een kostelijk jongensboek geschreven.
Hoe zullen de jongens daarvan moeten genieten, als wij zelf het
boek niet kunnen neerleggen, zonder eerst gelezen te hebben, dat
de Heere toch machtig is te redden als niemand helpen kan. Het
godsdienstige in dit verhaal is zuiver en onopgesmukt. jammer, dat
de scheepstaal, die niet altijd dezelfde is, welke we zoo graag
den jongens aanleeren, den jongens in den mond wordt gelegd.
Conclusie: Warm aanbevolen.
EEN MAASSLUISER JONGEN WORDT MINISTERPRESIDENT, door 0. de Moor en A. M. de Moor-Ringnalda.
Catalogusno. 93; aantal blz. 77; 1 e druk; gecartonneerd; geillustreerd met foto's; prijs f 0.40; jongens- en meisjesboek; algemeene strekking.
Korte inhoud: In dit boekje wordt op echt kinderlijke wijze het
leven geteekend van wijlen Abraham Kuyper. Al lezende zal
de persoon Kuyper gaan leven voor de kinderen. Gezellig en
onderhoudend geschreven. Terecht heeft dit werkje opvoedkundige en evangeliseerende beteekenis.
Conclusie: Warm aanbevolen.
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TWEE ANKERS, door K. Norel.
Catalogusno. 94; aantal blz. 78; le druk; gecartonneerd; geïllustreerd met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.40; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-16 jaar; algerneene
strekking.
Korte inhoud: Een verhaal uit de 1 6e eeuw. Brand Florisz,
een Enkhuizer jongen, is opperrnan bij den vestingbouw, maar zijn
hart is niet bij zijn werk, hij verlangt naar zee, maar terwille van
zijn moeder wil hij in 't bouwvak blijven. Maar eindelijk wordt
zijn wensch vervuld en krijgt hij een plaatsje op een binnenschip,
op de vaart naar Harderwijk. Er heerscht een oorlogstoestand
tusschen Gelderland en Enkhuizen. We leven mee met de spannende avonturen van Brand op z'n ontdekkingstocht in Harderwijk en 't lukt Brand achter de plannen der Gelderschen te komen.
Nog net op tijd om de Enkhuizenaren te waarschuwen, zoodat
de overval verhinderd wordt, weer dank zij Brancl's heldhaftig
optreden. Nadat de vijand afgeslagen is, wordt Brand bij den
burgemeester geroepen en beloond voor z'n moedig gedrag, zoodat z'n moeder nu toch heelemaal tevreden is met Brand:s nieuwe
levensrichting en wat trotsen op haar zoon is.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een boek, waar iedere jongen van zal smullen. Echte gezonde jongenslectuur. Ook best door
ouderen te lezen. Alleen wordt 't gedrag van Brand soms een
beetje tè moedig, zoodat 't nu en dan wei wat ongeloofwaardig
wordt.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
JESSICA'S EERSTE GEBED, door ,lesba Stretton.
Catalogusno. 98; aantal blz. 75; 22e druk; gecartonneerd;
geïllustreerd met zwarte platen; prijs f 0.40; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9-15 jaar; algemeene
strekking.
Korte inhoud: Jessica is een achterbuurtmeisje, dat niets dan
slaag krijgt van haar vaak dronken moeder en de buren. Zij
maakt kennis met den houder van een koffiestalletje en krijgt wekelijks nu wat oud brood en koffie. Deze man is ook koster en
Jessica komt eerst wel verscholen, maar later door toedoen van
den dominee openlijk in de kerk. Daniël de koster leert zich door
Jessica's houding als een ellendig zondaar voor God kennen. Als
Jessica gevaarlijk ziek is en door haar moeder voor goed verlaten
wordt, neemt Daniël Jessica in huis.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een fijn boekje, dat niet
aan de oppervlakte blijft. Zelfkennis leert Gods kinderen de zon-
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den verfoeien. De strekking is uitstekend. Trouwens, een 22e
druk zegt genoeg. Het uiterlijke is keurig verzorgd.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
ALS JE MAAR WILT, door C. Vlasveld.
Catalogusno. 99; aantal blz. 76; 1 e druk; gecartonneerd; geïllustreerd met zwarte en gekleurde platen met teekeningen tusschen
den tekst; prijs f 0.40; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een
leeftijd van ± 8-12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Miek en Leentje, twee vriendinnetjes, moeten
samen op een winteravond in een sneeuwbui een boodschap gaan
doen buiten het dorp. Op den terugweg verdwalen ze en beleven
een benauwd half uurtje. De postbode helpt hen. Miek is het dochtertje van een onderwijzer. Dat ze zoo spoedig den weg vonden,
achtten beide meisjes een gebedsverhooring. Ze willen nu wat
doen voor den Heere, n.l. met een Zendingsbusje loopera, maar
de vader van Miek wil dat niet, omdat er al met busjes geloopen
wordt. Dat is voor Miek teleurstellend. Jop, Miek's broer, kan
zijn zusje erg plagen. Zij kan daar niet tegen. Dat geeft soms
aanleiding tot ruzie. Moeder wijst Miek daarop en zegt, dat ze
toch wel wat voor den Heiland kan doen, rel. liefde onder elkaar
hebben. Miek neemt het zich wel voor, maar toch blijven de ruzietjes niet uit. Na zoo'n scène krijg vader een telegram, dat hij op
een begrafenis van oom Gerard moet. Dat wordt mede oorzaak
dat het met tante Hilda in orde komt. Als vader en moeder naar
de begrafenis zijn, redt Jop een jongentje dat door het ijs gezakt
is. Dokter brengt Jop thuis. Hij heeft een wond aan het hoofd.
Het valt echter erg mee. Jop belijdt vader zijn zonde van het rooken. De verhouding tusschen Jop en Miek verandert nu ook.
Algemeene op- of aanmerkingen: Het is een boeiend verhaal,
waar zeker opvoedkundige waarde in zit. Het Godsdienstig element bevredigt echter niet. Van schuldbelijden voor den Heere
wordt niet gesproken. Op blz. 35 worden beide kinderen genoemd
nSchaapjes van zijn kudde". Deze onderstreepte zin doet vermoeden, dat de schrijver wel wat luchtig omspringt met de ontroerende
waarheid. Tenzij iemand wederom geboren wordt, hij zal het Koninkrijk Gods niet zien.
Conclusie: Matig aanbevolen.
DE BENGELS, door Phe Wijnbeek.
Catalogusno. 102; aantal blz. 76; i e druk; gecartonneerd; geillustreerd met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.40; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9.-12 jaar; algemeene strekking.
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Korte inhoud: De Bengels zijn drie zusjes, zonder moeder.
Vader is leeraar aan het Gymnasium, heeft het te druk om zich
veel met zijn kinderen te bemoeien. Juffrouw Snoek doet de huishouding. De Bengels doen van alles en nog wat. Ze willen nu eens
.een heelen tuin aanleggen. Dan verven ze het hek weer op. Bij een
andere gelegenheid willen ze een arm meisje mee naar huis nemen
om het schoon te wasschen en kleeren plus speelgoed te geven. Van
Opa en Oma zijn ze een beetje bang. Want die zijn zoo deftig. Hun
vader gevoelt, wat zij missen: Een moeder. Daarom hertrouwt hij.
De kinderen zijn erg blij met hun tweede moeder. Ze vieren op
heel gezellige wijze vaders verjaardag.
Algemeene op- of aanmerkingen: De kinderen zullen van dit
verhaal genieten. Het „doen en laten" van de drie meisjes is leuk
beschreven. Er zit ook nog wel een strekking in, n.1.. hoe we arme
menschen moeten helpen. Maar godsdienstig bevat dit boekje zoo
weinig. Er staat geen kwaad in. Maar we zouden zoo gaarne een
meer positieve toon er in beluisteren. Om deze reden moet onze conclusie zijn:
Conclusie: Matig aanbevolen.
HET KNALPISTOOL, door Joh. v. d. Baren.
Catalogusno. 108; aantal blz. 91; 1 e druk; gecartonneerd; met
.teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.30; jongensboek; geschikt
voor een leeftijd van ± 10,-12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Om wraak te nemen op Geert Rengers heeft
Jaap Somer stiekem diens knalpistool weggekaapt. Geert is een
gemeene jongen, de zoon van een scharenslijper, die een dronkaard
is. Jaaps vader is monteur, maar al een poos werloos. in het gezin
Somer vreest men den Heere. Boon, een oud vriend van Somer,
chef-monteur, komt eenige weken op het dorp, om de machines voor
de zuivelfabriek te stellen. Jaap's vader zal een paar weken helpen.
Boon neemt zijn intrek in het huis van Somer. Wat kan die Boon
vertellen. Hoe Jaap luistert naar het verhaal van den storm op zee,
het gevaar en hoe de Heere hielp op Boon's gebed. Jaap wil het
knalpistool niet langer houden. Als de jongens er bij zijn op de
weide, doet hij, alsof hij het pistool vindt. Dan gaan ze schieten.
Daardoor slaan de paarden op hol van Boer Lammers. Dirk, zijn
zoon, loopt een hersenschudding op. Boon en Somer grijpen de
paarden. Tenslotte krijgt Somer de betrekking van machinist op de
zuivelfabriek en Jaap en Gast worden goede vrienden.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een uitstekend geslaagd jongensboek. Vlotte, aantrekkelijke verhaaltrant. Dat aan gezangen
boven psalmen de voorkeur wordt gegeven in dat overigens sympathieke boekje, betreuren we. .,Jaap maakt het ook met God in
,orde". Die uitdrukking past in dit boekje evenmin als een inktklad
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in een schoonschrift. Tegenover deze voor ons onprettige dingen
staat zooveel goeds, dat we besluiten:
Conclusie: Aanbevolen.
GERDA DE BATAVENDOCHTER, door D. A. van Binsbergen..
Catalogusno. 109; aantal blz. 93; le druk; gecartonneerd; geillustreerd met zwarte platen of met teekeningen tusschen den tekst;
prijs f 0.50; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van
± 12-13 jaar; Zendingsgeschiedenis.
Korte inhoud: Gerda, een Batavendochter, wordt door Wolfram, die voor goed geld met de Franken heult, door dezen op gemeene wijze gevangen en naar het land der Saliërs gevoerd om
als slavin verkocht te worden. Gelukkig voor haar, weten een Romeinsch marskramer-evangelist en zijn knecht, samen met Geerlof,.
den broer van Gerda, die uit Romeinschen dienst teruggekomen is,
Wolfram te achterhalen en alsnog zijn booze plan te verijdelen en
hem over te leveren aan de Romeinen.
Conclusie: Een vrij fantastisch verhaal. De schrijver maakt het
wel wat erg bont. Hij zoekt zijn stof in een verleden, maar laat de
menschen spreken en doen en optreden in omstandigheden, die met
de werkelijkheid in strijd zijn.
Deze geschiedenis, die bijzonder spannend geschreven is, speelt
in het Bat-ouwe, het land der Bataven. De schrijver laat goed zien
wat het is: „zonder Christus, geen hoop hebbende en zonder God
in de wereld", maar daarnaast schildert hij ons hoe de Blijde Boodschap van Jezus Christus het eerst door Romeinen in ons land wordt
gebracht. 't Is een mooi boek, de jongens zullen het met graagte
lezen.
Het woord Heer wordt in plaats van Zeere gebruikt.
Conclusie: Aanbevolen.
ROZEMARIJNTJE, door W. G. v. d. Hulst.
Catalagusno. 116; aantal blz. 90; 3e druk; gecartonneerd;
geïllustreerd met zwarte platen met teekeningen tusschen den
tekst; prijs f 0.50; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ±7-10 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Rozemarijntje is eenigst kind. Haar vader vaart
op zee en moeder wordt ziek. Zij, n.l. R. komt bij een tante, een
echte dame, niet gewend aan kinderen. Zij begrijpt haar niet. En
zij wil tenslotte niet weten, dat zij van het kind houdt. Toch heeft
Rozemarijntje ook haar Tante gewonnen. Haar Oom heeft bijzonder veel pret met deze kleine robbedoes. Wanneer moeder weer
thuis is, valt het ook voor de deftige Tante niet mee om te scheidan van het lieve kind.
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Algemeene op- of aanmerkingen: W. G. v. d. Hulst heeft
bijzonderen aanleg om voor kinderen te vertellen. Het boekje is
echt vroolijk en blij. Het is een boekje om van te genieten. Voor
de Kerstuitdeeling minder geschikt. Sterk godsdienstig is het niet,
hoewel de Christelijke levenstoon niet ontbreekt. Overigens veel
lof.
Het woord Heer wordt in plaats van Heere gebruikt.
VLIEGTUIGBOUWERS, door Joh. van Hulzen.
Catalogusno. 144; aantal blz. 107; 1 e druk; gecartonneerd;
geïllustreerd met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.60; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ±- 11-13 jaar;
algemeene strekking.
Korte inhoud: In de vacantie bouwen twee jongens, Hans en
Edu, een vliegmachine van een paar kisten, wat planken en wielen.
Verdere benoodigdheden stelen ze bij een opkooper van oud ijzer
enz. Hierbij nemen ze Herman mee. Wanneer hun diefstal opgemerkt wordt, loopen ze zoo hard mogelijk weg. Maar Herman
valt in het oud roest en heeft dientengevolge een diepe snee in
zijn hand. Bloedvergiftiging is hiervan het gevolg. Edu voelt
schuld. Want hij heeft Herman meegelokt. Wat is hij bang, dat
de diefstal uit zal komen. Bij ongeluk kwam hij tenslotte toch tot
een bekentenis. En het einde maakt alles goed. Edu gaat met zijn
vader een echten vliegtocht maken.
Algemeene op- of aanmerkingen: Er zit spanning in dit verhaal. Het is levendig en boeiend geschreven. Daarom is het jammer, dat het slot zoo onbevredigend is. Godsdienstig is het boek
erg oppervlakkig. De schrijver had de ernst van het kwaad meer
moeten teekenen. Gemist wordt ook het echte berouw over de
zonde, dat dieper gaat dan spijt hebben. Daarom moet onze conclusie zijn:
Conclusie: Matig aanbevolen voor Z.S.
ABONNEERT U OP HET ORGAAN VAN DEN
HERV. ZONDAGSSCHOLENBOND OP G.G.

',ONZE HERVORMDE ZONDAGSSCHOOL"
Belangrijke artikelen. Abonnementsprijs slechts
50 cent per jaar. WACHT NIET LANGER.
Iedere Zondagsschool moet voor ieder van het personeel
dit blad aanschaffen. De kosten zijn heel gering.

Bondsboekhandel J. BOUT, Huizen
Waterstraat 4-6 — Tel. 293

Giro 177897

Uitgaven van W. D. Meinema N.V. te Delft
De in den Catalogus voorkomende boeken zijn slechts in één
uitvoering verkrijgbaar. Beneden 40 cent zijn ze ingenaaid, vanaf
40 cent zijn ze gebonden in luxe cartonnen band met ronden rug.
Alle titels staan dus maar eenmaal in de catalogus.
Nieuwe uitgaven. Dit jaar verschenen er 21 nieuwe deelen en
21 herdrukken, dus totaal 42 nieuwe uitgaven. De nieuwe deelen
zijn genummerd 118 t.m. 138 en zijn in den Catalogus met een
geteekend.
Zichtzending. Zondagsschoolonderwijzers, die voor een groot
aantal kinderen te zorgen hebben, raden wij aan een zichtzending
aan te vragen. Zij ontvangen dan een keurig kistje met de 42
nieuwe uitgaven 1936. Met de boeken in de hand kan dan een
bestelling gemaakt worden. Het kistje zenden wij ongefrankeerd.
Het kan eveneens ongefrankeerd teruggezonden worden. De boekhandel zorgt ook gaarne voor toezending.
Bezoek. Met genoegen willen wij U bezoeken om onze boeken
te laten zien. Komt U eens in Delft, dan staat onze toonzaal te
Uwer beschikking. In beide gevallen kunt U rustig Uw keus maken.
Onze boeken zijn ook in den erkenden boekhandel verkrijgbaar.
Ook dit jaar zijn de prijzen weer verlaagd. Niet alleen met
den inhoud, ook met de uitvoering en prijs kunnen onze boeken
met de neutrale wedijveren. Verouderde werkmethoden zijn aan
kant gezet en het resultaat was verrassend. De boekjes zien er
keurig uit. De band is luxe. De rug rond met titel. Bandontwerp
origineel. Het stevige papier houtvrij en de illustraties kinderlijk,
juist, frappant en doeltreffend.
Nieuwe traetaten< De tracta ten zijn pittig geschreven, pakkend geïllustreerd, artistiek gevouwen en hebben gekleurd papier
en een moderne lettertype. Vooraanstaande personen op het Evangelisatie-gebied hebben hun krachten gegeven op om treffende
wijze den lezer te boeien. De tractaatjes zijn wisselend van vorm,
omvang, kleur, papiersoort, lettertype en onderwerp. 't Zijn scherpe
pijlen op het hart gericht. Voor allerlei gelegenheden is er geschreven. Voor Kerstfeest, Goede Vrijdag, Paschen, Pinksteren,
Hemelvaart, Jaarwisseling, Hervormingsdag, schippers, kermis,
rouw, Zaterdagavond, diverse gelegenheden, enz. enz. De prijzen
zijn 60 cent, ƒ
f 1.25 per 100 ex. Bij grootere afname lagere
prijzen. Deze firma levert goed, bruikbaar werk.
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Artistieke Tekstkaarten. In bruin gedrukt op créme carton.
1 e serie — Woorden van den Heere Jezus. No. 1,-12 ontworpen
door Dirk Boode.
2e serie — Woorden der Zaligheid. No. 13-24 ontworpen door
D. J. C. van Herwijnen.
3e serie — Levenswoorden. No. 25-36 ontworpen door• J. van
der Horst.
Deze kaarten zijn buitengewoon goedkoop en daardoor geschikt voor uitdeeling en massa-verspreiding. Tegen billijken prijs
kan de achterzijde door ons bedrukt worden met een convocatie,
aankondiging, enz.
Prijzen: per 100 stuks f 0.75; 250 stuks f 1.40; 500 stuks ƒ 2.50;
100 stuks f 4.—; 200 stuks f 6.50, verhoogd met kosten voor porto
en omzetbelasting.
,,Stennnen des Heils" is een prachtliederenbundel voor Zondagsschool, Evangelisatie, School en Huisgezin. Ook voor het
Kerstfeest is de bundel zeer geschikt. Er komen veel Kerstliederen
in voor. Tekstblaadjes van deze liederen zijn apart verkrijgbaar
tegen zeer la gen prijs. Bij den muziekbundel is bij de muzikale
bewerking bijzonder gelet op de behoefte van koren. Met allerlei
leeftijd is rekening gehouden, met kinderen en met ouderen. Eenvoudige versjes met gemakkelijke melodieën, die spoedig van
buiten gekend worden, maar ook liederen, die dieper gaan en
aan hooger muzikale eischen voldoen. Doch einddoel is te getuigen van het heil des Heeren.
Muziekbundel, formaat 21x151/2 c.M., 544 bladzijden op Ie
kwaliteit papier gedrukt. Prijs ingenaaid f 2.25; bij 25 ex. á. f 1.80;
bij 50 ex. á f 1.60. Prijs gebonden in rood linnen stempelband
met goudtitel f 2.90; bij 25 ex. á f 2.45; bij 50 ex. á f 2.25.
Tekstboekje, formaat 151/2 X12 c.M., 164 bladzijden, prijs ingenaaid f 0.25; bij 25 ex. á f 0.221/2 ; bij 50 ex. á f 0.21; bij 100 ex.
f 0.20; bij 250 ex. f 0.22 1/2 ; bij 50 ex. f 0. 21; bij 100
f 0.20; bij 250 ex. á f 0.19. Prijs in linnen f 0.371/2 ; bij 25 ex.
f 0.35; bij 50 ex. á f 0.331/2 ; bij 100 ex. á f 0.321/2 ; bij 250 ex.
f 0.315.
Tekstblaadjes, 4 pag. met 6 á 8 Kerst-, Paasch- of Pinksterliederen, Ook voor andere gelegenheden. Vraagt gratis monsters.
Prijs per 100 ex. f 0.75; bij 250 ex. f 1.50; bij 500 ex. f 2.50;
bij 1000 ex. f 4.—.
Ook verscheen Opwaarts, Herinneringsbundel, samengesteld
door H. te Merwe en P. de Zeeuw J.Gzn. Bandontwerp, 8 illustraties en typografische verzorging van J. de Vries. Ook zijn opgenomen 9 origineele Bijbelsche platen van J. H. Isings. 138 blz.
Opdracht en gedenkdagen-kalender gedrukt in twee kleuren. Prijs
slechts 70 cent.

28
Deze bundel is bedoeld als een herinnering aan wat op de
Zondagsschool is onderwezen. Sinds langen tijd voelde men het
gemis aan een speciaal geschenk voor hen, die de Zondagsschool
verlaten. Op veler verzoek hebben wij thans dezen keurigen herinneringsbundel uitgegeven. Voor de uitvoering zijn geen kosten
gespaard. Veel platen en gebonden in luxe cartonnen band.
INHOUD: OPDRACHT.
Hierin komt de naam van de(n) leerling(e) en onderteekening van de(n) onderwijzer(es), waardoor het
boek een persoonlijk cachet krijgt.
GEDENKDAGEN-KALENDER,
met aanwijzingen van Schriftgedeelten voor eigen lezen
en ruimte voor het aanteekenen van verjaardagen.
HET EVANGELIE
in een aaneenschakeling van bijbelplaatsen. Elk met
een schitterende teekening van J. H. Isings.
1. De zonde 2. Gods beloften; 3. Des Heilands geboorte; 4. Des Heilands prediking; 5. Des Heilands
lijden en sterven; 6. Des Heilands begrafenis en opstanding; 7. Des Heilands hemelvaart; 8. De uitstorting
van den Heiligen Geest; 9. Des Heilands toekomst.
FEESTMUZIEK.
1. Bij de kribbe; 2. De doornenkroon; 3. Opstanding;
4. De dag der kroning; 5. Geest des Heeren, kom van
Boven!
GEDICHTEN.
J. Revius.
1. Spruite Davids,
Heiman Dullaert.
2. Christus stervende,
Seerp Anema.
3. Paaschmorgen,
Mr. W. Bilderdijk
4. 's Heilands hemelvaart,
5. Pinksterlied,
I. da Costa.
NOVELLEN.
H. te Merwe.
1. Zendingstocht,
2. . . . kunnen vieren,
H. te Merwe
P. de Zeeuw j.Gzn.
3. De beide logeergasten,
P. de Zeeuw J.Gzn.
4. Als 't hart spreekt,

VADER'S OUDSTE, door Carla.
Catalogusno. 11; aantal blz. 165; 3e druk; gecartonneerd;
geïllustreerd met zwarte platen met teekeningen tusschen den
tekst; prijs f 0.50; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ±
12 14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Moeder Snijders is ziek. Het is noodig dat zij
eenigen tijd in eene inrichting wordt opgenomen. Ger, de oudste,
moet nu de huishouding waarnemen. jan is op de Kweek, Truus
krijgt pianoles. Frans, Mien en Greetje behooren ook tot het gezin.
Vader heeft het moeilijk, want de schoenwinkel gaat ook niet
rooskleurig. En nu z'n vrouw weg, is voor hem een dubbel kruis.
Voor Ger breekt eveneens een moeilijke tijd aan. De geschiedenis
van den jood Davids en z'n moeder is eene aardige afwisseling
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in 't verhaal. Het bijbeltje van Mien is een middel om Davids
onrustig te maken. Ook het zingen van Greetje is dienstig om
Moos te doen begeeren naar de eeuwige rust. Mijnheer Davids
sterft en moeder Snijder komt weer thuis. Ook Jan breekt met zijn
slechte kameraden.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een mooi boek met een
goede strekking. Er zit opvoedkundige waarde in. De schrijfster
probeet een tipje op te lichten van den sluier, die er ligt over een
gezin, wanneer moeder weg is. Droevig is het als de geestesvermogens gekrenkt zijn. Ook de beschrijving van het ziek- en sterfbed van Moos is treffend. Ook voor den Jood alleen verzoening
door voldoening van den Messias, Jezus Christus.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
KLEINE JAAP, door Paula.
Catalogusno. 14; aantal blz. 32; 4e druk; slappe omslag; geillustreerd met zwarte teekeningen tusschen den tekst; prijs j 0.16;
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9 jaar;
algemeene strekking.
Korte inhoud: Een kinderlijk verhaal, uit een teeder gemoed
geschreven. Jaap is een arm, ongelukkig knaapje. Zijn moeder, die
hem teer beminde, wat een godvreezende vrouw. Zij stierf in het
ziekenhuis en haar zoontje Jaap bleef achter met zijn tweeden
vader, die zich weinig van den knaap aantrok. Hij leidde een
slecht leven, was weinig thuis en zoo was Jaap aan zijn lot overgelaten. Gelukkig dat een buurvrouw zich af en toe over hem
ontfermde. Op zekeren nacht werd zijn vader uit het bed gelicht.
Hij had een inbraak gepleegd. Kort daarop werd Jaap door een
zuster naar het stadsbestedelingenhuis gehaald. Jaap was geen onbekende voor baas Bartels, den smid. Hij sprak met zijn vrouw
af, dat zij jaap als kind zouden aannemen. Zij waren zelf kinderloos. De directeur van het „huis" vond het goed en zoo kwam
Jaap in Bartels woning. Daar kreeg hij een uitstekend tehuis.
Liefderijk werd hij daar opgenomen. Bartels en zijn vrouw waren
te meer verblijd, daar zij mochten vernemen uit een door de moeder
van Jaap achtergelaten brief, kort voor haar sterven geschreven,
dat deze vrouw, die den Heere vreesde, haar Jaap steeds had
opgedragen aan haar hemelschen Vader en vast vertrouwde, dat
de Heere haar zoontje onder Zijn hoede zou nemen. Het echtpaar
Bartels zag daarin een aanwijzing, dat de Heere den knaap op
hun weg had gebracht en het was hun wensch, dat de Heere hen
bekrachtigen mocht de opvoedingstaak naar 's Heeren wil te volbrengen.
Algemeene op- of aanmerkingen: De kinderen zullen dit boekje wel graag lezen. En het mooi vinden. En inderdaad is het in
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menig opzicht te prijzen. Het godsdienstige leven komt hierin goed
uit, waar we terdege op dienen te letten. Het verhaal als zoodanig is nogal in-elkaar-gezet. Het is een beetje te mooi gemaakt.
Toch:
Conclusie: Aanbevolen.
TWEE BUURJONGENS, door Maryo.
Catalogusno. 23; aantal blz. 72; 3e druk; slappe omslag; geïllustreerd met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.30; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9-11 jaar; algemeene
strekking.
Korte inhoud: Twee buurjongens, Dirk en Teun, zijn kameraden. Maar in hun vriendschap doen ze ook dingen, die heel niet
kameraadschappelijk zijn. Zoo steelt Teun een mooi stuk gummi
uit jaloersheid van Dirk, dat hij van zijn oom gekregen heeft.
Maar Teun krijgt het er slecht mee. Hij kan het niet langer houden. En bekent tenslotte eerlijk de diefstal. Dan komt Dirk's neefje,
Arie, logeeren. Bij het slootje springen, komt Teun in het water
terecht. Er wordt dientengevolge zwaar ziek. Nu voelt Dirk zich
bezwaard, omdat hij dit plan opgeworpen heeft. Hij voelt schuld.
En bidt den Heere om beterschap voor Teun. Dirk en Arie koopen
samen een stuk gummi voor Teun, waar deze erg blij mee is.
Teun herstelt weer. En de buurjongens zijn weer dikke vrienden.
Algemeene op- of aanmerkingen: De zonde der jaloerschheid
met haar gevolgen wordt hierin geteekend. Toch had op den ernst
van dit kwaad dieper ingegaan kunnen worden. Overigens heeft
dit vlot geschreven boekje een leerzame strekking. Daarom:
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
OM EEN GESTOLEN ZOUTVAATJE, door Joh. Breevoort.
Catalogusno. 29; aantal blz. 153; 3e druk; gecartonneerd;
geïllustreerd met zware platen met teekeningen tusschen den tekst;
prijs f 0.50; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-1z1
jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: De geschiedenis verplaatst ons in Schiedam.
Mevrouw v. d. Wal stelt haar oude dienstbode vóór een 2e meisje
te nemen. Kee heeft echter nog al bezwaren. Mevrouw zet door
en neemt Antje, een verwaarloosde straatmeid, aan. Zij is afkomstig uit een slop; zij is ruw en leugenachtig. Haar moeder is kaartlegster. Maar Keetje en Antje kunnen het niet vinden met elkaar.
Wel hoort Antje graag uit Gods Woord lezen en ook maakt dit
wel indruk op haar. De waarschuwingen, aan leugenaars en toovenaars gegeven, hebben indruk op haar gemoed gemaakt. Haar
moeder komt haar terughalen, want Antje heeft een zilveren zoutvaatje gestolen, dat zij nu terug moet geven. Mevrouw v. d. Wal
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krijg drie logeetjes, n.l. Dina, Jane en Clara. Op een middag gaan
deze samen naar een kaartlegster, de moeder van Antje. Jane's
waarschuwing hielp niet en Dina en Clara gingen toch. Antje
zegt haar moeder, wie die meisjes zijn. Haar moeder wreekt zich
nu en maakt hen zoo bevreesd, zoodat Clara zenuwziek wordt
en sterft. Clara gaat echter heen met God verzoend, nadat zij
haar verzwegen zonde beleden had. Ook Antje krijgt berouw en
leert bidden om vergeving van zonden. Ook Dina keert terug van
haar dwaalweg.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een mooi degelijk meisjesboek. Gewaarschuwd wordt voor lichtvaardig en oppervlakkig
leven. Hier en daar is het was „pasklaar- gemaakt en de uitdrukking, „zij behoort tot uw kudde" op blz. 95 doet wel een beetje
vreemd aan. Het is een boek voor ouders en kinderen, het bevat
veel opvoedkundige wenken. En dan
een waar verhaal. Dat
is mooi, dat pakt nog meer. De Heer en Mevr. v. d. Wal zijn
edele en godvruchtige menschen.
Het woord Heere gebruikt.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
BOB DE STRIJDER, door Henk van 't Veer.
Catalogusno. 35; aantal blz. 189; 3e druk; gecartonneerd;
geïllustreerd met zwarte platen; prijs f 0.60; jongensboek; geschikt
voor een leeftijd van ± 12-15 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Bob woont in A'dam en gaat op de Ulo-school.
Door bedrog weet hij een goed cijfer van den leeraar in Fransch
te bemachtigen. Hij voelt het kwaad, maar wil in eigen kracht
daartegen strijden. Op allerlei wijzen komt tot uiting, wat woont
in z'n booze hart. Hij gaat met verkeerde jongens op de \,Vesteinderplassen roeien en beleeft daar allerlei narigheid van. 't Wordt
van binnen al donkerder, hij verzwijgt z'n kwaad tegen vader en
moeder. Hij mag in een kamp gaan logeeren en krijgt er griep.
Dan vertelt hij alles aan een ouden dokter, die hem raadt ook z'n
ouders al het kwaad te belijden. Bob is stellig van plan dit te doen.
Maar thuis gekomen zwijgt hij weer. Op de Ulo wordt hij bespot
en daar is hij niet tegen bestand. Hij zal eens toonen wat hij durft.
Het loopt slecht af. De grap met jeukpoeder in Paul's haar gewreven, is nadeelig voor hem, zoodat hij naar huis wordt gestuurd.
Bob wordt weer ziek en in z'n angst bekent hij alles aan vader
en ook aan Moeder. Z'n vriend Hennie wordt hem tot steun. Met
Mijnh. Bulder kon hij niet overweg. Hij gaat alles aan hem vertellen en ook aan Mijnh. Visser belijdt Bob z'n bedrog bij de Fransche repetitie gepleegd. Alleen met Gods hulp kan een jongen
strijden tegen 't kwaad.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een buitengewoon mooi en
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keurig geschreven jongensboek. Met genoegen hebben wij het
gelezen. Er is voor jongens, onderwijzers en leeraars uit te leeren.
Een boek dat er in gaat. Dit bewijst reeds z'n 3e druk. De auteur
laat duidelijk uitkomen, dat onze strijd tegen 't kwaad nooit in
eigen kracht kan geschieden. Zoowel inhoud als strekking heeft
ons van begin tot eind geboeid.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
OP LINDENOORD, door Carla.
Catalogusno. 36; aantal blz. 94; 4e druk; gecartonneerd; geillustreerd met zwarte platen en teekeningen tusschen den tekst;
prijs f 0.40; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-12
jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Op Lindenoord woont Miep, het hoogmoedige
dochtertje van mijnheer Hoogvliet, dat wel een groot verschil
maakt met de nichten en neven uit het aardige predikantsgezin
van Ds. Hoogvliet, trouwe jongens en meisjes, die graag op Lindenoord komen logeeren, niet voor Miep, maar voor hun vriendelijke Oom en Tante.
Op Lindenoord komt een meisje uit een zeer verarmd predikantsgezin in Saksen logeeren. Zij is ondervoed en geniet dankbaar van de groote voorrechten, die Miep op Lindenoord niet
opmerkt. Er is nog een andere leelijke trek in Miep's karakter, zij
is niet eerlijk. Haar oneerlijkheid kost den tuinknecht zijn betrekking op Lindenoord. Gelukkig komt Miep tot inkeer; als Carla
valsch beschuldigd wordt van diefstal, gevoelt Miep het verdriet,
-dat zij Frits heeft aangedaan, maar ziet zij ook het groote kwaad,
dat zij hiermee gedaan heeft.
Als Miep alles aan Moeder beleden heeft, gevoelt zij niet in
-eigen kracht tegen de zonde te kunnen strijden, maar den Heere
noodig te hebben. Dan komt het wel goed ook!
Algemeene op- of aanmerkingen: Een aantrekkelijk boekje,
dat beslist goede trekken vertoont. Vrij simpel, maar zuiver.
Conclusie: aanbevolen.
DE GELAPTE BROEK, door Hugo Kingmans.
Catalogusno. 37; aantal blz. 58; 4e druk; gecartonneerd; geïllustreerd met zwarte platen met teekeningen tusschen den tekst;
prijs f 0.40; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 11-14
jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Koert is een flinke jongen, wiens moeder weduwe is. Door een clubje van vijf jongens wordt hij uitgelachen.
Dirk Koster, een rijke boerenzoon, vond het aardig om Koert uit
te lachen, daar deze een broek droeg met ingezette lappen. Douwe
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Eisinga kan niet echt meedoen, durft echter niet z'n afkeuring
hierover uit te spreken. Toch vertelt hij thuis, wat is voorgevallen.
Zijn vader vindt het laf van hem dat hij niet flink is opgetreden.
Vader leest uit den Bijbel voor, dat de Heere rijken en armen
gemaakt heeft. Koert's moeder vermaant haar jongen niet kwaad
met kwaad te vergelden. Zij wijst erop. dat rijken en armen elkander ontmoeten. Daar Koert nog al eens een karweitje voor buurman moet doen, belooft deze hem als hij van school af is, dat
Koert dan in de tuinderij mag komen. De moeder van Koert gaat
nu ook uit werken bij Douwe thuis. Tenslotte kiest hij en de
andere jongens partij voor Koert. Ook Dirk Koster's moeder komt
er achter, wat haar zoon deed. De vrede tusschen hem en Koert
"komt nu ook tot stand.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een goed jongensboek. Een
verhaal met veel opvoedkundige waarde. Op juiste wijze is geteekend hoe diepgrievend het is voor een jongen door een medescholier bespot te worden. 't Is goed als ouders hun kinderen de
fouten onder het oog brengen. Koert leert z'n wraak bedwingen.
Met genoegen hebben wij dit boek gelezen.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
MOOI DIENTJE, door Johanna Breevoort.
Catalogusno. 38; aantal blz. 116; 4e druk; gecartonneerd;
geïllustreerd met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.40;
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 11-14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Dientje, het eenigste dochtertje van het hoofd
der school, is een knap meisje. Haar moeder is gestorven. Haar
vader sterft ook. Uitwendig is Dientje mooi. Inwendig leelijk. Ze
is trotsch. En pronkt met al het moois, dat zij heeft. Ze spot met
gebreken van andere kinderen. Steelt zelfs om iets moois te kunnen
koopera. Na den dood van haar vader komt ze bij den smid in
huis. Maar ook hier kunnen zij, ondanks de godsdienstige opvoeding, die zij altijd genoten heeft, niets met haar beginnen. Ze gaat
bij den smid weg. En komt in Rotterdam op een atelier. Hier worden haar oogen slechter vanwege het fijne werk, dat zij doen moet.
Nu wordt het een weg van lijden en vernedering voor haar. Ze
komt na lange zwerftochten in Drente bij een boer terecht. Dan
is ze al heelemaal blind. Maar haar lijden en vernedering is haar
tot een zegen geworden. Ze heeft tot God leeren roepen. Die haar
verhoort. Die mildelijk geeft. En niet verwijt. De vrede Gods komt
in haar hart. Nu is ze inwendig: mooi Dientje.
Algemeene op- of aanmerkingen: Dit boeiend geschreven
boekje heeft een zeer leerzame strekking. De zonde met haar ern
stige gevolgen worden er treffend in geteekend. Maar ook de
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bewarende Hand des Heeren. Wel had van de bekeering meer
gezegd kunnen worden. Daar wordt in de meeste Zondagsschoolboekjes nogal oppervlakkig over geschreven. Wanneer zal er eens
een boekje verschijnen, waarin dit op kinderlijke wijze echt wordt
beschreven, gelijk dit in Gods Woord ons geleerd wordt? In de
meeste boekjes wordt het zoo maar even genoemd. Een goede
strekking heeft dit boekje echter. Het is ook keurig uitgegeven,
zooals we dit van Meinema gewend zijn.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
VAN NEL EN NOL EN KEESJE BOL, door Marijo.
Catalogusno. 44; aantal blz. 51; 3e druk; gekl. omslag; geïllustreerd met zwarte platen; prijs f 0.25; meisjesboek; geschikt voor
een leeftijd van ± 6-7 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Nel krijgt een konijntje van haar buurman
Keesje Bol. Zij geeft het den naam van Nol. Maar Nol kruipt
onder den mand door en gaat bij Keesje Bol op bezoek. Het eet
bij buurman van de kool. Deze vindt Nol en brengt ze terug bij
Nel. Vader betaalt de schade, die door Nol is aangebracht. Met
Kerstmis koopt vader een konijn van Keesje Bol om deze te slachten. Nel wilde niet dat Nol werd geslacht. Keesje Bol en z'n
vrouw krijgen ook eenboutje van het gebraden konijn. Voor allen
wordt het nu een mooi Kerstfeest.
Algemeene op- of aanmerkingen: Wel een aardig verhaaltje.
De woorden zijn in lettergrepen verdeeld. De uitvoering van het
boekje is te mooi voor den inhoud, want die biedt weinig zakelijkheid.
Conclusie: Matig aanbevolen voor Z.S.
HENKIE, door Carla.
Catalogusno. 50; aantal blz. 80; 2e druk; slappe omslag; geillustreerd; prijs f 0.30; jongensboek; geschikt voor een leeftijd
van ± 7 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Een verhaal van een kleinen jongen, Henkie
Postma, zoontje van Dominee Postma. 't Is iets uit het leven van
een dreumes van 5 jaar. Onopgesmukt wordt alles verteld, zijn
gansche jongensleventje; zijn spel en zijn domme, onnadenkende
jongensstreken. Toch aardig! Hij is degene, waar haast alles om
draait. Toch komt er het „godsdienstig opvoedend element" ook
naar voren. Echt geteekend is moeders angst en zorg voor hem,.
Alles is even natuurlijk in het boekje.
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
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DE GEUZENTROEP, door A. van Atten.
Catalogusno. 65; aantal blz. 83; 3e druk; gecartonneerd, geillustreerd met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0/10; joneensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 11-13 jaar; algemeens
strekking.
Korte inhoud: Vijf jongens hebben een club opgericht, „,-7, e
Geuzentroep". Zij gaan in het bosch spelen en plagen daar een
man, die als norsch en onvriendelijk bekend staat. De jongens
schelden hem uit voor „leelijke jaap-. Meester Bruine vertelt aan
de jongens de geschiedenis van Jaap Sanders. En nu blijkt, wat
de oorzaak is van Sanders onvriendelijkheid. In de stad hadden
jongens zijn zoontje „Kobus" van den steiger geduwd, waardoor
hij levenslang ongelukkig en zwak moest blijven. De jongens van
„de Geuzentroep" gaan om vergeving vragen voor hun plagerije.n,
en nu worden vriendschapsbanden gesloten. Bij een nieuw spel
verdrinkt bijna Wim Hartman, een zoontje van den ouderling,
Hij wordt door zijn vriendje, een jodenjongetje, Nathan, gered.
Maar Nathan heeft een zeer onvriendelijke kostjuffrouw, die al
haar gezegden begint en sluit met: „zoo, zoo". Door bemiddeling
van Wim's vader staan de ouders van Nathan, die in Indië zijn,
toe, dat hij wordt opgenomen in het gezin van Hartman,
Algerneene op- of aanmerkingen: Een pracht van een jongensboek, met vele opvoedkundige wenken. De schrijver is goed
geslaagd in het teekenen van de onderscheiden personen. Ruw
en baldadig kunnen de jongens zijn, maar ook ernstig; met gebogen hoofden loopen ze achter den lijkwagen en van hun opgespaarde zakgeld laten ze een eenvoudigen steen op het graf van
Kobus plaatsen. 's Levensleed kan de ziel van God afvoeren,
zooals bij Sanders, maar ook doen berusten in Gods welbehagen,
zooals bij Kobus. Wat een sterk geloofsvertrouwen bij Kobus, de
Heere geeft ook stervensgenade.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
DE rellUSKETTIER VAN DEN PRINS, door Hugo Kingmans.
Catalogusno. 66; aantal blz. 163; 3e druk; gecartonneerd;
geïllustreerd met zwarte platen met teekeningen tusschen den
tekst; prijs f 0.50; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van
10-15 jaar; Vaderlandsche geschiedenis.
Korte inhoud: Dit is een bewerking van het historische feit
uit 1590. De verrassing van Breda door een turfschip. We maken
kennis met het gezin van Adriaan van Bergen, den turfschipper.
Het leven van Prins Maurits wordt ook aangehaald. De dood van
Prins Willem van Oranje en de volgende jaren worden zoo beschreven, dat wij zien hoe de strijd om onze geloofsvrijheid een
moeilijke bange worsteling is geweest.
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Algemeene op- of aanmerkingen: Hugo King mans heeft ons
mooie boeken gegeven. Toch is dit niet het mooiste van hem.
Zeker, 't is goede historische lectuur, maar 't had wat positiever
kunnen zijn. Onze jongens zullen het echter zeker graag lezen.
Taal en stijl zijn heel goed en uiterlijk is het boek uitstekend verzorgd: Daarom:
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
GROEIENDE VRIENDSCHAP, door A. Warnaar.
Catalogusno. 67; aantal blz. 160; 2e druk; gecartonneerd; geillustreerd met zwarte en gekleurde platen tusschen den tekst:
prijs f 0.50; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd
van ± 12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: De inhoud van het boek, dat zeer prettig is
geschreven, beantwoordt volkomen aan den titel. Het is een echt
jongensboek, doch ook meisjes zullen het met graagte lezen. We
komen in aanraking met 3 flinke jongens, gulhartig, vroolijk, rond;
die zeer zeker geen heilige boontjes zijn, doch ook niets geniepigs
bezitten.
Walter Ravendonk, de zoon van den fabrieksdirecteur uit
Noordewal, Henk Sluiter, het zoontje van den dokter en Jaap, de
zoon eener weduwe, kunnen het opperbest met elkaar vinden.
Eerst verstaan Jaap en Henk elkander niet al te best, doch de
verhouding wordt later heel goed. Eens in het bosch aan het
spelen en door den veldwachter, den „biggengrijper", achtervolgd,
verdwaalt Henk Sluiter. Jaap gaat hem opsporen en bemerkt zijn
vriend, die buiten adem komt aanhollen, daar hij door ,,mottigen
Janus-, een zwerver, wordt achternagezeten. Heel aardige tafereeltjes komen er in het boek voor. Henk Sluiter wordt eens door
zijn makkers over het ijs geholpen, met behulp van een balk, die
de jongens hebben weggenomen van een in aanbouw zijnd huis.
De „biggengrijper" betrapt hen en zorgt er voor, dat zij voor
den burgemeester moeten komen. Met een „reprimande" komen zij
er af. Veel genoegen beleven de jongens van een boer, Buitelaar
geheeten, die veel met de knapen opheeft. Zij hebben vrij spel op
zijn hoeve en de landbouwer spreekt veel met hen over hoogere
dingen. Zoo b.v. na een bezoek in de Duvelshutte, een voor de
jongens spookachtig huis, waarin zij waren opgesloten en angstige
oogenblikken doorleefden. Dat gesprek met die jongens, waarbij
het over het bidden gaat, doet Roomsch aan. Het middel als middel
om uit den nood te komen en van angst te worden bevrijd, wordt
zeer aangeprezen en over het gedurige gebed van den Christen,
waarin hij zielenood aan den Heere bloot legt, wordt niet gesproken. Dat is jammer. Oppervlakkig is ook geteekend waarin
openbaar wordt, dat een Christen den Heiland liefheeft. Over
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zonde, straf en schuld, die de Borg droeg en betaalde, wordt niet
gerept. En blz. 133 geeft ons van die oppervlakkigheid ruimschoots
blijk, als Jaap Henk beetpakt en zij samen door het gras rollen,
om eens eventjes uiting te geven aan hun blijdschap, die „diep"
leefde in hun hart. Want... ze hadden den Heiland lief. Schriftuurlijker is het verhaal betreffende de bekeering van „mottigen janus-,
die de jongens ontmoet in de duinen bij Scheveningen, die van
vloeker en spotter Bijbelcolporteur was geworden.
Algetneene op- of aanmerkingen; 't Is jammer, dat dit boek,
hetwelk opvoedkundige waarde bezit, prettig is geschreven en
het jongensleven in vele opzichten zoo natuurlijk schetst, zoo oppervlakkig is, waar het geestelijke zaken betreft.
Conclusie: Matig aanbevolen voor Z.S.
EEN HELT SONDER VREESEN, door H. te Merwe.
Catalogusno. 71; aantal blz. 88; 2e druk; gecartonneerd; geillustreerd met zwarte platen; prijs f 0.40; jongens- en meisjesboek;
geschikt voor een leeftijd van ± 12-14 jaar; Vaderlandsche geschiedenis.
Korte inhoud: Een prachtige vertelling over het leven van
Prins Willem 1. Zeer nauwkeurig en heel levend verhaald. Geen
droge opsomming van feiten en jaartallen, maar de teekening van
„een helt sonder vreesen", wijl een man, die zijn vertrouwen stelde
op God alleen. Hoe deed reeds toen in benauwde dagen de naam
„Oranje" de hoop in het volk herleven. Zelfs het meer politieke
gedeelte van 's Prinsen leven is interessant verhaald en voor de
jongeren vrij begrijpelijk weergegeven.
Conclusie: Het boek aan te bevelen is niet moeilijk, ook als
men meent, dat de grooteren onder de jongens er meer van genieten zullen dan de jongeren. Het voor uitdeeling op de Zondagsschool aan te bevelen zal voor velen bezwaarlijker zijn, vooral omdat dit op het Kerstfeest gebeurt. Persoonlijk lijkt mij dit bezwaar
niet onoverkomelijk, omdat het groote goed, dat God in Oranje
aan ons volk geschonken heeft, onzen kinderen veel mag worden
voorgehouden.
DE MINSTE, door A. van Atten.
Catalogusno. 75; aantal blz. 167; 2e druk; gecartonneerd;
geïllustreerd met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.50; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 11-15 jaar; algemeene
strekking.
Korte inhoud: Wim Wouters en z'n vrienden, allen jongens
van een Chr. School, lichten een fuik. Zij komen echter tot schuldbekentenis. Vooral Wim Wouters wil voortaan trachten een
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Christenjongen te zijn. Als hij echter door het hoofd der school
ten onrechte van diefstal wordt verdacht, valt het hem moeilijk,
den dader, die met opzet een gestolen gulden onder zijn jas legde,
te vergeven. Door een goede Kerstpreek komt hij er toe om tegenover zijn belager de minste te zijn. Hij is dan niet alleen een Christenjongen, maar toont zich ook een jonge Christen.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een goed boek, dat zonder
bepaald heel boeiend te zijn, toch den juisten toon treft. Taal en
stijl is goed. De strekking is in orde. De uiterlijke verzorging is
keurig.
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
DOOR HET GELOOF ALLEEN, door A. Warnaar.
Catalogusno. 77; aantal blz. 106; 2e druk; gecartonneerd; geillustreerd met zwarte platen; prijs f 0.40; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-14 jaar; Bijb. Gesch.
Korte inhoud: De Bijbelsche geschiedenissen van Abraham
uit Gen. 12-25 worden hierin weergegeven, terwijl het laatste
hoofdstuk ons de vervulling van Gods beloften aan Abraham
teekent in de komst van den Heere Jezus in het vieesch. Op juiste
wijze komt hierbij telkens weer uit de trouw van God tegenover
de ontrouw van Abraham en onszelf.
Algerneene op- of aanmerkingen: De verteltrant is heel goed,
evenals de diepere inhoud van de vertelling. Dergelijke boeken
hebben wij evenwel voor de Zondagsschool niet noodig, stellig
niet voor de uitdeeling op het Kerstfeest. Een goed boek voor onze
oudere kinderen en ook voor de onderwijzers en onderwijzeressen.
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
WAT KOOS ONTDEKTE, door H. te Merwe.
Catalogusno. 78; aantal blz. 68; 3e druk; gecartonneerd; geillustreerd met zwarte teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.40;
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Koos is het zoontje van Dokter Giesels. Hij
gaat met drie vriendjes met zijn broer Bert mee in diens motorboot, om 's nachts op de rivier te visschen. Daar zien ze, dat er
uit een Rijnaak goederen gestolen worden en in de ruïne bij het
stadje opgeborgen worden. Geurt herkent zelfs in een van de
twee mannen zijn buurman. De geheimzinnige gebeurtenis houdt
allen bezig in de volgende dagen, zij vermoeden allen iets, maar
kunnen het niet bewijzen. Toch heeft Koos geen rust te blijven
zwijgen, want zwijgen is zonde voor God. Biddend tot God komt
hij zoover alles zijn vader te vertellen. Giesels gaat met Jocker
praten, een lid van de Kerk, en brengt den man, die zich had laten
verleiden, weer op het goede spoor.
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Algemeene op- of aanmerkingen: Een ongetwijfeld geslaagd
,jongensboek. De strijd van Koos is echt, we leven er in mee.
Conclusie: Warm aanbevolen.
sIKKO, DE GEVANGENE DER NOORMANNEN,
door H. te Merwe.
Catalogusno. 81; aantal blz. 84; 2e druk; gecartonneerd; geillustreerd met zwarte teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.40;
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12 jaar; algemeene
strekking.
Korte inhoud: Het boekje geeft ons een kijkje in het leven
onzer voorouders, toen de woeste Noormannen op onze kusten
kwamen, de bevolking beroofden, hoeven verbrandden en inwoners
dezer streken als gevangenen meevoerden.
Sikko onderging zulk een lot. Een jaar lang is hij in het land
der Vikingers geweest, heeft aanschouwd hun levenswijze, hun
•offerfeesten en hun ruwe drinkgelagen. Hij bleef echter getrouw
:aan 't Christelijke geloof, ondanks den aandrang der Noormannen.
Op een tocht, die hij een jaar later meemaakte, gelukte het hem
te ontkomen en zoo weer te komen in het land der Friezen.
Groot was zijn blijdschap en die der zijnen over zijn onverwachts
terugkeeren.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een leerzaam, onderhoudend
boekje. Het woord Heer wordt in plaats van Heere gebruikt op
blz. 54.
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
DE ABELSEN, door Hugo Kingmans.
Catalogusno. 82; aantal blz. 209; 2e druk; gecartonneerd;
geïllustreerd met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.60; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 11-14 jaar; Vader-landsche geschiedenis.
Korte inhoud: De schrijver vertelt van de avonturen van de
Abelsen, de eerste Watergeuzen. Het verhaal speelt in het begin
van den tachtigjarigen oorlog. Hun leidend beginsel was: Oog
om oog en tand om tand. Toch waren er onder hen ook nog anderen, die streden tegen Spanje, opdat de Hervormde Godsdienst
hier ingevoerd zou worden. Dus niet uit haat, maar om de eere
Gods. Jan Abels komt ook tot deze overtuiging. Dit heeft ook
alleen de goedkeuring van Prins Willem van Oranje. Het boek
eindigt met een korte beschrijving van de inneming van den Briel.
Algemeene op- of aanmerkingen: Het is een vlot en boeiend
geschreven boek. Er zit spanning in. Hier wordt ons een stuk
Vaderlandsche geschiedenis beschreven uit een tijdperk van worsteling om vrijheid voor den Hervormden godsdienst te verkrijgen,
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dat waard is in herinnering gebracht te worden bij onze jeugd..
Een der commissieleden maakte de opmerking het minder geschikt
te achten om uit te deelen op Kerstfeest. Niettemin:
Conclusie: Warm aanbevolen.
DE TIMMERMAN VAN ZERBST, door P. de Zeeuw J.Gzn.
Catalogusno. 93; aantal blz. 80; 2e druk; gecartonneerd; geillustreerd met zwarte en gekleurde platen tusschen den tekst;
prijs f 0.30; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd
van ± 12 jaar; Kerkgeschiedenis.
Korte inhoud: Een eenvoudig verhaal, ons vertellende den
gang der Hervorming in de Duitsche steden. De timmerman van
Zerbst, Lllrich Mëller, treedt moedig tegen den aflaathandel van
Tetzel op en trotseert alles ter wille van de waarheid. Verbannen
wordt hij uit Zerbst om zijn moedig optreden en zijn openlijk getuigen voor Luther en de Hervorming. De Heere is echter met
het gezin. Op wonderlijke wijze komt hij te Waldbach, waar hij
woning, werk en brood vindt. Zijn grootste vijand uit Zerbst,
meneer Von Hagenbeck, wordt later in Waldbach bij hem verpleegd en dit leidt er toe, dat hij weer in eere hersteld wordt.
Zerbst wordt opnieuw zijn woonplaats, waar hij met zijn vriend
Ewald, den poortwachter, zich verheugt over den voortgang der
Hervorming in de Duitsche landen.
Algemeene op- of aanmerkingen: De taal is eenvoudig. Het.
boekje laat zich goed lezen en is boeiend.
Conclusie: Warm aanbevolen.
HET PINDAMANNETJE, door H. Henszen Veenland.
Catalogusno. 95; aantal blz. 35; 3e druk; gekt. omslag; geïllustreerd met zwarte platen; prijs f 0.16; jongensboek; geschikt
voor een leeftijd van ± 9 11 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Eenige jongens vinden het aardig een Pindamannetje na te roepen. Jan sart hem zoo, dat de Chinees hem
achterna zit. Op het schoolplein wordt deze grap in kleuren en
geuren verteld. Maar de aanstokers worden door den onderwijzer,
die iets van dit voorval weet, ondervraagd. In een mooie les iaat
deze uitkomen dat het voor God geen verschil uitmaakt, wat voor
huidskleur een mensch heeft. Het past in geen geval als Christelijke
jongens een vreemde na te roepen. De jongens beloven beterschap.
Een van de jongens ontmoet den Pinda-Chinees een dag of wat
later. Hij weet te bewerken dat hij thuis bij hem een warm bord
eten ontvangt. Harm dankt God ervoor dat ze iemand mochten
weldoen en bidt om een echte Christenjongen te mogen worden.
Hij vraagt: „Help mij daarbij Heere, om Jezus wil".
Algemeene op- of aanmerkingen: Een mooi boekje met op-
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voedkundige waarde. Het wil waarschuwen voor naroepen van
een vreemdeling. Wij kunnen dit boekje aanbevelen. De uitvoering van de titelplaat is sprekend.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
MARTHA KRIJGT NIEUWE KENNISSEN,
door J. M. Westerbrink—Wirtz.
Catalogusno. 118; aantal blz. 152; 1 e druk; gecartonneerd; geillustreerd met zwarte teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.75;
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-15 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Enkele grepen uit het familieleven van de
Noorda's. De vader heeft zijn goed gesalarieerde betrekking verloren, waardoor er een sfeer van zorg in huis gekomen is, die alles
anders maakt dan vroeger. Martha, het oudste meisje, dat op de
H.B.S. gaat en vriendin is met de rijke Lia, schaamt zich voor de
bezuiniging in haar ouderlijk huis. Een rijke oom komt onverwacht
uit het buitenland naar zijn neef Noorda, een vereenzaamden man,
die blijdschap in de familie Noorda brengt door zijn neef directeur
te maken van zijn fabriek in Rijnhaven. In de nieuwe omgeving
krijgen de kinderen mét het nieuwe huis en de groote verwaarloosde tuin er achter, ook nieuwe kennissen. Martha in Mieke een
heel wat betere vriendin dan de nuffige Lia en Jan in Tom, een
Indische jongen, een goede speelkameraad en studievriend. Onder
het motto „nieuwe kennissen", worden dan enkele voorvalletjes
uit het gezin Noorda verteld in het nieuwe huis te Rijnhaven.
Aloemeene op- of aanmerkingen: Hoezeer het te waardeenen
is, dat de schrijfster de christelijke sfeer van het gezin Noorda
wilde teekenen, blijft het toch maar een groot tekort, dat er geen
actie in het boek zit en het gegeven geen verhaal geworden is.
Dat het de kinderen zal bezighouden, gelooven we, dat het hen
boeien zal, is r zacht uitgedrukt — heel onwaarschijnlijk. Het
hoofdbezwaar is, dat het godsdienstige in het boek ons onbevredigd
laat. We zijn het met de schrijfster eens, dat een Christelijke sfeer
in een gezin niet bestaat in het uitstallen van een massa vrome,
vaak holle woorden. Maar als het „Christelijke" alleen wordt uitgemaakt door de preek op pag. 107, de Kerstboom en de ontboezeming aan het einde, dan kunnen wij dit boek voor de Z.S.
ten eenenmale niet aanbevelen. We hebben iets anders noodig
voor onze kinderen.
TO RIEMENS, door F. B. van Velzen.
Catalogusno. 119; aantal blz. 160; le druk; gecartonneerd;
geïllustreerd met zwarte platen; met teekeningen tusschen den
tekst; prijs f 0.75; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van
14 jaar; algemeene strekking.
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Korte inhoud: To en Tjik zijn de dochters van den fabrikant
Riemens. Vooral To is een echte robbedoes. Wat men noemt een
sportief meisje. De uitdrukkingen, die zij en ook haar vriendinnen
soms gebruiken, passen beter in den mond van branie's, dan voor
jongedames. Maar uit allerlei leuke voorvallen blijkt, dat To een
hart van goud heeft. Als er zorgen komen in het gezin Riemens,
ja zelfs armoede, dan is het vooral To, die door haar kordaatheid
den moed er in houdt. Men weet ook in dat gezin in tegenspoed
geduldig te zijn. De Heere regeert en dat geeft troost. Als To het
zoontje van den invloedrijken Heer Raaymakers redt, komt er
verandering. Vader wordt directeur van een fabriek, de oude welstand keert weer en onder den Kerstboom zit To met haar leuke
vriendinnen en vader en moeder en allemaal zingen dankbaar van
Jacobs God, Die hulpe geeft.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een prachtboek. Ernst en
luim houden elkaar in evenwicht. Onze oudere meisjes zullen
genieten. Het getuigt van gezond schriftuurlijken zin. Daarom is
't zoo jammer, dat de Kerstboom er bij moet. Deze auteur had
dien zeker niet noodig, om zijn werk in alle opzichten te doen slagen. 't Gaat ver uit boven wat gewoonlijk geboden wordt. Teeleningen zijn niet mooi.
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
DE SPOORZOEKERS VAN BOSWIJK, door A. v. Atten.
Catalogusno. 120; aantal blz. 117; 1 e druk; gecartonneerd;
geïllustreerd met zwarte teekeningen tusschen den tekst; prijs
f 0.60; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 11-14 jaar;
algemeene strekking.
Korte inhoud: Henk Doedes met zijn vrienden Wim Vlietstra,
Piel Vlasblom en Leen Arends zoeken met den boschwachter een
gewond hert. Kees Verburg vinden ze bezig het hert te slaan.
Henk valt Kees aan en geeft hem een pak slaag. De jongens richten nu met anderen een club op. Ze trekken nu enkele malen het
Bosch in. Ontmoeten daar Kees Verburg, die hen op allerlei manieren dwars zit. Eens wordt Henk zelfs bewusteloos geslagen en in
een oude schapenstal opgesloten, gebonden aan handen en voeten.
Henk's hart is met haat en nijd vervuld. Vader vermaant hem
zijn naaste lief te hebben en bidt zelfs met Henk. Op zekeren
nacht wordt ingebroken bij mijnheer de Graaf, die niet wilde dat
zijn zoontje Jacob lid van de club zal worden. De spoorzoekers
zijn volgens de Graaf roovers. De diefstal is gepleegd door Kees
Verburg en Gerrit Bell, den zoon van vrome ouders. Jacob de
Graaf is door Kees uitgehoord en weet waar het geld zit en de
sleutel van de brandkast hangt. Het stormt dien nacht geweldig
,en Kees valt onder een ongewaaiden boom. Zoo vindt Henk hem
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en behaalt met Gods hulp een overwinning op zich zelf. K(-(:>s
wordt geholpen maar door den veldwachter gearresteerd.
Algemeene op- of aanmerkingen: Echt jongensboek, waarin
duidelijk geleerd wordt hoe we onzen naaste moeten liefheben.
Een vrome opvoeding is voor een kind niet voldoende. Genade
is geen erfgoed. Dat leert het boek duidelijk. Jammer is het, dat
Psalmen en Gezangen op één lijn staan.
'onclusie: Aanbevolen.
BERT FRANSEN, door G. Dorhout.
Catalogusno. 121; aantal blz. 94; le druk; gecartonneerd;
geïllustreerd met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.50;
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 11-14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Bert Fransen is uit een gezin, waar moeder
Godsdienstig is, maar vader, een beste man, gaat 's Zondags wel
eens visschee. Bert raakt door omgang met slechte vrienden op
het verkeerde pad en helpt mede diefstalletjes te plegen op de
markt en langs de havens. Hij wordt gesnapt en gaat dan vanwege de reclasseering naar een gezin in Friesland. Hier maakt
hij het best. Treerk uit het gezin, waar hij in huis is, wordt een
goede vriend voor hem en Bert komt na een paar jaar weer in
Amsterdam terug, waar hij als kappersbediende zijn weg vindt.
Hij vergeet den Heere niet in zijn leven.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een boek, dat niet onverdeeld bevredigt. Er is soms halfheid in. Vaak is het ook oppervlakkig. De strekking is echter wel goed, maar 't is de oude kwaal,
het is niet pittig genoeg. Taal en stijl zijn in orde. Het ziet er
keurig uit.
Conclusie: Matig aanbevolen voor Z.S.
VAN HIPPELT/E EN JANNEMAN, door A. Duyser.
Catalogusno. 122; aantal blz. 77; 1 e druk; gecartonneerd;
geïllustreerd met 1 zwarte plaat; met teekeningen tusschen den
tekst; prijs f 0.40; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7-9 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: janneman woont in 't bosch. Hij is ziek. lederen
dag ligt hij buiten. Vader strooit apenootjes op den grond. Dan
peuzelen Huppeltje en Hippeltje, de eekhoorntjes, ze op. Maar
een booze man schiet Huppeltje dood. En als het winter wordt,
sterft Hippeltje bijna van honger en kou. Maar Janneman's vader
neemt het diertje mee naar huis en zet het in een kooi, tot groote
blijdschap van Janneman, die al aardig beter wordt. De lente komt
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in 't bosch en Janneman is beter. Hij gaat met vader en het eekhoorntje het bosch in en Hippeltje krijgt de vrijheid weer. Janneman is flink en schreit niet. De Heere heeft hem beter gemaakt
en dan gunt hij het eekhoorntje zijn vrijheid wel weer.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een zeer geschikt boekje.
Kinderlijk, bevattelijk, ongekunsteld. Het leidt op kinderlijke wijze
en in een gezin, waar de Heere gevreesd wordt. Zeker kan het
er toe medewerken de dierenplagerij tegen te gaan.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
SITI HET WAROENGMEISJE, door Tine Schoonevelt.
Catalogusno. 123; aantal blz. 90; le druk; gecartonneerd;
gellustreerd met zwarte en gekleurde platen of met teekeningen
tusschen den tekst; prijs f 0.50; meisjesboek; geschikt voor een
leeftijd van
11-13 jaar; Zendingsgeschiedenis.
Korte inhoud: Siti is het meisje uit de waroeng. Ze is een
trouwe hulp voor haar moeder, die eten kookt en koffie schenkt,
ook voor de arbeiders van de suikerfabriek. Siti brengt wel eens
ijs bij Mevr. de Lange, wier man ook op de suikerfabriek werkt..
Maryam, de moeder van Siti, wordt door een auto aangereden.
Ze wordt naar het ziekenhuis gebracht en sterft. Siti zal nu de
waroeng waarnemen en dat gaat goed. Joesoep. haar vader, werkt
niet veel. Hij trouwt weer met een andere waroenghoudster. Een
vrouw waar Siti niet veel mee op heeft, omdat ze weet, dat het
geen goede vrouw is. Ze verkoopt Siti aan Ibrahim voor f 50.—.
Deze Arabier staat bekend als iemand, die zijn ondergeschikten
slaat. Siti ontvlucht en wordt bij mevr. de Lange als pleegkind
aangenomen. Ze gaat met deze familie mee naar Bandoeng, als
de suikerfabriek stopgezet moet worden. Ze ontvangt nu onderwijs op de Zendingsschool. Als de fam. de B. naar Holland vertrekt, besluit ze Siti in Indië te laten. Ze heeft haar Heiland leeren
liefhebben. Er zal straks een betrekking voor haar gezocht worden. Echter komt haar vader bij haar. Uit een onderzoek blijkt
dat hij ziek is en nu gaat Siti naar huis om haar vader te verzorgen
en de waroeng te behartigen.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een mooi boekje. Het leven
der Mohammedanen en de moeilijkheden om het tot Christen te
brengen, worden duidelijk beschreven. Siti heeft een gesloten karakter, maar er gaat meer in om dan gedacht wordt. Als ze haar
Heiland kent, heeft ze geen bezwaar in Indië te blijven. Met blijmoedigheid wijdt ze zich ook aan haar taak als verpleegster van
haar vader. Hoewel voor hem zelf en de dorpsbewoners het onbegrijpelijk is. Alleen het Christen zijn verklaart alles. Mooi zendingsverhaal.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
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EEN DAG OM NOOIT TE VERGETEN,
door Adri van Witzenburg.
Catalogusno. 125; aantal blz. 19; 1 e druk; slappe omslag; geillustreerd met zwarte teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.12;
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van
12-14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Arnold, leerling op de Ambachtschool is onder
zijn kornuiten een opgeruimde, aardige jongen, maar thuis voor
zijn moeder een knorrige brommer. 's Ochtends laat hij zijn, toch
al niet sterke, Moeder, viermaal de trap oploopen om hem te roepen
en geeft haar nog een leelijk gezicht, als hij door eigen toedoen
te laat is. Eerst vergeet hij te bidden, snauwt daarna zijn moeder
af en loopt boos, zonder te groeten, het huis uit. Op school begint
zijn geweten hem aan te klagen, maar zijn plan om tusschen schooltijd zijn moeder vergiffenis te vragen, loopt spaak, doordat hij
den Directeur moet helpen. De Directeur merkt iets aan den jongen,
die tenslotte alles opbiecht. Hij is een godsdienstig man en wijst
er op, dat Arnold niet alleen zijn moeder, maar in de eerste plaats
den Heere om vergiffenis heeft te vragen. Samen bidden zij en
wanneer Arnold, thuis gekomen, alles vertelt en zich voorneemt
.in het vervolg Gods wegen te bewandelen, wordt het voor moeder
en zoon een dag om nooit te vergeten.
Algemeene op- of aanmerkingen: Het korte verhaal, dat een
zeer goede strekking heeft en een gegeven uit het dagelijksche
leven behandelt, is helaas weinig kinderlijk verteld. Er wordt teveel
geredeneerd. Ook de godsdienstige inslag is weinig diep.
Conclusie: matig aanbevolen.
ALI GAAT IN EEN DIENSTJE, door Gr. Gilhuis—Smitskamp.
Catalogusno. 126; aantal blz. 18; 1 e druk; slappe omslag;
geïllustreerd met zwarte teekeningen tusschen den tekst; prijs
f 0.12; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-14 jaar;
algemeene strekking.
Korte inhoud: Een weduwe met één dochter ziet zich genoodzaakt huishoudster te worden en dus moet het meisje zelf ook gaan
dienen. Zij had zich een andere loopbaan voorgesteld en zij is
dus niet van harte in haar betrekking. Dat blijft niet verborgen,
maar een gesprek met haar mevrouw leert haar het „dienen - van
een anderen kant bezien.
Conclusie: Zeer vele boekjes in onze dagen rekenen te weinig
er mee, dat „het bedenken des vleesches vijandschap is tegen
God". Dat onze opstand tegen hetgeen God ons toezendt, zonde
is, wordt ook hier niet genoemd. Onze kinderen moeten dit toch
ook weten? Overigens is er goede beschrijving; ook de platen zijn
goed, de omslag is wel wat bont.
Conclusie: Matig aanbevolen.
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HUIZE WINDHOEK, door Marijo.
Catalogusno. 127; aantal blz. 179; 1 e druk; gecartonneerd;
geïllustreerd met zwarte platen, met teekeningen tusschen den
tekst; prijs f 0.75; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12 13 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Windhoek is een buitenplaats bewoond door
Nardus Veldluit. Een gierige man, die zich arm voordoet. Op een
slechte manier heeft hij zich eigenaar gemaakt en zijn schoonvader, aan v,rien Windhoek behoorde, bestolen. De weduwe van
Damme, de zuster van Nardus' vrouw, is door ziekte van haar
jongste dochtertje Robbie genoodzaakt naar Weidorp te verhuizen. Nardus heeft toestemming gegeven in de Warling een tent
te plaatsen, hoewel niet van harte. We lezen nu verder de ontmoetingen en avonturen in Weidorp. De kinderen sluiten vriendschap met Gilles, den postbode en Perenaar, den huurbaas. Robbie
geneest spoedig. We maken ook nog kennis met Frits, een schooljongen, die niet wil leerera en nu bij Damme in de kost komt. Armoede dringt daartoe. Hij is echter een onaangenaam jongmensch
en gaat ook spoedig weg, omdat het ook hier niet wil. De kinderen
Damme willen huize Windhoek wel eens doorkruisen. Als Nardus
weg is gaan ze er heen en Lidewijde, de huishoudster, staat het
hun toe. Ze gaan nu alle kamers bezien, maar den geheimzinnigen
kelder worden ze uit gehouden. Op zekeren dag wordt Nardus
door twee mannen overvallen en gebonden. Lidewijde zag de
mannen binnensluipen en gaat hulp halen. Daan snelt Windhoek
binnen en luidt de groote gong boven op het huis, Het heele
dorp komt op de been. De bandieten vluchten op het hooren van
de gong. Deze gebeurtenis brengt Nardus tot de bekentenis van
zijn vroegere diefstal. Wed. Damme krijgt haar erfenis en is uit
den nood. Daan kan naar de kweek.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een echt jongensboek. Vlot
en boeiend geschreven. Wed. Damme draagt haar leed en hare
armoede in vertrouwen op God. Daan vraagt wel eens waarom,
maar moeder wijst kern er op, wat God doet is welgedaan.
Conclusie: Warm aanbevolen.
ROLF VAN VLIET KRIJGT ZIJN ZIN, door Bert Bakker.
Catalogusno. 128; aantal blz. 24; le druk; slappe omslag;
geïllustreerd met zwarte platen met teekeningen tusschen den
tekst; prijs f 0.12; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ±
9-12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Rolf van Vliet en Hessel de Boer zijn schoolmakkers. Hessel heeft zijn plannen voor de toekomst reeds klaar.
Hij wil Advocaat worden. Dan zal hij gekleed in toga en witte
bef het opnemen voor de armen en verdrukten. Rolf, wiens Vader
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Advocaat is, zou liefst in 't autovak gaan. Hij houdt niet van leeren. Hessel's Vader krijgt door de malaise vermindering van inkomen en nu zal Hessel niet meer kunnen doorleeren. Hessel kan
z'n verdriet daarover niet verbergen voor Rolf. Rolf heeft bij z'n
vriend een waar tehuis gevonden. Want Hessel's Moeder is ook
als Moeder voor Rolf. Hoewel Rolf alles kan krijgen, wat hij verlangt, hij heeft geen Moeder en z'n Vader is druk op het kantoor.
Nu verzint: Rolf het plan om te sparen en in de vacantie geld te
gaan verdienen in de stad bij een vriendje, wiens Vader bakker is.
Ook het geld, dat hij verdient met brood rondbrengen wil hij bestemmen om Hessel's schoolgeld te betalen. Het geval wordt door
Rolf's Vader ontdekt en deze zorgt nu, dat Hessel door kan leeres.
En zoo krijgt Rolf zijn zin.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een aardig boek. De wijze,
waarop in 't gezin van de Boer geleefd wordt is zoo, dat men
voelt: „hier heeft Gods Woord gezag". Vadert leert in z'n gezin
te bidden „Uw wil geschiede". Rolf betoont zich een echte vriend
in den nood. Hij toont onbaatzuchtigheid en brengt een offer.
Behoudens zwakke stijl, zooals op blz. 10: „ik ben bang dan het
over moet gaan", een mooi boekje.
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
DE GALEISLAAF VAN ST. ANDREAS,
door P. de Zeeuw J.Gzn.
Catalogusno. 129; aantal blz. 94; 1 e druk; gecartonneerd;
geïllustreerd met zwarte platen; prijs ƒ 0.50; jongensboek; geschikt
voor een leeftijd van ± 11-16 jaar; Kerkgeschiedenis.
Korte inhoud: Een verhaal, waarin de hervormer van Schotland, John Knox, de hoofdrol speelt. Deze prediker komt vrij voor
den naam van z'n God uit. Hij wordt gevangen genomen en naar
de galeien gevoerd. Ook daar brengt hij het Evangelie. De verrader, Ralph Balfour, die Knox en de zijnen aan de roomsche geestelijkheid heeft verraden, komt naast Knox te zitten op de galeibank. Ook dezen man bekeert de Heere door middel van Knox.
John Knox komt vrij en leert te Genève, waarna hij met Gods
zegen de hervorming van Schotland nog mag tot stand brengen.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een goed boek voor onze
jongens om den strijd der kerk de eeuwen door te leeren kennen.
De strekking is heel goed en het boek geeft een kijk op het leven
der galeislaven, maar meer nog doet het zien de macht van des
Heeren genade. Taal in orde. Uiterlijke verzorging heel goed.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
FRITS, door Jan van Groningen.
Catalogusno. 130; aantal blz. 65; I e druk; gecartonneerd;
geïllustreerd met zwarte platen met teekeningen tusschen den tekst;

48
prijs f 0.40; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 11-14
jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Frits Hofman is een Groninger arbeidersjongen,
die goed keren kan. Zijn Vader werkt bij boer Hania, die, als
Frits van school af is, hem op de boerderij wil nemen. Maar God
leidt alles anders. Frits bemerkt op zekeren dag dat er een veulen
van boer Hania in de sloot zit. Later hoort hij hoe twee dieven
afspreken 's nachts bij Hania in te breken. Frits deelt hun plan
mee aan z'n Vader en nu worden maatregelen genomen ze te
pakken. Nog dienzelfden nacht worden beiden ingerekend. Hoewel Hania eerst niets wilde weten Frits te laten studeeren, is
zoowel het gesprek van den Meester en deze voorvallen middel,
dat de boer zich gewonnen geeft en uit dankbaarheid den leergierigen jongen voorthelpt. Tevens wordt aan Frits een mooie
nieuwe fiets geschonken.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een bijzonder mooi jongensboek. Als uit het leven gegrepen. De gedachte, als zou dit boekje
pasklaar zijn gemaakt, is ongegrond. Het is echt een verhaal met
een nuchteren kijk op de dingen. De godsdienstige strekking is
niet overwegend, maar toch treedt ze gedurig naar voren. Frits
bad in stilte om zijn hartewensch in vervulling te mogen zien gaan.
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
'T ERGSTE 'T BESTE, door D. Menkens—:v. d. Spiegel.
Catalogusno. 131; aantal blz. 48; slappe omslag; geïllustreerd
met 1 zwarte plaat; met teekeningen tusschen den tekst; prijs
0.25; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-12 jaar;
algemeene strekking.
Korte inhoud: Wout en Fred zullen gaan logeeren in Meerdorp bij de neven. Daags te voren krijgt Wout blindedarmontsteking en moet naar het ziekenhuis. Boos is hij, dat Fred nu
heerlijk naar Meerdorp gaat, terwijl hij zijn Paaschvacantie in 't
ziekenhuis moet doorbrengen. En hij had nog wel zoo gebeden.
In Meerdorp gebeurt een ongeluk. Als Fred en de neven op het
meer roeien, steekt er een storm op. De boot slaat om en Fred
verdrinkt haast. Als Wout er bij was geweest zou hij zeker verdronken zijn, want hij kon niet zwemmen. Als allen weer thuis
zijn, erkent Wout, dat het wel erg was, de vacantie in 't ziekenhuis te moeten doorbrengen, maar dat God toch wist, wat het
beste voor hem was. En hij stemt in met wat Vader leest: Loof
den Heere, mijn ziel.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een goed boek. De manier
van zeggen is zooals wij dat graag hooren. De jongens zullen het
wel willen lezen.
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
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HET JONGETJE UIT DEN POLDER, door H. Hoogeveen.
Catalogusno. 132; aantal blz. 46; le druk; slappe omslag;
geïllustreerd met zware platen met teekeningen tusschen den tekst;
prijs f 0.25; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van *- 8 12
jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: In een oud huisje in den polder woont een
weduwe met haar zoontje Ruurd en een vierjarig dochtertje
Grietje. Op den zolder, vlak bij een glazen dakpan, slaapt Ruurd.
Wanneer de Juffrouw op school jarig is, brengen de kinderen
voor haar een aardigheidje mee. Ruurd kan niet anders dan een
paar hulsttakjes geven. Als een buurmeisje hem verwijt, dat hij
meer van de Juffrouw houdt als van z'n Moeder, stuift hij op.
Aaltje heeft beweerd dat hij aan z'n Moeder dan ook wel een
cadeautje zou geven. Dat verwijt kwelt hem. Hij probeert nu geld
te winnen met knikkeren en dan voor het geld een kop met schotel
te koopen. Tenslotte verliest hij alles weer. Dan tracht hij de
melkcenten op te sparen die hij terugkrijgt nu de melk is afgeslagen. Zijn Moeder komt er achter en nu is ook dat mis. Hij
vertelt echter niet waarom hij dit had gedaan. Op school loopt
hij straf op, en dan komt de Juffrouw achter de geschiedenis.
Voor de fiets schoonmaken krijgt hij een dubbeltje van de Juffrouw. Nu kan Ruurd een kop en schotel koopen. Op Moeder's
verjaardag vertelt Ruurd de geheele toedracht. Zoo hebben zij
samen een blij Kerstfeest.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een goed boekje met leerzame strekking. Het wil ook offervaardigheid voorhouden. Bezwaar is, verheerlijking van den Kerstboom en wat staat op blz.
46 over „z'n hart aan God geven", liever „vragen om een nieuw
hart". Mooie beschrijving over het huisje en van de maan.
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
HET GROOTE VERSCHIL, door E. v. Beek.
Catalogusno. 133; aantal blz. 36; 1 e druk; slappe omslag;
geïllustreerd met zwarte en gekleurde platen en met teekeningen
tuschen den tekst; prijs f 0.20; jongensboek; geschikt voor een
leeftijd van ± 10-12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Henk Hartse en Karel Veerstra zijn van jongsaf
al vrienden. Ze bewonen „dezelfde trap". Ze bleven ook op
school vrienden. Echter is er tusschen beiden een groot verschil.
Henk neemt het leven ernstig op en wordt daar thuis ook in opgevoed. Karel heeft geen bezwaar Zondags naar het voetballen te
gaan en de bioscoop te bezoeken. Henk wijst hem wel eens op
het verkeerde daarvan. Van school af gaat Karel naar Den Haag
en Henk komt bij een loodgieter. De laatste doet zijn plicht, omdat
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God het wil en wordt een goede vakman, die later compagnon in
de zaak wordt. Karel komt op het verkeerde pad. Wordt rijk door
bedrog, valsche handteekeningen, diefstal enz. Door een autoongeluk komt Karel in het ziekenhuis en heeft berouw over zijn
slechte leven. Na genezing is hij kreupel en begint een groentenwinkel.
Algemeene op- of aanmerkingen: Vlot geschreven boekje,
waarin opvoedkundige strekking zit. Menig gezin kan er uit leeren hoe op Zondag b.v. de radio niet gebruikt moet worden om
voetbaluitslagen te hooren enz., ook geen voetbalwedstrijden bezoeken op Zondag. De godsdienstige strekking hadden we liever
anders. We zien Karel niet met z'n schulden en zonden tot God
gaan. Jammer dat de romantische weg gevolgd is en er eerst een
auto-ongeluk moet gebeuren. Ook hier weer het gebruik van het
Gezangvers: „Beveel gerust Uw wegen".
Conclusie: Aanbevolen.

GEERT'S LEEGE DAGEN, door H. Henszen Veenland.
Catalogusno. 134; aantal blz. 85; 1 e druk; gecartonneerd;
geïllustreerd met zwarte platen; prijs f 0.50; jongensboek; geschikt
voor een leeftijd van ± 13-15 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Geert Hovestad werkt in een garage. Hij komt
uit een Christelijk gezin. Z'n Vader werkt op een veerpont en
z'n broer Rinus op een fabriek. Met Geert gaat het niet goed.
Hij voelt meer voor sport dan naar de kerk gaan. Ook de catechisatie verzuimt hij opzettelijk. Door drift verliest hij z'n betrekking.
Hij morste met benzine, gaf een langen mond aan Mijnheer de
Koch en gooide naar dezen met een sleutel. Op staanden voet
ontslagen, durft hij niet naar huis. Dan volgt het zoeken van z'n
Vader en broer Rinus. Door hulp van de politie wordt hij gevonden in een coupé van een treinrijtuig op het rangeerterrein. Nu
breekt een moeilijke tijd voor Geert aan. Zonder werk, een aanklacht tegen zichzelf, door eigen schuld. Dan rijdt hij eenigen tijd
op een melkauto mede. Chauffeur de Graaf had hem daartoe uitgenoodigd. De Graaf krijgt een ongeluk door te laat een overweg
te passeeren. Voorloopig mag Geert z'n plaats innemen. Dat
brengt mede een verandering in Geert's innerlijk. Hij krijgt berouw. Geert leerde weer bidden en vraagt vergiffenis aan z'n
ouders en z'n vroegeren patroon.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een heel mooi jongensboek
dat het leven van een werkeloozen jongen beschrijft. Echt is beschreven het ellendige zonder werk te zijn! 't Verhaal is eenvoudig maar waar; en met fijne menschenkennis geschreven. De
zonde is een hellend vlak, alleen in het houden van 's Heeren
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geboden is grooter loon. Een ernstig en waarschuwend boek. Het
zal ongetwijfeld de jongens, en ook de ouderen, boeien.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
OPWAARTS, door H. te Merwe en P. de Zeeuw J.Gz.
Catalogusno. 136; aantal blz. 140; le druk; gecartonneerd; geillustreerd met zwarte tekst; prijs f 0.75; jongens- en rneisjesboek;
geeschikt voor een leeftijd van ± 12.-13 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Wij meenen u voor den korten inhoud te moeten
verwijzen naar den catalogus van Meinema zelf. Op blz. 40 en 41.
Deze fraai uitgevoerde bundel is bedoeld als herinnering aan wat
op de Z. S. is onderwezen. Van harte hopen we, dat naast den
Bijbel, welke is en blijft het ware afscheidsgeschenk, deze bundel
zal worden uitgereikt. Uitvoering en inhoud alleszins geslaagd. De
Commissie was dan ook eenparig in haar conclusie en verleende aan
dit boek de bekroning. Lof was de eenparige beoordeeling. Samenstellers en Uitgevers hebben eer van hun werk: 't Heeft blijvende
waarde.
Conclusie: Warm aanbevolen.
MARTIENTIES VERLANGEN, door P. A. de Rover.
Catalogusno. 137; aantal blz. 24; le druk; gekl. omslag; geïllustreerd met zwarte platen met teekeningen tusschen den tekst;
prijs f 0.16; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7-9
jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Martientje is een schipperskind; ze woont met
haar ouders en broer Piet op „de Volharding", een zeilschip. Op
achtjarigen leeftijd gaat zij naar de schippersschool. Helaas, de
komende malaise maakt een einde aan haar schoolgaan. Vader
kreeg steeds minder vracht en nu kan het schoolgeld enz. niet
meer betaald worden. Dat is 'n heele teleurstelling voor Martientje. Dan komt een schippersdorniné op bezoek. Druk wordt
gepraat over den moeilijken tijd, ook wordt over Martientje en
haar goeden aanleg gesproken. Zij heeft ook gehoord van de armoede van andere schippers. Wanneer dan voorgesteld wordt
door den vriendelijken bezoeker, om voor haar het schoolgeld te
betalen, wil Martientje dit besteden aan die arme schippers. Zij
wil dus een offer brengen. Maar dan zegt de dominé, dat ook
voor de anderen wordt gezorgd. In den Kerstnacht knielt een ingelukkig Martientje op de plecht van het schip, om den Heere
Jezus te danken voor dit onverwachte geluk.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een prachtboekje van den
bekenden schrijver. Met genoegen hebben wij dat gelezen. Het is
degelijk en keurig. Met het schippersleven is de auteur goed bekend. De strekking is goed en Martientje's offer is mooi geteekend.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
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MIETSIE EN LAPS, door Marijo.
Catalogusno. 138; aantal blz. 32; le druk; gekt omslag; geïllustreerd met zwarte platen; prijs f 0.20; meisjesboek; geschikt voor
een leeftijd van ± 6 9 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Het boekje beschrijft ons de geschiedenis van
een Hongaarsch gezin. Vader moest in dienst en sneuvelde. Moeder bleef met twee kinderen achter. Met hard werken tracht zij
in haar onderhoud te voorzien. Maar al haar noeste arbeid baat
niet. Mietsie gaat nu met nog andere kinderen naar Holland. Zij
komt bij een gezeten boer zonder kinderen. Daar heeft zij het
bijzonder goed. Maar toch is soms het verlangen sterk naar Moeder en Lajos. Wat een blijdschap als met Kerstfeest ook Lajos
in Holland komt.
Algemeene op, of aanmerkingen: Een mooi boekje. De ge,dachten van een kind zijn goed weergegeven. Er is in de na-oorlogsche jaren veel geleden in Hongarije. Het boekje laat ons iets
zien van het lijden over de grenzen.
Het woord Heere gebruikt.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
OM EEN BOTERKISTJE EN EEN SPORTKAR
door N. W. van Dienren de Jel.
Catalogusno. 124; aantal blz. 44; le druk; slappe omslag; geillustreerd met zwarte teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.25;
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7-8 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Keesje van den dokter met Henk van den brugwachter hadden samen gekibbeld om het karretje van Henk, wat
van een boterkistje was gemaakt. Keesje wilde er mee rijden, doch
Henk wilde dat niet hebben. Keesje trok uit boosheid hierover een
plankje van het karretje. Henk schopte hem nu met zijn klomp
tegen de knie. Dit deed hem pijn, doch Kees zei het niet tegen
z'n ouders. Den volgenden dag ging Kees naar het brugwachtershuisje. Hier ziet hij de kar van Henk en vernielt deze kar; een wiel
rolt in de vaart. Henk wordt hierover bestraft door zijn vader,
hoewel hij er onschuldig aan is. Nu krijgt Keesje berouw, vertelt
alles zijn moeder en Keesje wil alles goedmaken door zijn eigen
sportkar aan Henk te geven. Moeder vindt dit goed, doch Kees
moet, na verbonden te zijn, op de divan blijven liggen, en daarom
zal Moeder zelf naar Dorus den brugwachter gaan. Als de brug-,
wachter alles hoort, dan merkt hij, dat Henk geen schuld heeft
aan de vernielde kar, doch dat hij wel schuld heeft aan Keesjes
pijnlijke been. Henk haalt de sportkar op en maakt zijn excuus.
Voortaan zijn beide jongens goede maatjes. Moeder wijst Keesje
er op, dat deze steeds moet vragen: „Zou de Heere dat wei goedConclusie: aanbevolen voor Z.S.
vinden?"

HENKS VERZWEGEN KWAAD, door A. S.
Catalogusno. 135; aantal blz. 104; le druk; gecartonneerd; geillustreerd; prijs f 0.50; jongensboek; geschikt voor een leeftijd
van ± 12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Het boek geeft ons een eenvoudig verhaal over
een Hollandschen en een Oostenrijkschen jongen. Berthold Lehns
komt naar Holland bij de familie Driesse. Hij komt in Holland tot
herstel zijner gezondheid. Henk Driesse, zoon van den winkelier,
bij wien Berthold in huis is, gaat dagelijks met Berthold op en
neer. Soms gaat Henk ook met jongens om, die een slechten invloed
op hem uitoefenen. Eens verleiden ze Henk om Berthold te plagen
en leed te doen. Dit kwaad verzwijgt Henk voor zijn ouders.
Nadat Berthold al weer is weggereisd, gebeurt er een ongeluk op
de fabriek. Een jongetje wordt daar voor „dood" opgenomen en
dit brengt Henk in het nauw. Den nacht daarop volgende, komt
Henk tot het belijden van het bedreven kwaad tegenover Berthold.
Vader bidt met hem en Henk is blij, dat hij beleden heeft. Ook
belijdt Henk zijn kwaad in een brief aan Berthold. Verder geeft
het boekje ons een kijkje te zien in Oostenrijk, in Klagenfurt.
Henk mag eenigen tijd naar Berthold. En dit brengt Henk en
Berthold nader tot elkaar. En meer nog. Alle dingen werken mede
ten goede. Bertholds moeder komt door alles tot de Evangelische
waarheid. Het boek laat ons ook zien, dat het belijden onzer
zonden eisch van Gods gebod is.
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.

DE ROOSTER 1937
van onzen Herv. Bond verschijnt in November. De gewone uitgave (A) en een
vereenvoudigde (B) voor kinderen van
5--8 jaar met kleine versjes en teksten.
In boekvorm ongecartonneerd:
1-250 ex. à
6 cent
251-500 ex. á
51/2 cent
501 en meer ex. à
5 cent
Gecart. roosters 3 ct. per stuk hooger.
Deze blijven beter en netter in het
gebruik.
Ook verkrijgbaar in geperforeerde vellen of boekjes tegen denzelfden prijs.
Bestellingen aan:

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

Uitgaven van A. Voorhoeve v.h. J. M. Bredee's
Oostmolenstraat 3a te Rotterdam
Bredee's Zondagsschooluitgaven doen het goed. De omslag
is donker, versierd met fijne, artistieke veelkleurendrukken op de
voorzijde en op den rug. Een ideale binding voor het kinderboek.
De kinderboekjes kunnen ook op zicht gevraagd worden. Verschillende boekjes zijn in de spelling Juli 1936 gedrukt. De leeftijd
van de kinderen, voor wie elk boekje geschikt is, is achter den
titel in den Catalogus vermeld. Ook of het geschikt is voor Jongens
of Meisjes of beiden.
Martha-kalender 1937. Zie elders onder Scheurkalenders.
Belooningskaarten in bladen voor Zondagsscholen.
Iede Z.S.bestuur of -leider(ster) kan nu te kust en te keur.
Op het gebied van de belooningskaartjes is deze firma nummer
één. De prijzen zijn heel billijk. De groote vellen hebben een afmeting van pl.m. 33 bij 40 c.m. De prijzen zijn 15 of 30 cent. Bij
afname van tien vellen tegelijk wordt de prijs gehalveerd. We
willen hier al de belooningskaartjes in bladen voor onze Z.S. even
afdrukken.
Bij bestelling is opgave van de nummers der vellen reeds voldoende.
Uit het Woord No. 1
32 kaartjes 15 cts.
32
15
Uit het Woord No. 2
32
15
Uit het Woord No. 3
Uit het Woord No. 4
32
15
35
No. 2627. De Heere is aan allen goed
30
No. N.R.M. I. Gedenk aan uwen Schepper
36
30
60
No. N.R.M. II. Laat uw licht schijnen
30
N. N.R.M. lil. Uw Woord bestaat in
eeuwigheid 120
30
30 „
No. N.R.M. IV. Ivlijn schild is bij God
100
No. N.R.M. V. Alle dingen zijn mogelijk bij
30 „
God 80
,,
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 „
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Nieuwe Belconingskaartjes
Kindergebeden
Hoop steeds op God
Gij verheugt mijn hart
Gij zijt duur gekocht
Stralende bloesems
Bloemen van God beloften
De welaangename tijd
God zorgt

20 kaartjes 30 cts.
30
„
30 „
25
30 „
49
30 „
108
30 „
36
30 „
36
30 „
72
30 „

HANNIES VERJAARDAG, door Riek ter Braake.
Catalogusno. 61; aantal blz. 30; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte platen; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.16;
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7-9 jaar; algerneene strekking.
Korte inhoud: Hannie's verjaardag was in zicht, nog enkele
dagen en de blijde dag was er. Eén ding vindt Hannie naar, ze
mag op school niet tracteeren. Vader is al lang ziek en daardoor
zijn er geen inkomsten. Voor een buurvrouw mag Hannie een
boodschap doen, inplaats van een kwartje geeft deze een halve
gulden mee. Dat weet buurvrouw niet. Hannie koopt voor dat
kwartje koekjes om op school uit te deelen. Later komt het uit,
dat ze dat kwartje van buurvrouw er voor gebruikt heeft en heeft
Hannie er spijt van.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een fleurig boekje, heeft opvoedkundige waarde. Jammer, dat de godsdienstige strekking zoo
oppervlakkig is. Waarom heeft de schrijfster de gelegenheid niet
benut op blz. 19 het evangeliseerende element naar voren te
brengen, waar gerept wordt over de Bijbelsche les. Het kwartje
houden was niet eigenlijk, maar wel degelijk echt stelen. Dit moeten
de kinderen goed weten.
Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S.
JAAPJE, door N. Faber --Meynen.
Catalogusno. 94; aantal blz. 45; slappe omslag; geïllustreerd
met zware en gekleurde platen; met teekeningen tusschen den
tekst; prijs f 0.25; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ±
6 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: jaapje is een eenvoudig, kinderlijk boekje voor
onze zesjarigen. Het is een echt knus huisgezin; vader, moeder en
twee kindertjes: zusje en. jaapje. Moeder en vader gaan echt lief
met hun kinderen om. Jaapje gaat naar school en moet dan de
buitenplaats de „Eikenhorst" voorbij. Eens vindt hij daar een
mooi „schitterding", zoaals hij het noemt. Hij wil het houden
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voor moeder, doch moeder wijst hem er op, dat eerlijkheid boven.
alles gaat. Jaapje brengt het terug en ontvangt alsl belooning twee
rijksdaalders, voor hem één en voor zijn zusje één. Voor moeders
verjaardag koopt hij nu een mooi „schitterding", nog mooier dan
van Juffrouw Melia, vindt hij. De verjaardag van moeder, waarmee het boekje besluit, is het hoogtepunt in dit boekje.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een heel gewoon verhaaltje..
Er zit weinig voor onze Zondagsscholen in.
Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S.
ZOO'N FIJNE DAG, door D. Menkens—v. d. Spiegel.
Catalogusno. 102; aantal blz. 45; gecartonneerd; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.25; jongens- en meisjesboek:
geschikt voor een leeftijd van ± 7 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Tommie, die bij oom en tante logeert, loopt
den tuin uit en verdwaalt in de duinen. Gelukkig vinden eenige
jongens hem op den weg naar huis. Als oom hen ontdekt, denkt
hij, dat zij de z.g. dragende aardappelen van hem gestolen hebben.
Tommie zegt, dat dit niet zoo is. De jongens mogen nu een dag
bij oom en tante komen en zoo hebben ze samen een „fijne dag".
Algemeene op- of aanmerkingen: Dit boek is bekroond. Jammer, dat de schrijfwijze Heer (zonder e) gebruikt en men meer
dan eens zich te buiten gaat aan de uitdrukking „lieve Heer".
Wij willen dit niet.
Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S.
JANNEMAN'S FIJNE VACANTIE, door Jeanne Marie.
Catalogusno. 128; aantal blz. 64; slappe omslag; geïllustreerd
met zwarte platen; prijs f 0.30; jongens- en meisjesboek; geschikt
voor een leeftijd van ± 6-8 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Janneman heeft vacantie en mag deze doorbrengen bij oom en tante in Amsterdam. Janneman geniet van de treinreis, en staat verwonderd te kijken, als hij met vader in Amsterdem.
uitstapt. Wat een drukte, wat een menschen. Vader weet den weg
wel. Eindelijk komen ze aan het huis waar tante woont. Het is heel
groot, tante woont beneden. Leuk als je voor het raam zit, zit je
gelijk met de straat. Janneman vindt het leuk bij tante, vooral de
keuken met de leuke koperen ketel. Op een keer komt Janneman
er aan, waardoor al de koffie over het fornuis en den grond stroomt.
Pim het buurjongetje was een aardig vriendje voor hem. Prettige
dagen werden doorgebracht. Als de vacantie weer voorbij is, brengt
tante Janneman naar huis en wacht hem een blijde verrassing. Hij,
heeft een lief zusje van den Heere gekregen.
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Algemeene op- of aanmerkingen: Een juweeltje van een boekje,
in lettergrepen gedrukt. Echt kinderlijk geschreven. Janneman
wordt precies zoo voorgesteld, als kinderen zijn. Een boekje waarin
opvoedkundige waarde zit. Gaarne meer van zulke boekjes.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
HEIN KONIJN, door Wout van den Akker (nieuwe spelling),
Catalogusno. 166; aantal blz. 94; gekleurde titelplaat; gecartonneerd; geïllustreerd met 10 zwarte platen; prijs f 0.50; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-13 jaar; algemeene.
strekking.
Korte inhoud: Omdat Hein Leemans wel eens konijnen voor
zijn vader wegbrengt, wordt hij „Hein Konijn" genoemd. Hein
is een echte dierenvriend. Uiterlijk is hij ruw en onverschillig,
maar onder die uiterlijke ruwheid klopt een hart, dat behoefte
heeft aan liefde en een vriendelijk woord. Z'n vader is hard en
z'n onderwijzer weet het vertrouwen van Hein te winnen. Als
Hein in den winter aan het hout sprokkelen is, bemerkt hij een
schaap, dat door het ijs gezakt is. Hij probeert het te redden, 't
lukt hem niet. Met moeite weet hij zichzelf nog op het land te
werken; daar valt hij bewusteloos en stijf van kou neer. Zoo
vinden hem zijn vader en Meester van Bergen. Hein wordt naar
huis gedragen. Een ernstige ziekte tast hem aan. In de woning
wordt gestreden en gebeden. Hein sterft in vrede.
Algemeene op- of aanmerkingen. Een aantrekkelijk verhaal
met een prachtige strekking. Het zal onze jongens boeien en niet
nalaten een goeden invloed uit te oefenen op het ontvankelijk
jongensgemoed. De godsdienstige strekking kon wel belijnder en
degelijker zijn. Wel wordt over bidden gesproken, doch op een
vage manier. Ondanks de bezwaren heeft het toch opvoedkundige
waarde. Het is een ontroerend boekje. De uitvoering is ook mooi.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
KAJA, door Jenny Doesburg.
Catalogusno. 179; aantal blz. 86; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen tusschen den tekst; prijs f 0.50; jongens- en
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 11 of 12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Het verhaal speelt in Zuid-Afrika. Twee Hollandsche kinderen van 12 jaar, Jan en Joop, rijden op 2 ezeltjes.
door het veld. Ze hebben een vrijen dag. Nu zoeken ze naar een.
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grot en vinden hem eindelijk, maar vinden ook een Kaf ferkind.
Joop draagt het. Jan rijdt vooruit om vader te halen, die Joop
dan met de auto thuis kan brengen. Joop verdwaalt en wordt
door een Kaffervrouw in een Kafferdorp gebracht. Dezen brengen
Joop thuis. Vader en Jan zoeken maar. De kleine Kaja werd door
den dokter behandeld en knapte gauw op. Maar Joop kreeg die
ziekte, nu veel erger. Daarom moet de familie een tijdje naar Kaapstad.
Algemeene op- of aanmerkingen: Veel christelijks hebben we
in dit boek niet gevonden. Jammer, dat het nog op blz. 67 ontsierd
wordt door het woord Heer. Mag dat niet Heere zijn?
Conclusie: matig aanbevolen.
NIET IN ONZE HANDEN, door Adri Witzenburg.
Catalogusno. 197; aantal blz. 93; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen tusschen den tekst; prijs f 0.50; jongens- en
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12 of 13 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: 't Gaat over menschen, 'n vader, moeder en
Peter, die in een woonwagen wonen. Ze hebben betere dagen
gekend en in een gewoon huis gewoond. Maar er is tegenslag
gekomen. Nu wonen ze in een woonwagen, maar zijn toch nette
menschen gebleven. Vader maakt rietmatten op stoelen. 2 jongens,
Nol Scheepers en Jan Brouwer, zoeken Peter Klomp in zijn woonwagen op en sluiten vriendschap met hem. Peter gaat zelfs met ze
mee ter kerk. Door de vaders van beide vrienden wordt voor
Klomp, den stoelenmatter, een waterstokerij gekocht. Nu is Klomp
uit de schande. Nu heeft hij ook voor Peter weer werk. Nu durft
hij met zijn vrouw weer naar de kerk. Hij geeft Gode de eer van
alles, want Klomp weet het, die heeft de harten van deze twee
menschen bewogen.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een aardig geschreven
boekje. Het loopt goed. Heeft voor de jeugd vele goede wenken
en leeringen. De godsdienstige strekking is wel wat te opgelegd:
het gaat zoo vanzelf. De naastenliefde van de ouders van Nol
en Jan is wel wat al te ver op de spits gedreven, als we b.v.
lezen blz. 84 en 85. Klinkt erg onwaarschijnlijk. Het woord Lieve
Heer doet onaangenaam aan. De illustraties zijn keurig.
Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S.
IN DE PRAIRIE, door A. van Atten.
Catalogusno. 198; aantal blz. 109; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte teekeningen tusschen den tekst; prijs ƒ 0.60; jongens-
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boek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-14 jaar; algemeene
strekking.
Korte inhoud: Willem Zijlman, met een verzondigd leven
achter den rug, verlaat New-York en komt na een lange reis,
door tusschenkomst van Ds. Brown, op de farm van Tummers.
Een gezin, waar de godsvrucht werd gevonden. Willem komt als
kind in huis en is spoedig ingewerkt in het bedrijf. Dat het leven
van de prairiebewoners niet zonder gevaar is, blijkt uit de gevaarvolle taak, welke Willem en Henk uit te voeren hadden, n.l.
eenige honderden stuks vee naar de stad te brengen. Op deze reis
werd Henk bijna gedood door een stier. Het cordaat optreden
van Willem verhinderde zulks. Op den terugweg overkwam hun
een tweede gevaar, n.l. een prairiebrand omringde hen, de dood
was te wachten. God gaf uitkomst op het gebed van Willem en
Henk. Een zware regenval bluschte den brand. Een blijde thuiskomst volgde. Het was juist Zondagmorgen. Het oude preekenboek bleef gesloten, toch werd er een preek gehouden, regelrecht
uit het hart van Tummers, waarmee allen instemden. Het was een
roerende Zondag, waar gesproken werd over zonde en schuld,
maar ook over vergeving in Christus Jezus den Heere. De avond
werd besloten met het welbekende Psalmvers: „Loot Hem, Die
u, al wat gij hebt misdreven", enz.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een prachtboek. Goed verteld. Voor onze jongens om van te genieten. Leerzaam en opbouwend. Genoten zal worden van het leven der prairie, maar
daarnaast zullen ze ook geroerd worden bij die oogenblikken van
levensgevaar, b.v. denken we aan het roerend afscheid van het
leven van deze beide jonge mannen te midden van den boschbrand. Bijzonder schoon is ook het slot, waarin Willem zijn zonde
belijdt tegenover Tummer en zijn gezin, maar ook gewag maakt
van de genade, in Christus ondervonden. Een boek, dat een eerste
plaats waardig is in onze Christelijke lectuur.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
DE VREMANNETJES, door S. G. Broos--Kloppers.
Catalogusno. 199; aantal blz. 110; gecartonneerd; geïllustreerd
met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.60; jongens- en
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 11-15 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Het echtpaar Vreman heeft vier kinderen.
De drie grootsten gaan met hun tante in de Kerstvacantie logeerera in een buitenhuisje. Zij vermaken zich daar best. Zij komen
ook in aanraking met een landlooper, die een ongeluk heeft gehad.
Tante, die dokter is, behandelt hem in de woning van een boer,
waar hij verpleegd wordt. Ook andere bewoners van die plaats
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ondervinden de menschelijkheid van tante, als zij op een Kerstavond hun de blijde boodschap doet hooren en voor allen een
geschenk meegeeft. De Vremannetjes keeren voldaan huiswaarts
om Oudejaarsavond bij vader en moeder te zijn.
Algemeene op- of aanmerkingen: Dit werk is te prijzen in vertelling en uitvoering. Een bezwaar is, dat het godsdienstige er
in zoo weinig diepte heeft.
Conclusie: Matig aanbevolen voor Z.S.
VADERS HELD.
Catalogusno. 202; aantal blz. 111; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte platen tusschen den tekst; prijs f 0.60; jongensboek;
geschikt voor een leeftijd van ± 12-15 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Een echt Indisch boek, met een Indische stemming. Dirk, die op de Mulo is, is de eenige zoon van Mijnheer
Van Duinen. Ze wonen op Sumatra. 't Andere kindje is gestorven en nu zijn vader en moeder dubbel aan hun Dirk gehecht.
Hij krijgt tenslotte toestemming om 5 dagen te kampeeren in de
wildernis (rimboe) in de buurt van Sibolga. Dirk heeft ook zoo
weinig. De tocht geschiedt onder geleide van 2 onderwijzers. Ze
verdwalen in het oerwoud. Ze knielen neer en bidden tot God
om redding. God hoort en helpt. Later redt Dirk zijn vaders
leven, door in den nacht naar den dokter te gaan. Nu is hij een
held, net zooals vader in de courant gelezen had.
Algemeene op- of aanmerkingen: Een gezellig geschreven
boek. Het kampleven en de tochten zullen aantrekken. Spannen-.
de en ernstige oogenblikken worden doorleefd. Een heel enkele
keer het woord Heer!! De godsdienstige strekking hadden we
gaarne wat degelijker gezien. Helaas is dit doorgaans met de
meeste boekjes het geval.
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
DE GIEREN ZOEKEN, door C. v. d. Zwet Jr.
Catalogusno. 203; aantal blz. 120; 1 e druk; gecartonneerd;
geïllustreerd; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.60; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 15 jaar; algemeene
strekking.
Korte inhoud: Larooi was naar Nederlands Guynea gekomen
om zijn geluk te beproeven. Experts hadden bevestigd dat Suriname
rijk aan goud was. Het was dus een goudzoeker. Met list en bedrog
ging hij te werk, niets en niemand ontziende om zijn begeerde doel
te bereiken. Zoo wist hij een onmisbaar man op dezen gevaarvollen
en moeilijken tocht aan zich te verbinden, een roodhuid, Ananoi„
onder het voorwendsel, dat hij een vriend was van zendeling Stei-
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nach; deze had geld noodig voor het werk der zending, wat ook
Ananoi lief was. Met nog twee zwarten, wordt de reis begonnen.
Meer en meer wordt het Ananoi duidelijk, dat het doel van de reis
niet is goud zoeken voor den zendeling, maar eigenbelang. Het
levensgedrag van Larooi sprak voor Ananoi. Larooi was geen
christen, maar gebruikte het christendom om zijn gouddorst te bevredigen. Na veel gevaren, moeilijkheden en lichaamszwakte, wordt
het einddoel bereikt. Goud wordt er echter niet gevonden, het was
schijn. Wanhopig en door ziekte aangepakt, dreigt Larooi geheel
alleen als een prooi der gieren te zullen omkomen. juist op het
laatste moment wordt hij nog door Ananoi gered.
Algemeene op- of aanmerkingen: Voor onze Zondagsscholen
.is dit werk niet geschikt, daar zijn de leerlingen te jong voor. Zinnen
.als: Waar de vruchten van den boom des Levens onbereikbaar geworden waren voor mensch en dier; en: Vooral de grootheid der
Schepping grijpt hen aan, kijken ze stug voor zich uit, om geen
klanken te verraden van het eeuwige lied, dat nog trilt en hun ziel
wordt door kinderen niet begrepen. Om het boek een christelijke
tint te geven, wordt er de godsdienst bij gehaald. Van zonde of
genade wordt niets gezegd!
Conclusie: Niet aanbevolen voor Z.S.
STUGKOP, door D. Menkens.—v. d. Spiegel.
Catalogusno. 205; aantal blz. 131; gecartonneerd; geïllustreerd
met zwarte en gekleurde platen; met teekeningen tusschen den
tekst; prijs f 0.70; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van
12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Dit is een echt jongensboek. Hans en Werner,
twee zoons van de weduwe Braun, hebben beiden een stug, stijf
karakter. Deze karaktertrek berokkent hen zelf, doch ook vooral
hun moeder, veel leed. Hun vader, Duitscher van geboorte, is
niet uit den wereldoorlog teruggekeerd. Tegen den zin zijner
moeder gaat Werner op zoek naar zijn vader, zwerft door Rusland, Siberië, doch alles te vergeefs. Na zijn zwerftocht komt hij
in Zuid-Duitschland terug als mijnwerker. Eerst als zijn moeder
ziek is, komt hij terug. Hij vindt haar, vergrijsd door verdriet.
Dit grijpt hem aan. Ook Hans is vaak de dupe van zijn „eigenzin". Beide zoons leerden met hun zonde tot den Heere te gaan.
Er komt een ommekeer bij beiden.
Algemeene op- of aanmerkingen: Het boek is vlot geschreven.
Eén ding missen we. Van „wedergeboorte- rept het boek niet.
Het gaat alles zoo gemakkelijk. Toch kunnen we het boek wel
aanbevelen. Leelijk staat Here, dat naast Heere voorkomt.
Conclusie: aanbevolen• voor Z.S.
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IN 'T LAND VAN STRIJEN, 2e druk, door Jean Marie.
Catalogusno. 207; aantal blz. 240; prijs f .075; leeftijd boven
12 jaar.
Dit boek, geschreven voor meisjes en jongens boven 12 jaar,
laat ons enkele bladzijden zien uit den strijd voor geloof en vrijheid.
We worden gebracht naar Geertruidenberg. Hier in het gezin van
Frans Cornelisse, bierbrouwer van beroep, maken we kennis met
velerlei soort van menschen. Frans Cornelisse zelf denkt weinig
met ernst over de dingen der eeuwigheid. Wel ziet hij de gebreken
der Roomsche Kerk, doch verder komt hij niet. De overgave van
Geertruidenberg voert hem naar de Gereformeerde leer, doch op
zijn sterfbed vraagt hij nog om... een priester. Zijn vrouw, Aaltje,
meer ingewijd van de jeugd af in de nieuwe leer, komt door vele
beproevingen en verdrukkingen tot de blijdschap des geloofs, evenals haar dochter Margriete, eerst bagijntje, later overtuigd Protestante. Aagt, de dienstbode, alsook Dirk Andriesse, de man van
Margriete, en Hendrik Cornelisse, oom van Margriete, zijn figuren,
die ons de „kracht des geloofs" doen zien.
Het is een boek, dat we durven aanbevelen.
DROOMSTERTJE, door D. Menkens—v. d. Spiegel.
Catalogusno. 208; aantal blz. 256; prijs f 0.75.
Dit meisjesboek is van superieure kwaliteit in alle opzichten.
't Is even moeilijk in enkele zinnen den inhoud weer te geven als
om de juiste woorden te kiezen voor een beoordeeling, die dit boek
recht laat wedervaren. Ik zou haast zeggen, dit boek onttrekt zich
aan beoordeeling. Hij laat zich alleen genieten.
Iemand, die het godvruchtig leven van een oude dame beschrijven kan op een wijze als hier gebeurt, moet er zelf iets van
weten. Heel veel van onze oudere meisjes moeten dit boek lezen.
Aanbevolen.

Uitgaven van J. N. Voorhoeve
te 's-Gravenhage
Geïll. Chr. Scheurkalender 1937 e.a. Zie hiervoor onder de
rubriek Scheurkalenders.
Voor de Jeugd. Met 1 Januari 1937 begint de 78e jaargang.
Een maandblad in boekvorm. Voor jongens en meisjes van 8.-14
jaar bevat het uitnemende lectuur. De inhoud boeit, houdt de
kinderen bezig met goede dingen en is een wegwijzer naar Boven.
Het abonnementsgeld is -ƒ 1.75 of 15 cent per no. Elk nummer bevat
een boeiend vervolgverhaal, een ernstig woord tot hart en geweten, af en toe een stukje Bijb. Gesch., iets op het gebied van
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natuurkunde, natuurhistorie, anecdotes, enz., raadsels, puzzles, enz,
en correspondentierubriek voor allerlei vragen, de illustraties zijn
heel mooi met voorstellingen uit het leven der kinderen, uit de
natuur, mooie bijbelsche platen, enz. Bij het eindigen van den
jaargang kan alles in een bandje gebonden worden. Het geheel is
een aantrekkelijk, leerzaam, onderhoudend kindertijdschrift.
Vertelboek voor de Bijbelsche Geschiedenis, door J. Hoogwerf. Dit werk voor onzen Bond nog aan te bevelen is overbodig.
De veelzijdige practische verklaringen zijn niet alleen voor de
kinderen, maar dikwijls voor de leiders zelfs nieuws. Beide deelen
zijn in een mooien stempelband ingebonden. Het werk is prijzig en
voor velen te bezwaarlijk, doch men krijgt waar voor zijn geld.
We willen nogmaals speciaal de aandacht op dit werk vestigen
en het hartelijk aanbevelen. De prijs is f 17.50.

Uitgaven van J. BRANDT Ej ZOON,
Op 't Rusland te Amsterdam
Jubileum-Zakbijbel, formaat 15% X 10% c.M. Uitgegeven ter
gelegenheid van het 300-jarig bestaan van de Statenvertaling.
Tekst naar Pieter Keur. Mooie heldere druk, sterke, afwaschbare
Bestelno. 1900.
band. Pericopen en paragrafenindeeling. Prijs f
Groote Bijbel, formaat 21 X15 c.M. Statenvertaling. Peri
copenindeeling. Fraaie band van afwaschbaar linnen. Prijs f 1.40.
Bestelnummer 55.
Klein Kerkboekje, inhoud het Nieuwe Testament, Psalmen,
alle formulieren, enz. Formaat 10X6 c.M. Muziek in den vioolsleutel. Band van afwaschbaar linnen. Prijs f 0.95. Bestelnummer
185. Met goudsnee f 1.45. Bestelnummer 226.
Klein Psalmboekje, formaat 10X6 c.M. Muziek in den vioolsleutel. Band van afwaschbaar linnen. Prijs f 0.55. Bestelno. 196.
Psalmboek met groote druk, formaat 16X10 c.M. Muziek in
den vioolsleutel. Band van afwaschbaar linnen. Bestelnummer 1308.
6 Bijbelsche voorstellingen in driekleurendruk op prentbriefkaartenformaat.
No. 960. Laat af van de kindcrkens.
961. ... en verhindert ze niet...
„ 962. En zij noemde zijnen naam Mozes.
„ 963. En allen, die Hem hoorden, ontzetten zich over Zijn
[verstand.
„ 964. En ziet, de ster ging hun voor.
965. Geen betere Vriend.
Prijs 5 cent per stuk.
We verwijzen onze lezers naar de advertentie achterin dit
werkje.

Uitgaven van de Vereeniging tot Verspreiding der
Heilige Schrift, Keizersgracht 470 te Amsterdam (C)
Evangelie van Mattheus; van Markus; van Lukas; van Johannes en de Handelingen der Apostelen. Elk ongeveer 46 tot 48
blz. Op de voorzijde een mooie gekleurde plaat. Tusschen den
tekst zwarte platen. De prijs is zeer gering en bedraagt slechts
5 cent per stuk. De boekjes doen het heel goed.
Bijbelseh Platenboek. le en 2e deel O.T. Op de buitenzijde een
gekleurde plaat. Tusschen den tekst zwarte en gekleurde platen.
De inhoud bestaat uit korte vertellingen van 0.-Testamentische
geschiedenissen op kinderlijke wijze. De prijs is slechts 20 cent;
zeer goedkoop. Omvang ieder 125 blz. en mooie, degelijke lectuur.
Troostwoorden voor zieken en bedroefden. Gesprekken uit
de Evangeliën, Kerkgang, Vredesklanken uit het Woord Gods.
Kleine boekjes van 36 blz. met een roos, duif, Goeden Herder en
Kerkje op de buitenzijde. Formaat 8 bij 12 c.M. Aanhalingen uit
den Bijbel. Mooi geïllustreerd met zwarte plaatjes. De prijs in 4
soorten van 2 cent is heel goedkoop.
Psalmboekje. Klein formaat 11 bij 15 c.m. Bevattende den tekst
der Psalmen en den Catechismus. De prijs van 6 cent per stuk
is spotgoedkoop. De uitvoering is heel goed en mooi, men verzuime niet een flinke hoeveelheid al of niet voor troostprijzen aan
te schaffen.
Het Heilige Land. 10 gekleurde gezichtjes in afmeting van
9 bij 15 c.m. van Palestina. De prijs is 10 cent. Ieder gezichtje
heeft een verklarend onderschrift. De 10 kaarten zitten aaneen in
een map. Hier is iets moois voor weinig geld. De kleurenschakeering doet het goed.
Belooningskaartjes B. 20 kaartjes per vel. De prijs is 8 cent.
Verschillende geschiedenissen worden hier in beeld gebracht. Ze
zijn schitterend geslaagd. Deze plaatjes zijn uit de Nelsonserie.
Op de achterzijde staat in het kort een verklaring.
Belooningskaartjes A. 42 kaartjes per vel. De prijs is 8 cent.
Dezelfde uitvoering als onder B. 't Is prachtmateriaal.
Teekenboek III en IV. Afmeting 19 bij 25 c.m. Ieder met 7
teekenvoorbeelden. Meest betrekking hebbend op Bijbeische voorwerpen, enz. Een onderschrift geeft een verklaring. De prijs is
3 cent per stuk.
Prentbriefkaarten. Gekleurde tafereeltjes, bloemen, vogels,
kinderkopjes; met toepasselijke tekstaanhaling; in 20 soorten á
1 cent. Keurig, onovertroffen is de uitvoering en prijs. Zeer sterk
aanbevolen.

Bladwijzers. Afmeting 6 bij 18 cm. 3 soorten à 1 cent. Aardige
kleuren.
Belooningskaartjes. Merk C. 12 soorten; 8 cent per 12 ex.
Klein gekleurd Bijbelsch plaatje, meest een gelijkenis, met Schriftaanhaling op de achterzijde. Mooi belooningsmateriaal. De plaatjes
doen het goed.
Serie D. Wandteksten van hout. 4 soorten. 14 cent per stuk.
Afmeting 12 bij 20 cm. Mooie donkere contour om den tekst,
bloemversiering met ingebranden tekst. Prachtuitgaven. Ook voor
grooteren een mooie kamerversiering. Zeer aanbevolen.
Merk G. Cartonnen Wandteksten. 3 soorten. 6 cent per stuk.
Afmeting 22 bij 11 cm. E en F in het klein. Zeer aanbevolen. Heel
goedkoop.
Merk E. Cartonnen wandteksten. 2 soorten. 10 cent per stuk.
Afmeting 22 bij 32 cm. Groote, duidelijke tekst, op flinken afstand
te zien. Heel geschikt voor wandtekst en kamerversiering. De
hoofdletters zijn rood op groenen achtergrond. Deze doen het best.
Merk F. Cartonnen Wandteksten. 2 soorten à 7 cent. Afmeting 16 bij 22 cm. Stevig carton. Uitvoering en afwerking als bij
merk E.
Merk H. Wandeartons met kerkje en kerkgangers. 1 soort.
5 cent per stuk. Afmeting 18 bij 27 cm. Het kerkje doet het heel
goed en de tekst spreekt duidelijk en noodigend. Het contour doet
het goed. Mooie troostprijs.
Merk J. Uitvoering in het klein van merk N en Z. 4 soorten.
1 1A. cent per stuk. Afmeting 18 bij 9 cm.
Merk N. Wandcarton. 2 soorten. 5 cent per stuk. Afmeting
28 bij 18 cm. Mooie kleurschakeering. Sierlijk, aantrekkelijk. Roode
hoofdletters met gouden achtergrond. Iets fijns en kunstvol.
Merk Z. Wandcarton. 4 soorten. 3 cent per stuk. Afmeting
15 bij 26 cm. Prachtige teksten. Roode hoofdletters op gouden
achtergrond. De versiering doet het heel goed. Kunstvol en goedkoop.
Alles bij elkander genomen levert deze Vereeniging eerste
klas werk voor zulk een minimumprijs, als men nergens terecht
kan. Onze Z.S.besturen en -leiders (sters) vragen slechts een proefzending aan en men staat verbaasd wat hier geboden wordt. Voor
het a.s. Kerstfeest behoeven onze Z.S. niet omhoog te zitten om
voor weinig geld de kinderen mild te onthalen. We hebben niets
dan lof over deze uitgaven.
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Kerstverhalen
Herhaaldelijk ontvangen wij vraag naar geschikte Kerstverhalen. Vooral den laatsten tijd beginnen de Uitgevers van Zondagsschooluitgaven bundels Kerstverhalen op de markt te brengen.
We staan niet voor den inhoud in, doch de leiders(sters) kunnen
nu zelf zoeken en zich één of meer bundels aanschaffen. We geven
hier slechts titels en Uitgevers.
Rondom de Kribbe. Uitgave W. D. Meinema N.V. te Delft.
Vertellingen voor de Kerstfeestviering, bijeengebracht door P. de
Zeeuw J.Gzn. Aantal blz. 144. Prijs f 1.50.
INHOUD: 1. P. de Zeeuw J.Gzn.
2. Marijo
3. J. K. v. Eerbeek
4. M. v. d. Hilst
5. P. A. de Rover
7. H. te Merwe

Het Kerstverhaal (3 x)
Mietsie en Lajos
Een Landweersoldaat
Toen het winterde
Martientje's verlangen
De brand van het Zendingshuis.

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

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

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

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

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

Een nieuwe eigen Kerstvertelling: Drie wijzen van onzen tijd.
Een Kerstparabel door Dr. J. R. Callenbach. Uitgaven van A.
Voorhoeve v.h. J. M. Bredée's Uitgevers My. N.V., Rotterdam.
Uitgegeven als Kerstbrief in mooie uitvoering met enveloppe 40 ct.
.Alom in den boekhandel verkrijgbaar.

Handleidingen
Handboek Stock-Renkema. 0. en N. Testament. Prijs f 12.50.
Uitgever D. A. Daamen te 's-Gravenhage.
Jachins Handboek, 2e druk, door Ds. J. P. Tazelaar en Ds. J.
Douma. 0. en N. Testament. Prijs f 10.—. Uitgever A. Verleur
te Haarlem.
Bijb. Geschiedenis door W. G. v. d. Hulst. Prijs f 7.90. Uitgever Spruyt te Amsterdam.
Bijb. Geschiedenis voor onze kleintjes door W. G. v. d. Hulst.
.Prijs f 5.75. Uitgever Spruyt te Amsterdam.
De Bijb. Geschiedenis door Tine Bonnema. Prijs f 7.50. Uitgave J. H. Kok N.V. te Kampen.
Vertellende de Loffelijkheden des Heeren. Schetsen voor
Bijbelsch onderwijs door R. Mazijk. Uitgave Mazijk's Uitgeversbureau te Rotterdam.
Bijb. Geschiedenis door Nissen. 0. en N. Testament in 2 dln.
'Gebonden f 2.50. Verkrijgbaar bij J. Wristers, Minrebroederstraat
13 te Utrecht.
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De Heilige Historie door J. C. de Koning. 0. en. N. Testament.
Prachtband f 4.25. Uitgave J. H. Kok N.V. te Kampen.
„Laat de Kinderkens tot Mij komen", door C. v. d. Hoeven,
2 dln. 0. en N. Testament. Gebonden f 7.50. Verkrijgbaar bij
J. Wristers, Minrebroederstraat 13 te Utrecht.
Vertelboek v. d. Bijb. Geschiedenis door J. Hoogwerf. 0. en
N. Testament. 2 din. Gebonden f 17.50. Uitgave J. N. Voorhoeve
te Den Haag.
Bij de Bron 1 en II. O.T. in 63 lessen, 685 pag. N.T. in 82
lessen, 728 pag. Prijs f 5.— per stuk in linnen band. Uitgave
Neerbosch' Boekhandel en Uitgeverij te Neerbosch bij Nijmegen.
Verbondsgeschiedenis door S. G. de Graaf. 200 Schetsen
voor de vertelling van de Bijb. Gesch. O.T. (120) en N.T. (80).
In 14 afleveringen van 75 ct. Uitgave J. H. Kok N.V. te Kampen.

Zangbundels
Stemmen des Heils, bijeengebracht door J. Douma, 3e, herziene en vermeerderde druk. Uitgave N.V. W. D. Meinema te
Delft. Liederenbundel voor Zondagsschool, Evangelisatie, School
en Huisgezin. 270 liederen. Formaat 21 X 151/2cm. 544 blz. Prijs
ingenaaid f 2.25; bij 25 ex. à. f 1.80; bij 50 ex. à ƒ 1.60. Prijs gebonden in rood linnen stempelband met goudtitel f 2.90; bij 25 ex.
f 2.45; bij 50 ex. á f 2.25.
Tekstboekje. Formaat 15%X.12 cm., 164 blz. Prijs ingenaaid
f 0.25; bij 25 ex. á f 0.221/2; bij 50 ex. à ƒ 0.21; bij 100 ex. .á f 0.20;
bij 250 ex. à f 0.19. Prijs in linnen f 0.371/2; bij 25 ex. á f 0.35;
bij 50 ex. à f 0.331/2 ; bij 100 ex. à f 0.321/2; bij 250 ex. à f
Liederenblaadjes, 4 pag., bevattende 6 á 8 Kerst-, Paasch- of
Pinksterliederen. Ook liederen geschikt voor andere gelegenheden.
Verschenen zijn 10 no.'s: voor Kerstfeest: no. 4, 5, 10; voor Paaschfeest: no. 1, 6, 7; voor Hemelvaart: no. 8.; voor Pinksterfeest: no. 9;
voor diverse gelegenheden: no. 2, 3. De prijs is bijzonder laag:
100 ex. f 0.75; 250 ex. f 1.75; 500 ex. f 2.50; 1000 ex. f 4.-'.
Deze blaadjes zijn uitgegeven op verzoek van het Verband van
Evangelisatie-Commissies ten gebruike bij. Kerstfeestviering, etc.,
Straatprediking, Samenkomsten. Vraagt gratis monsters. Al deze
liederen zijn overgenomen uit den Evangelisatie Zangbundel Stemmen des Heils van Ds. J. Douma.
Kerstliederenblaadjes. Inhoud van no. A:
Psalm 98; Daar is uit 's werelds duisCre walken; Stille nacht;
Dit is de nacht, de heil'ge nacht; Eere zij, U. groote God! Er is een
heilig Kind geboren; Laat blij, het feestlied hoorent Lofzang Simeon.
vers 2.
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Inhoud van no. B:
Eere zij God in den hooge; Heerlijk klonk het lied der englen; Dit
is de dag, dien God ons schenkt; De sterren blonken in den nacht;
Wie ligt daar in een kribbe neer; Hoe lieflijk rijst de zon in 't
Oosten; In der schepping morgenstond; Halleluja! eeuwig dank
en eere.

Groote druk, stevig papier, royaal formaat, goedkoop! 100 ex.
f 1.50; 250 ex. f 3.--; 500 ex. f 4.50; 1000 ex. f 7.—. Deze blaadjes
zijn ook in kleiner formaat en mindere uitvoering verkrijgbaar.
Al deze liederen zijn overgenomen uit den Evangelisatie Bundel
Stemmen des Heils van Ds. J. Douma.
Geestelijke liederen. Een nieuwe liederenbundel. Groot 750
blz. 640 liederen met muziek. Prijs in luxen band gebonden ƒ 1.50.
Volksuitgave. Uitgave G. F. Callenbach te Nijkerk.
Wie zingt mee? Uitgave G. F. Callenbach te Nijkerk. 31 blz.
58 van de meest bekende liederen voor de Zondagsschool. De
bundel bevat alleen het eerste vers der liederen met muziek. Samengebracht door Ds. G. P. Marang en L. C. Post. 2e druk.
Prijs f 0.75.
Wie zingt mee? Goede bekenden voor de Z.S. Tekstuitgave
A. Prijs 10 cent per stuk; bij 25 ex. en meer f 0.08.
Wie zingt mee? B. Voor de feestdagen. Een vervolg van
bundeltje A. Geïllustreerd. Het bevat twee Kerstliturgieën (de
eerste met gezangen) en één Paaschliturgie (met gezangen). Prijs
f 0.08; bij 25 ex. en meer f 0.06. Van beide bundeltjes is verkrijgbaar een uitgave met vierstemmige muziek, prijs resp. f 0.75 en
f 0.40.
Liturgieën voor de Feestdagen, behoorende bij bundeltje B.
voor het Kerstfeest (waarvan de eerste met en de tweede zonder
gezangen) en 1 voor Paschen (met gezangen).
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Nieuwe Kerstliederen. Uitgave G. F. Callenbach te Nijkerk.
Twee series Kerstliederen voor lagen prijs op stevig papier, met
heldere, duidelijke letter. Voor het personeel is de muziek verkrijgbaar. Prijs met muziek, 1 ex. à 15 cent; 25 ex. à 10 cent.
Prijs zonder muziek 100 ex. voor f 1.35; 1000 ex. voor f
In de eerste serie zijn opgenomen de liederen:
1. Hoe zal ik U ontvangen.
2. Stille nacht, heilige nacht.
3. Komt allen te zamen,
Komt, verheugd van harte!
4. 0 kindeke klein, o kindeke teer.
5. De herdertjes lagen bij nachte.
6. Laat het vroolijk loflied rijzen.
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In de tweede serie zijn opgenomen de liederen:
1. De aarde was in nacht verzonken.
2. Komt, verwondert u hier, menschen.
3. 't Englenheir kwam nederdalen.
4. Herders, hebt gij niet vernomen.
5. Sterre van 't Oosten, wil nog eens verrijzen.
6. Dankt, dankt nu allen God.
(Tekst der liederen overgenomen uit Geestelijke Gezangen.)

Ons Liedeboek. Verzameld en gerangschikt door J. Pelser en
G. J. van Zanten. Uitgave J. B. Wolters U.M. te Groningen.
Prijs f 1.90 ingenaaid, j 2.50 gebonden. 128 liederen voor Huis,
School en Zondagsschool.
Tekstboekjes 25 cent per stuk.
Zangbundel. 926 liederen en koren, geschikt voor orgel, piano
of gemengd koor. Ten dienste van huisgezin en samenkomsten.
Verzameld door Joh. de Heer. Uitgave Joh. de Heer
Zn. te
Rotterdam. Prijs f 4.—, uitsluitend in linnen band verkrijgbaar.
Oude en Nieuwe zangen, voor twee zangstemmen met geheel
aparte piano- of orgelbegeleiding, 316 blz., groot formaat. Ingen.
ƒ 1.75; 25 ex, à f 1.40; 50 ex. à f 1.25. Gebonden f 2.50. Bijbehoorend Tekstboekje, 264 blz., met muziek, 90 cent; 25 ex. à 80 cent.
Laudamus. Bewerkt voor vierstemmig gemengd koor; de vervolgbundel op Oude en Nieuwe Zangen, bevattende een honderdtal Nederlandsche Protestantsch-geestelijke liederen, die met groote
zorg zijn uitgezocht en waarvan de harmonisatie uitmunt. In dezen
bundel zijn ook een 40-tal eenvoudige liederen van groote schoonheid. 292 blz. Prijs j: 1.75; 25 ex. à f 1.40; 50 ex. à f 1.25. Gebonden f 2.50.
Tekstboekje Laudamus, waarin opgenomen de daarin voorkomende 40 eenvoudige liederen, met een woord vooraf van Mej.
M. van Woensel Kooij. 32 blz. Prijs 25 cent; 25 ex. à 20 cent;
100 ex. á 15 cent.
Oude en Nieuwe zangen. Bijeengebracht door Mej. M. van
Woensel Kooij. Uitgave A. Voorhoeve v.h. J. M. Bredée's Uitgeversmy. N.V. te Rotterdam. Bewerkt voor vierstemmig gemengd
koor. 8e druk. 56-65e duizendtal. In eenige jaren 8 drukken. Dit
is een prachtige aanbeveling op zichzelf! 320 blz. Hier nog veel
aan toe te voegen, zou overbodig zijn. Prijs ing. f 1.25; 25 ex.
f 1.10; gebonden f 1.75; 25 ex. à f 1.60.
In Bethlehems stal. Kerstverzen uit het werk der Prot. Chr.
Dichters. Verzameld en ingeleid door Jan H. de Groot. Bevattende 34 Kerstverzen. Typografisch ziet het werk er keurig verzorgd
uit. De bundel is in twee kleuren gedrukt en in fraai omslag uitgegeven. Prijs ƒ 0.80 ingen. en f 1.20 gebonden.
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Oude en Nieuwe zangen. Bewerkt voor driestemmig Vrouwenkoor. Vierde herziene druk. 12-15e duizendtal, 314 blz. Prijs ing.
1.75; 25 ex. à f 1.60; 50 ex. à f 1.40; gebonden f 2.50.
M. van Woensel Kooij, 3e druk. Tekstboekje, 96 blz. Prijs
45 cent per stuk; 25 ex. à 40 cent.
Kerstbundeltje L Uitgave van den Ned. Herv. Zondagsscholenbond op G.G. Bondsboekhandel J. Bout te Huizen (N.-H.)
cent per stuk.
INHOUD: Psalm 98 :2
2. Eere zij God!
3. Eere zij God!
4. Kribbe en Kruis
5. Scheppingslied
6. Stille nacht
7. In Bethlehems dreven
8. Kerstlied
9. Nu sijt wellecome
10. Psalm 98 : 4.

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

Kerstbundeltje III. Uitgave van den Ned. Herv. Zondagsscholenbond op G.G. Bondsboekhandel j. Bout te Huizen (N.-H.)
cent per stuk.
INHOUD: 1. Psalm 138: 1
2. Stille nacht
3. Engelenboodschap
4. Het Lam Gods
5. Kerstlied
6. De sterke God
7. Christus God en mensch
8. Profetie en vervulling
9. Naar Bethlehem
10. Lofzang van Zacharias : 4 en 5.

Iedereen op zijne wijs, door H. C. Feenstra en L. Keerrink.
Zangbundel voor de Chr. School en Huisgezin. Uitgave Nijgh Ei
Ditmar te Rotterdam.
Osanna in Excelsis! door J. Boven en N. W. v. Diemen de jel.
Prijs ingen. ƒ 1.90; gebonden f 2.75. Uitgave J. H. Kok N.V. te
Kampen.

Scheurkalenders
Martha-Scheurkalender 1937. 47e jaargang. Uitgave ten
voordeele van de Martha-Stichting te Alphen a.d. Rijn van A.
Voorhoeve v.h. J. M. Bredée's Boekhandel en Uitgevers-My te
Rotterdam.
De Martha-Kalender wordt voor 1937 voor de 47e maal uitgegeven. Sedert eenige jaren bewerken verschillende predikanten
ieder gedurende een maand de blaadjes. Voor 1937 zijn het de
volgende predikanten:
Ds. J. P. van Bruggen te Amsterdam; Ds. J. Ph. Eggink te Delfshaven;
Ds. J. Gouverneur te Roosendaal; Ds. J. L. de Heer te Rotterdam; Ds. D. Kuilman te Leiden; Ds, E. van Meer te Utrecht; Ds. J. Th. Meijer te Alphen a.d. Rijn;
Ds. J. C. Roose te Groningen; Ds. J. J. Stam te Sloterdijk; Ds. D. Tromp te
Zandvoort; Ds. F. W. G. Verheul te Gouda; Ds. A. W. Voors te Huis ter Heide.

Het schild bevat een reproductie van de schilderij van den
beroemden Rembrandt: „De terugkeer van den verloren zoon".
De afbeelding is niet mooi en niet der historie getrouw. De prijs
is f 0.75. Voor uitdeelingen op Zondagsschool en Evangelisatie
zijn extra lage prijzen uitgetrokken en wel: 25 stuks á 65 cent;
50 stuks á 60 cent; 100 stuks á 56 cent; 250 stuks á 48 cent; 500
stuks á 44 cent. De kalender is eveneens in boekvorm verkrijgbaar
in linnen band, oblong formaat, tot den prijs van f 1.25.
De geïllustreerde Christelijke Scheurkalender 1937. Uitgave
van J. N. Voorhoeve te 's-Gravenpage. Deze verschijnt voor de
46e maal en is zoo langzamerhand een van de bekendste kalenders
geworden. In tienduizenden huizen wordt eiken morgen het
blaadje van dezen kalender gelezen. De afbeelding op het schild
stelt den Kamerling en Filippus op den reiswagen voor. Het motto
is: Verstaat gij wat gij leest? En hij verkondigde hem Jezus. De
teekening is sober en doet het goed. Vooral in onzen donkeren tijd
zal dit beeld herhaaldelijk in de herinnering komen. De stukjes
op de kalenderblaadjes zijn met groote zorg geschreven door
mannen, die hun uiterste best deden om oude waarheden in een
aantrekkelijken nieuwen vorm te geven. Ook enkele verhalen bevinden zich in het blok, evenals een paar prijsraadsels. Dit jaar
verschenen ook weer twee premieboeken, die 65 cent per stuk
kosten. Het eerste is:,,Van geslacht op geslacht", door K. jonkheid.
Eenvoudig bandje en 142 blz. omvang. Het tweede is van den
bekenden schrijver W. Schipper: „De Zwerver". Omvang 160 blz.
Twee aardige premies. De gewone prijs is f 1.—, maar voor de
koopers van den kalender slechts f 0.65.
Prijs van den kalender f 0.90; 5 ex. á f 0.80; 10 ex. á f 0.70.
Kalender met 1 boek f 1.55; met twee boeken f 2.20.

De driebladige kalender 1937 verschijnt dit jaar in een praktischer uitvoering. Hij bestaat nu uit 3 briefkaarten met een afbeelding en 3 kaarten met een gedicht van Elis Reith, Jac. Revius,
N. van Kol. Prijs f 0.45; 10 ex. á f 0.35; 25 ex. á f 0.30. Voor
onze Z.S. veel te duur.
,Het Licht tegemoet". Deze kalender bestaat uit 12 bladen,
elk met een prachtfoto en een spreuk, die als briefkaart kunnen
worden verzonden. De kalender bevat dus in het geheel 24 briefkaarten. De mooie spreuken zijn van bekende mannen van naam.
De foto's zijn prachtig. De prijs is f 0.95; 10 ex. á f 0.85; 20 ex.
al 0.75. Deze kalender is voor onze Z.S. te duur. Hier wordt evenwel een fijn stuk werk geleverd. Kunstvol en practisch voor onze
kamers en heel geschikt om kennissen eens te verrassen met een
nuttig aandenken.
Weekkalender 1937. Het schild stelt een anker voor. Het
onderschrift is: Mijn anker ligt vast in de eeuwige rots. Ieder
blaadje van het blok is voor een week bedoeld. Voor lederen dag
een korte tekst met gelegenheid voor korte aanteekeningen. Prijs
f 0.35. Bij grootere hoeveelheden lager.
Het Matrozenkind. Een verhaal van 32 blz. 5e druk. Met
twee zwartdrukplaten. Prijs is 25 cent. Per 25 ex. á 171/2 cent.
Vier kinderverhalen. Omvang 16 blz .De vorm van ieder
is dat van een. Zwitsersch huis. Ze doen het goed. De titels zijn:
1. Rob en Bob; 2. Het geheim van de Lotta; 3. Hannes; 4. Van
bokkenoogjes en het gat in de maan.
Scheurkalender 1937. Uitgave van de Vereeniging tot Verspreiding van de Heilig Schrift, Keizersgracht 470 te A'dam-C.
Schild: Opschrift: Want één dag in Uwe voorhoven is beter dan
duizend elders. Wij zullen in het Huis des Heeren gaan. Afbeelding
een kerkgang. Zeer mooi uitgevoerd. Werkelijk een mooie wandversiering.
Blok: Voorzijden der kalenderblaadjes bevatten de gebruikelijke merkwaardigheden, plus een opschrift met tekst. De achterzijden bevatten gedeelten uit de Bijbelsche Geschiedenis van Ouden Nieuw-Testament op eenvoudige wijze verhaald. Voorts verschillende verhaaltjes en evangelisatiestof. Het geheel kan op verschillende wijze gebruikt worden. Voor kleinen en grooten. De
prijzen prijzen zijn berekend op een zeer groote oplage en verspreiding op ruime schaal. De prijs is slechts 25 cent en voor kinderen een gewilde verrassing.
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Chr. Scheurkalender 1937 „Filippus". Uitgave van het Traktaatgenootschap „Filippus", Uitgave J. B. v. d. Brink EI Co. te
Zutphen.
Het schild is een afbeelding van de arenplukkende discipelen
met Jezus op den voorgrond. Het passende opschrift luidt: Ik ben
het Brood des Levens. Die dit brood eet, zal in der eeuwigheid
leven.
Het blok bevat op de voorzijde, behalve de gewone zaken, een
korte tekstverklaring. Op de achterzijde verhalen, enz. De particuliere prijs is 80 cent.
Chr. Scheurkalender 1937 „Zaadkorrels". Uitgave als boven.
Het schild in kleiner formaat met dezelfde uitbeelding. Het blok als
boven. Prijs uitsluitend voor Evangelisatie-Commissies en Z.S.
slechts 15 cent.

DE GROOTSTE COLLECTIE
ZONDAGSSCHOOLUITGAVEN
tegen scherp concurreerende prijzen
n.l. 210 nummers, waaronder 34 boekjes van slechts 5 cent,
wordt uitgegeven door

A. VOORHOEVE
voorheen J. M. BREDÉE 's
Uitgevers My. N.V. Rotterdam

alom verkrijgbaar in den boekhandel
In den laatsten catalogus 1936/37
zijn de prijzen weer verlaagd.
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Bondsuitgaven
Rooster 1937.
Iedere week een Psalmvers en tekst. De onderwerpen zijn
met dikke letters aangegeven met verwijzing naar de les in het
handboek. Dit jaar verschijnen weer twee verschillende Roosters.
A. Eén, die, zooals gewoonlijk, op de geheele Z.S. kan gebruikt worden.
B. Eén voor de kleintjes van 5—.8 jaar, dus een vereenvoudigde, waarbij de lettergrepen van de kleinere teksten en kleinere
versjes door streepjes gescheiden zijn. De onderwerpen zijn bij
beide soorten gelijkluidend, zoodat bij Cursusvergaderingen hiervan geen schade ondervonden wordt.
Prijzen zijn: ongecartonneerd:
1.-250 ex.
à6
ct.
250500 ex.
á 5%2 ct
500 en meer ex. à 5
ct.
Men kan ook geperforeerde vellen al of niet in boekvorm
krijgen tegen denzelfden prijs. De geperforeerde vellen worden
ook dit jaar zoo gedrukt, dat het afscheuren in geregelde volgordekan geschieden. Wenscht men de boekjes stevig gecartonneerd,
dan wordt de prijs 3 cent hooger. Hierdoor blijven de boekjes
het geheele jaar stevig en net.
Leerlingkaarten A 80 cent per 100 ex.
Nuttige en snelwerkende administratie. De eerste week in het.
nieuwe jaar worden deze kaarten aan de kinderen medegegeven
en de volgende week weet men naam, adres en leeftijd. Deze
namen kunnen dan alfabetisch of naar den familienaam in een groot
boek worden opgenomen, waardoor men een overzicht krijgt van
de geheele Z.S. en haar verdeeling naar de leeftijden en klassen.
Klasseboekjes 10 cent per stuk.
Een ieder onderwijzer of helper moet de leerlingen zijner klasse kennen en zoonoodig iedere week van verschillende dingen
aanteekening kunnen houden. Hierbij kan ons klasseboekje uitnemende dienst 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.

le bundel Kerstliederen 21 cent per stuk.
2e bundel Kerstliederen 2% cent per stuk.
3e bundel Kerstliederen 21/2 cent per stuk.
Het is de gewoonte om de kinderen bij de Kerstfeestviering
,eenige liederen te laten zingen. Dit verhoogt de feeststemming.
De Bond gaf een drietal bundeltjes van een tiental alom bekende
liederen, die nooit verouderen, zulke, die de ouders in hun jeugd
zongen en waarvan ook nu nog de kinderen zingen. Geeft den
kinderen zoo'n boekje in handen en ze zullen U dankbaar zijn.
,,Onze Hervormde Zondagsschool", 50 cent per jaar.
Iedere leider(ster) of helper(ster) of onderwijzers(es) moet
zich op dit blad abonneeren. Het blad wordt allerwege zeer gewaardeerd en bevat vele nuttige wenken. Beter is het zich als lid
op te geven, dan ontvangt men het blad gratis. Ook de boekbespreking, en men heeft toegang tot alle leidersvergaderingen.
Het abonnementsgeld is zoo laag gesteld, om alle Z.S.kassen in
staat te stellen, aan ieder lid van het personeel een abonnement
te verschaffen. Het verschijnt om de twee maanden.
Boekbeoordeeling 1930, 1931, 1932, 1933, 1934 en 1935, á
10 cent per stuk. De boekbeoordeeling 1936 kost 25 cent per stuk.
Zoolang de voorraad strekt, is deze boekbeoordeeling bij den
Bondsboekhandel te verkrijgen. Zorgt er voor, dat iedere leider
(ster) en Zondagsschool alle boekbeoordeelingen bewaart, dan
krijgt men met de jaren een vertrouwden gids voor den aankoop
van jeugdlectuur. De prijs is ten gerieve der Z.S. zeer laag. Laten
alle leden van het personeel nu een exemplaar voor zich aanschaffen.
Referaat: 1. „Onze Jeugd", door Prof. Dr. J. Severijn, á 10 ct.;
2. „Het Godsdienstonderwijs in het Kinderleven",
door Th. Kelfkens, à 10 cent;
3. ,Zondagsschool en Dogma", door C. P. Bogert,
10 cent;
4. „De Z.S. en het Kerkelijk onderwijs", door Prof.
Dr. J. Severijn, à 10 cent;
5. „De Bijbel en het Kind", door Ds. j. G. Abbringh,
10 cent;
6. „Het Genadeverbond en het Z.S.kind", door Ds.
L. Vroegindewey te Waddinxveen, á 10 cent;
Wie al deze referaten ineens bestelt, ontvangt ze voor 50 cent.
Dit jaar verscheen:
7. „Als een Mosterdzaad" (ter herdenking van het
100-jarig bestaan van onze Z.S. in Nederland)
door H. v. Hoogdalem, à 10 cent.

Ze bevatten een schat van wijsheid, onderrichting en vorming.
Iedere Z.S. en iedere Z.S.leider(ster) behoort deze referaten te
bezitten, te lezen en in praktijk te brengen.
„Maarten Luther" door K. Maatjes te Delft;
„Johannes Calvijn", door Ds. W. Vroegindeweij te Zegvelch
„Jan de Bakker", door A. Vroegindeweij te Waddinxveen.
Hervormingsboekjes, die op den 31en October aan de kinderen uitgereikt kunnen worden, om de herdenking van de groote
Kerkhervorming levendig te houden. De prijs is 3 cent per stuk.
Nelsonserie in verkleinde reproductie op gegomd papier en
geperforeerd. Heel geschikt om in schrift of album ingeplakt te
worden. Prijs 35 cent per vel. Bij tien vellen tegelijk à 30 cent.
Albums om de zegels in te plakken à 10 cent.
Diploma. In twee soorten. Groot formaat à 15 cent. Bij vroegtijdige bestelling van minstens 30 ex. wordt de naam van de Z.S.
gratis opgedrukt.
Klein formaat. In zwartdruk 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 blz., prijs,
geïllustreerd of niet, strekking, verschillende beoordeelingen (aanbevolen of niet) enz. Deze uitgave is zeer practisch en voorkomt
het tijdroovende naslaan in prijslijsten, boekbeoordeelingen, enz.
De prijs is heel laag gesteld, n.i. 30 cent.
Leerlingenkaart B. Voor het kaartsysteem. 80 cent per 100 ex.
Iedere Z.S. moet zulk een kaartsysteem aanleggen.
Gezinskaart. Voor het kaartsysteem. Overzicht per gezin.
Alle kinderen per gezin op één kaart. 80 cent per 100 ex.
Rapportstaat. Voor de Kerstfeestviering moeten alle punten
van waardeering, geleerde versjes en teksten geteld, en de prijzen
vastgesteld worden. Deze staat kan hierbij goede diensten bewijzen. De prijs is slechts 5 cent.
Leerlingenlijst voor het archief. Alle in- en afgeschreven
leerlingen, die de Z.S. bezoeken of bezocht hebben, worden in
deze lijst bijgehouden. Voor het archief is dit zeer gewenscht.
Deze lijst in boekvorm kan goede diensten bewijzen. De prijs is
25 cent per boek van 210 leerlingen.
Bestellingen bij den Bondsboekhandel J. BOUT, Waterstraat
Drukkerij te Huizen (N.-H.).
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Bladen voor de Hervormde
Bonden op G.G.
„De Vaandrager". Orgaan van den Bond van Ned. Herv.
jongel. Vereen. op G.G. Abonnementsprijs f 2.25 per jaar voor
leden en f 2.50 voor niet-leden. Redactie-adres: M. Noteboom,
Nassaulaan 42, Hilversum. Het blad verschijnt wekelijks.
„Ons Knapenblad". Orgaan van den Bond van Ned. Herv.
Knapenvereenigingen op G.G. Abonnementsprijs f 1.25 per jaar
voor leden en f 1.50 voor niet-leden. Redactie-adres: C. Blokland
te Hardinxveld. Het blad verschijnt om de veertien dagen.
,,Ons Leidersblad". idem. Voor aangesloten leiders gratis. Het
blad verschijnt ongeveer om de twee maanden.
„De Kandelaar". Orgaan van den Bond van Ned. Herv.
Meisjesvereen. op G.G. Abonnementsprijs f 1.50 per jaar. Redactie-adres: Mej. W. v. d. Sluys, Breedstraat 31 te Utrecht.
,,Ons Meisjesblad". Orgaan van den Bond van Ned. Herv.
per
jonge-Ivieisjesvereenigingen op G.G. Abonnementsprijs f
jaar. Het verschijnt maandelijks. Redactie-adres: Mej. W. A.
Burggraaf, Pr. julianalaan 9 te Hilversum.
„Onze Hervormde Zondagsschool". Orgaan van den Ned.
Herv. Zondagsscholenbond op G.G. Abonnementsprijs f 0.50 per
jaar voor aangesloten leiders, voor anderen f 0.60. Redactie-adres:
M. Noteboom, Nassaulaan 42 te Hilversum. Het blad verschijnt
om de twee maanden.
”Gereformeerd Weekblad". Onder Redactie van Prof. Dr. H.
Visscher, met medewerking van Ds. I. Kievit, Ds. J. Ronge en M.
Noteboom. Abonnementsprijs f 3.80 per jaar. Het blad, verschijnt
wekelijks. Uitgever J. Bout, Waterstraat 4-6, Huizen (N.-H.).
,,Onze Vaan". Orgaan van den Bond van Ned. Herv. Mannenvereenigingen op G.G. Abonnementsprijs f 1.— per jaar. Redactie-adres: Ds. W. Rijnsburger te Oud-Beijerland. Het blad verschijnt eenmaal per maand. Uitgever J. Bout, Waterstraat 4-6,
Huizen (N.-H.).
„De Waarheidsvriend". Onder redactie van het Hoofdbestuur
van den Gereformeerden Bond. Redacteur: Ds. M. van Grieken,
Schiekade 121b te Rotterdam. Abonnementsprijs f 4.— per jaar.
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KERSTBOEKJES
KOMEN UIT NijKERK
De verantwoordelijkheid voor de vorming van onze
•
jeugd en de ontplooiing van haar karakter, rechtvaardigt
uw hoogste eischen1
•
Onze kinderen en jonge menschen hebben gezonde
lectuur noodig, die hen interesseert en weet te grijpen.
Boeken nemen een belangrijke plaats in. Ga daarom
•
recht op uw doel af I Stel u met het betere niet tevreden...
KIES HET BESTE
De bekendste auteurs en onze jarenlange ervaring
•
staan u ten dienste.
Op aanvraag zenden wij ieder, die
onze Speciaal uitgevoerde Najaarscatalogus nog niet ontving, GRATIS
een exemplaar toe.
Desgewenscht ontvangt u een compleet stel boekjes ter inzage. Ook
uw boekhandelaar bezorgt ze u.
Cll zult enthousiast zijn
na een kennismaking.

Jeclu Idijw1 wipt met v~t ~ot, da
' aLt 114hivzh
kaadg, ughm)At.ce wdend.jes
G. F. CALLENBACH NIJKERK
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Verkleinde reproductie van onze diploma's.
Groot formaat 15 cent. Gekleurd. Bij vroegtijdige bestelling van minstens 30 ex.
wordt de naam van de Z.S. gratis opgedrukt. Klein formaat in zwartdruk à 7% ct.
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JUBILEUM-BIJBEL

JUBILEUM-ZAKBIJBEL
FORMAAT 15'/2 x 1O'/2 c.M.
Deze bijbel is uitgegeven ter
gelegenheid van het 300-jarig
bestaan van onzen statenbijbel
Mooie heldere druk
Pericopen- en paragrafen-indeeling
Juiste statenvertaling naar Pieter Keur
Fraaie bard van afwaschbaar linnen
Gemarmerde snede
No. 1900
fl 1.—
No. 1902 met goudsnee fl 2.—

Een m,ao.i. qeseltenk woit. de Zandag.sscio.od

J. BRANDT & ZOON
OP 'T RUSLAND, AMSTERDAM
TELEF. 48094, POSTGIRO 34600
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OOGST 1936
21 nieuwe boekjes
21 herdrukken
De meeste met een
nieuwe bandtekening

NAAMLOZE VENOOTSCHAP

W. D. MEINEMA
DELFT

Onze nieuwe catalogus
is voor ieder, die hem nog niet ontving, gratis
verkrijg baar.

Prijsverlaging.
De prijzen zijn wéér verlaagd. Men koopt thans
reeds gebonden boeken van 190 bladzijden voor
slechts 50 cent.
't Is onbegrijpelijk als men zich indenkt, dat
dezelfde boeken twee jaar geleden nog een gulden
kostten en toen nog maar gewoon gecartonneerd.

Luxe cartonnen band.
Alle boeken vanaf 40 cent zijn gebonden in
Meinema's luxe cartonnen band met ronde rug.
Vraag eens een zichtzending bij Uw boekhandelaar of bij de uitgeefster en ook U zult zeggen:
6.

MOOI,M..././A,

no4 nofrat

,i(...ekstá02..1(12Pt gmarcht
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Uitgaven van den Herv. Z.S. Bond Gerei. Gr.
Rooster 1937.
Rooster A ongecartonneerd
Rooster B ongecart. voor 5-8 jaar;
Rooster A geperforeerde vellen
Rooster B geperforeerde vellen voor 5-8 jaar.
250 ex. á 6 cent; 251-500 ex.
cent; meer dan 500 ex. á 5 cent.
Gecartonneerd 3 cent meer.
Leeriingkaarten A, 80 cent per 100 ex.
Leerlingkaarten B, 80 cent per 100 ex. Voor het kaartsysteem.
Gezinskaarten, idem. Alle kinderen uit hetzelfde gezin op één kaart.
Klasseboekjes, 10 cent per stuk.
Beloften aangaande den Messias, 80 cent per 100 ex.
le bundel Kerstliederen,
cent per stuk.
2e bundel Kerstliederen,
cent per stuk.
3e bundel Kerstliederen,
cent per stuk.
„Onze Hervaraide Zondagsschool", het orgaan v. d. Bond. 50 cent p jaar.
Rapportstaat. Een jaarstaat, waarop al de kinderen vernield staan met het
aantal punten, dat ze in het afgeloopen jaar behaalden. Prijs 5 cent.
Leerlinglijst (Archief). Voor het in- en afschrijven van alle leerlingen.
Prijs 25 cent.
Bozkbeoordeeling 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 10 cent.
Boekbeoordeeling 1936 á 25 cent.
Referaten:
1. „Onze Jeugd", door Prof. Dr. J. Severijn, 10 ct;
2. „Het Godsdienstonderwijs in het Kinderleven", door Th. Kelfkens,
á 10 cent;
3. „Zondagsschool en Dogma", door C. P. Bogert, á 10 cent;
4. „De Z.S. en het Kerkelijk onderwijs", door Prof. Dr. J. Severijn,
á 10 cent;
5. „De Bijbel en het Kind", door Ds. J. G. Abbringh, á 10 cent;
6. „Het Genadeverbond en het Z.S.kind', door Ds. L. Vroegindeweij
te Waddinxveen, á 10 cent.
Deze 6 referaten tegelijk voor 50 cent.
7. „Als een Mosterdzaad -, door H. v. Hoogdalem. Prijs 10 cent.
Nelsonserie op gegomd papier, 35 cent per vel van 52 plaatjes. Bij 10
vellen á 30 cent.
Albums om 52 zegels in te plakken, 10 cent per stuk.
Diploma, groot formaat, gekleurd. 15 cent;
Klein formaat, zwart, 7,;, " cent.
Verzamelstaat van alle Kerstboekjes, á 30 cent.
Hervormingsboekje van Jan de Bakker, á 3 cent.
DOET SPOEDIG UW BESTELLINGEN AAN:

Bondsboekhandel j. BOUT
WATERSTRAAT 4-6 — TEL. 293 GIRO 177897 — HUIZEN
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Penningserie (10 ex.)
DE BEROEMDE BOEKEN VAN PENNING VOOR
EEN SPOTPRIJS
De Leeuw van Modderspruit
De Held van Spionkop
De Verkenner van Chr. de Wet
De Overwinnaar van Nooitgedacht
De Kolonist van Zuid-Afrika
De Nieuwe Dag
Voor Vrijheid en Recht
In de Goudmijnen van Zuid-Afrika
Voortrekkersbloed
Tjaart van de Merwe

oorspr. prijs
f 2.25
- 2.25
- 2.25
- 2.25
- 2.25
- 2.75
- 2.25
- 2.75
- 2.75
- 2.25

Gezamenlijk bedrag f 24.10 prachtige, geïllustreerde boeken, voor jongen en ouden om van
te smullen in eens voor f 12.50 gecart., of voor f 15.- in kleurendruk prachtbanden.

V olkslectuur (20 ex.)
blz. prijs
272 f 1.50
E. von Maltzahn Maria Antoinette
206 - 1.50
Joh. Breevoort
De liefde vergaat nimmermeer
Tot hoogen prijs
304 - 1.50
Kristiana Roij
Victores Mundi
Jutta Ihlenfeld
256 - 1.50
224 - 1.50
H. S. Kuyper
Licht in Duisternis
W. A. Vroegop Den Strik ontkomen
256 - 1.50
256 - 1.50
Amy le Feuvre
Vrede gezocht
256 - 1.50
Jutta Ihlenfeld
Ontnuchterd
240 - 1.50
Ernst Schreiner Rots der Waarheid
Winterfeld-Platen Gelijk Gij wilt
256 - 1.50
H. Schmidt
De Bouwmeester van den Dom
208 - 1.50
J. A. Visscher
De Halsketen
192 - 1.50
Clara Heitefuss
Een levend offer
256 - 1.50
192 - 1.50
M. Riidiger
Op Gouden Wieken'
Poëzie van den Arbeid
320 - 1.90
P. J. Kloppers
221 - 1.50
Maria Melchers Naar Huis
H. Kingmans
De Slaande Hand
200 - 1.50
Winterfeld-Platen Verwante zielen
200
1:50
224 - 1.50
P. Brouwer
't Moest een jongen zijn
KMhe Papke
De Pater van Rodelsheim
224 - 1.50
Totaal bedrag f 30.40
20 Gebonden Boekwerken voor slechts f 16.- (ongeveer de halve
prijs). Twintig boeken van verschillende schrijvers en schrijfsters
geven een prachtige aanvulling voor elke Bibliotheek van goede,
opbouwende lectuur.

J. BOUT - Waterstraat 4-6 - HUIZEN

