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VOORWOORD
Lezers, u en wij, wij zijn allen gelukkige mensen. Waarom?
Omdat wij mogen werken in het belang van het kind.
Wie voor het kind werkt, werkt aan de toekomst. Aan de eeuwige
toekomst van het kind zelf, maar ook aan de toekomst van ons
land en ons volk.
Wij willen er u aan herinneren, dat wij goede tijden beleven. U
schudt het hoofd?
Nu, luister dan eens.
Natuurlijk, het zijn tijden van grote druk, van oorlog en crisis en
nood. Dat weten wij goed. Dal weten wij z6 goed, dat wij er toe
zouden kunnen komen, om maar slap en moedeloos bij de pakken neer te gaan zitten. Máárl
Maar dat doen wij niet. Want er zijn juist de laatste tijd goede
dingen gebeurd in het geestelijk belang van uw kinderen. Er is
een geslacht van jonge, geestdriftige schrijvers gekomen, die van
aanpakken weten. Wij hebben nooit zulke goede jeugdboeken
kunnen brengen als juist de laatste jaren. Anne de Vries, Rie van
Rossum, Nel van der Vijs, Johan van Hulzen, Bert Bakker, Phè
Wijnbeek, Heleen, Jongejan de Groot, Mary Pos, v. Batenburg,
Faber—Meijnen, v. d. Berg, Herman de Boer, Albert Zaaier en
vele anderen. Het zijn allen namen van de laatste tijd, die gehoord
mogen worden.
Namen van auteurs die kinderboeken geschreven hebben met
meer dan gewoon talent. En tussen hen staat nog altijd in ongebroken kracht, de grote man op dit terrein: W. G. van de Hulst. Zij
allen hebben ons hun werk aangeboden.
Toen zijn wij aan het werk gegaan. Wij hebben de beste tekenaars uitgekozen. Wij hebben het beste papier en de mooiste let-
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Zij vroeg een prima boek, één, dat
als model kon aangemerkt worden
en dat alleszins onderscheiding verdiende door zijn goede en zuivere
kwaliteiten.
Er waren 180 inzendingen. De jury
moest dus een enorme hoeveelheid
werk verzetten. Hiermede heeft zij alle
Zondagsscholen aan zich verplicht.

Z.01.

Heiten-Jan
door G. S. van den Berg

Kokkie,

De geschiedenis
van een Torenkraai
door Herrn. de Boer

Domkopie door Heleen
Toen de zee over het
land kwam
door Mary Pos

Twee Hollanders in
het Oerwoud
door Albert Zaaier
Het is ons een groote vreugde u te
kunnen meededen, dat deze boekjes
dit kaar door ons worden uitgegeven.
Tot niet minder vreugde stemde het
ons, dat wij den heer 11.A. de Boer Azn.
Secr. der N.Z.V., bereid vonden, naast
de enorme hoeveelheid werk die hij
reeds verzet voor de Zondagsscholen,
ons op velerlei terrein van voorlichting te dienen.
•
Reeds eenige jaren is u in de gelegenheid om kennis te nemen van het vaak
alleszins lezenswaard oordeel van
verschillende corporaties, die er hun
werk van maken gegadigden met betrouwbare critiek voor te lichten. Hieraan zit een enorme hoeveelheid werk
vast en daarom willen wij aan de
Samenstellers van de boekbeoordeelingen ook hiervoor onzen donk
brengen.

ter uitgezocht. En we hebben de
boekjes een aanzien gegeven
waardoor ieder kind er verlangend naar grijpen zal. Het was
een prettig werk.
En tenslotte hebben wij, gedachtig aan de financiele nood van
deze tijd, de prijs zo laag mogelijk gesteld. Het beste werk voor
de laagste prijs.
----Zeiden wij teveel, dat uw kinderen goede tijden beleven? Vergelijk daar onze jeugd maar eens
mee.
Nu is hei werk verder aan u. U
hebt Ie kiezen en uit te delen.
Het zal u niet moeilijk vallen.
Uw werk zal u zeker evenveel
vreugde geven, als wij bij het
maken hebben gevoeld. Wellicht méér!
Want u zult de schitterende ogen
iien en de kreten van geestdrift
horen! U zult meer dan ooit tevreden zijn!
Met vriendelijke groeten,
G. F. CALLENBACH.
Najaar 1935.

DE WINTERBLOEMEN
VERSCHIJNEN NIET MEER, MAAR

Hetzij vroeger, hetzij later, wij hebben allen wel eens meegedaan aan
het spelletje van torentje-bouwen. Het werd dan al hooger en hooger
. plof' daar lag de heele toren in elkaar....
Zoo is hef ook gegaan met de „Winterbloemen". Dat stapeltje werd
ook al hooger en hooger, en.... nu is het spelletje uit. De Wit-derbloemen verschijnen niet meer. Die hooge stapel van zeven deelgin
streefde zijn doel voorbij. Maar daar is iets veel beters voor in de
plaats gekomen.
Doel der Winterbloemen was dat men met den inhoud onzer najaarsuitgaven/volledig kennis kon maken. Heelemaal ging dat vliegertje toch
al niet op, want wij waren genoodzaakt om van de uitvoeriger boeken
slechts een uittreksel te geven.
Maar wie dan nu werkelijk volledig met onze uitdeelingslectuur kennis
wil maken, wordt daartoe prachtig in de gelegenheid gesteld. Wij zenden namelijk aan ieder die dat wenscht ongefrankeerd een compleet
stel ter inzage, Men kan deze dan weer ongefrankeerd aan ons terugzenden of behouden. .0 kunt dus nu de uitgaven precies zooals ze zijn
uit- en inwendig bekijken, en desgewenscht geheel doorlezen.
Ook uw boekhandelaar kan u dezelfde collectie voorleggen of thuisbezorgen.
Op deze wijze maakt ge dus volledig kennis met de nieuwe Zondagsschooluitgaven.
Wie dit nog te omslachtig mocht achten kan volstaan met de uitvoerige
omschrijving, die wij dit jaar in onzen catalogus opnemen.
Maar nu het mooist van alles:
De tot nog toe aan de Winterbloemen bestede kosten hebben wij allereerst ten goede doen komen aan de uitgaven zelve. De prijzen der
vroegere werkjes zijn enorm verlaagd — boekjes van 70 cfs, kosten nu
b.v. 50! — en de nieuwe uitgaven verschijnen in een uitvoering, die al
het vroegere nog weer overtreft.
En zoo is dan de winst van dit betrekkelijk verlies groot, en zal zeer
zeker tot uw aller voldoening strekken!

VOOR BESTELLERS
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In de drukke Kersttijd zullen wij dagelijks in „De Nederlander", „De Rotterdammer" en „De Standaard" mededeelen welke nummers uit onzen catalogus zijn uitverkocht.
Zij die hun bestellingen dan nog niet hebben ingezonden, kunnen daarmede rekening houden, en die nummers, zoo ze op hun keuze-lijst voorkornen, door andere vervangen.
Van 7 tot 21 December vindt u aankondigingen in genoemde bladen, direct
na de familie-advertenties.
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TEUNA EN FIK

BETSY
Meisjesboek. 6-8 jaar

Een vlot en levendig verteld verhaal .voor de allerkleinsten
van de kleine Teuna en haar hondje Pik. Deze trouwe kameraden raken elkaar op een kwaad moment kwijt, maar de
goede trouw van haar hondje doet de vrienden na heel wat
interessante wederwaardigheden elkaar weervinden,

1
BETSY
Jongens- en Meisjesboek. 7-9 jaar

LES►

Lea is een joodsche weduwe, die na veel strijd in Jezus van
Nazareth haar Messias vindt, De korte duidelijke uiteenzetting van de beteekenis van den joodschen offerdienst zal
bij de jeugd zeker belanstelling ontmoeten.

CARLA
Jongensboek. 7-10 jaar

MOLDI-A<')=

MOEDERS VERJAARDAG

Wim schuift op moeders verjaardag een doos met taartjes
van den stoel, zoodat er. maar vijf heel blijven en de andere
in elkaar zijn gedrukt. De dienstbode krijgt de schuld. Maar
dat kost Wim zijn nachtrust, want zijn ontrust geweten
houdt hem wakker. En als dan moeder komt....

J. L. F. DE LIEFDE
HOE MIETJE-PIM KERSTFEEST VIERDE
••
Jongensboek. 6-8 jaar
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Mietje-Pim heet eigenlijk Willem de Boer, en nu is dit verhaal er op gericht om duidelijk te doen zien welk verdriet
een bijnaam iemand kan geven. Deze bijnaam leidt tot allerlei onaangename ervaringen voor de betrokkenen, maar ten
slotte toch ook tot het inzicht dat schuldvergeving en vrede
heel wat begeerlijker goed zijn dan dwaze bijnamen.

5
DALMA

ZIJN VRIEND

Jongens- en Meisjesboekje. 6-8 jaar

Dit boekje vertelt ons van veel jongens lief en leed. Jaloersehheld speelt hier een groote rol, doch ouderlijke leiding vermag veel. Ook hier zien we, dat het zoo gelukkig maakt, om
met alle bekommernissen tot God te gaan.

5
BALMA

WIM

Jongens- en Meisjesboekje. 6-8 jaar

Wim, zijn moeder en de zondagsschoolonderwijzeres zijn de
hoofdfiguren in dit boekje. Dit drietal is zoo geteeKena, dak;
het veel jeugdige lezers tot nadenken zal stemmen. Moeder
in het ziekenhuis. Wim ondeugend geweest, mag niet met
vader mee om haar te bezoeken. De juffrouw kent Wim o
zoo goed en leert hem bewapen, dat het toch zoo heerlijk is
om met een vrijmoedig hart Jezus in alles te erkennen.
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BETSY
Meisjesboek. 9-12 jaar

7

VERKEERD EN TOCH GOED
24 bladzijden

hoe dankte ze haar God voor Zijn wonderbare zorg, ook
in het schijnbaar kleine; en hoe bad ze om Zijn verderen
zegen over het kind, dat door middel van dat verdwaalde
tekstkaartje haar Heiland had mogen vinden."
Deze enkele regels uit het slot van dit ontroerend verhaaltje
kenschetsen zeker wel het best den inhoud van het boekje.

CATHARINA
Jongensboek. 9-12 jaar

ZATERDAGAVOND
24 bladzijden

Een verhaal over een bakkersjongen, den zoon eener weduwe,
die voor 't eerst eigen-verdiend geld hoopt thuis te brengen,
Doch hij heeft de onvoorzichtigheid, zijn broodkar op de
tramrails te laten staan, het noodlottig gevolg, dat deze
stuk gereden wordt. Een vriendelijk heer, voor wiens woning
het ongeluk plaats grijpt, trekt zich het lot van den jongen
aan. Zoo wordt de tekst zijner moeder bewaarheid: „Eer zij
roepen, zal Ik antwoorden."
J
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FRANCINA
Meisjesboek, 8-12 jaar

AREN 1

=,

EMMY VAN LAREN
24 bladzijden

Het ontroerend verhaal van een meisje dat wegkwijnt doordat zij zich zoo eenzaam gevoelt. Zij is eenig dochtertje, en
haar ouders hebben door een drukken winkel haast geen tijd
naar het kind om, te zien. Als zij dan na een poosje bij een
oom en tante gelogeerd te hebben ook nog een zusje krijgt,
is alle leed geleden, en weldra vergeten.

•

FRANCINá6,
GERDA'S NIEUWEN MANTEL
Meisjesboek. 7-10 jaar
24 bladzijden

GERDA'S
Nitu‘w
rptoR

Het was allerminst prettig voor Gerda dat zij het altijd doen
moest met een vermaakte oude van moeder, als zij een
nieuwen mantel kreeg. En toen er dan eindelijk eens geld
was opgespaard voor echt een nieuwen mantel, wordt Gerda
voor de keus gesteld: de mantel, of.... een nog armer en
ziek meisje helpen met het geld. En Gerda overwint!

10
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E. GERDES

cent

EEN HELD, DIE ORANJE LIEFHAD

Jongens- en Meisjesboek. 8-12 jaar

24 bladzijden

Een korte, doch boeiende ickeschrijving van het leven en de
heldendaden van Jan. Evertsert, waarbij duidelijk in het licht
wordt gesteld, dat deze zeeheld een- Oranjeklant was in hart
en nieren, en dit trots miskenning en mishandeling immer
is gebleven. Het vaderland, en ook Oranje getrouw, tot in
den dood.

E. DERDES

11

EEN KLOEK AMSTERDAMMER

Jongens- en Meisjesboek. 8-12 jaar

24 bladzijden

De historie van Jacob van Heemskerk, den held van
Gibraltar, gevormd in energie en karakteradel in den grooten worstelstrijd onzer vaderen. Nova-Zembla heeft bovendien bijzondere bekoring en 't versje van Hooft, aan onze
jongens bekend, moet ook voor hen leven door 't aanschouwelijk verhaal. Gerdes geeft dat verhaal in eenvoudigen
stijl, zonder opsmuk.

12

POP VERTELT

ALETTA HOOG

24 bladzijden

Meisjesboek, 6-9 jaar

Popje vertelt verschillende wederwaardigheden uit haar
poppenbestaan. De kleintjes zullen het zeker met. genot
doorspellen. Want de woorden zijn door streepjes in lettergrepen verdeeld, Heel teer is de sfeer benaderd van het
leven der kleine hummels met hunne poppen; echt het
leventje van „moeders in den dop".

13
A. J. HOOGENS1RK

DE DROEVE VIOOLSPELER

Jongens- en Meisjesboek. 9-12 jaar

24 bladzijden

Een godvreezend jongeling, George Neumark geheeten, een
verdienstelijk violist, ziet zich door allerlei rampen en geldnood genoodzaakt zijn kostbare viool te beleenen. Voor hij
haar overgeeft speelt hij nog éénetaal een zijner lievelingsstukken. Dit wordt gehoord en bewonderd door een Zweedschen gezant, die zich het lot van den jongen man aantrekt,
en hein zijn dierbaar instrument terugbezorgt, en hem
verder uit den nood helpt.

14
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A. J. HOOGENBIRK UIT GROOTVADERS JEUGD
Jongensboek. 8-12 jaar

24 bladzijden

Een verhaal uit den tijd van „vader Braker. Grootvader, die
nu reeds oud en vergrijsd is, vertelt aan zijn tienjarigen
kleinzoon zijn geschiedenis. Het is zijn bekeeringsgeschiedenis, waartoe een aangrijpend woord veen Ds. á Brakel het
middel was.
Treffend toont deze geschiedenis aan, hoe ons hart van
nature afwijkt van God, totdat de Heere het door zijn Geest,
dikwijls langs wondere wegen, tot zich trekt.

15
W. G. VAN DE HULST

HET GAT IN DE HEG

Jongens- en Meisjesboek. 8-11 jaar

24 bladzijden

Vijf schoolkinderen, die, om den kortsten weg te hebben,
altijd door een gat in de heg kruipen, beloven een arm,
kreupel meisje, als zesde schoolkameraadje trouw te begeleiden,
Maar als er een troep soldaten door het dorp trekt, met
muziek voorop, wordt het kreupele meisje veronachtzaamd,
en komt onder de paardenhoeven terecht. Het verschil tusschen beloven en doen wordt hier den kinderen ernstig op
het hart gebonden.

16
JOHANNA

AAN HET SCHEVENINGSCHE STRAND

Jongens- en Meisjesboek, 7-10 jaar
24 bladzijden
Een verhaaltje van de zee, voor I-lollandsche jongens en
meisjes zeer aantrekkelijk.
Evert en Arie, twee broertjes, kinderen van een Scheveningschen visseher, begeven zich op een warmen zomerdag
naar het strand. Evert, de oudste, gaat zwemmen, doch
waagt zich te ver.
Bewusteloos wordt hij op het strand gebracht. Zijn broertje
bidt, en dat hoort ook de dokter, die toegeschoten is, om
hulp te bieden. Na veel inspanning werden de levensgeesten
van den drenkeling opgewekt.

17
JOHANNA

BLIJDSCHAP EN DROEFHEID

Jongens- en Meisjesboek. 8-12 jaar

24 bladzijden

Een ondeugende jongen, die op de Zondagsschool altijd oneerbiedig is en zelfs eenmaal wordt weggejaagd, wordt gevaarlijk ziek en op zijn ziekbed tot God bekeerd. Naar ziel
en lichaam, genezen, gaat hij met Paschen voor het eerst
weder ter kerk. Jan is nu een zeer aandachtige toehoorder,
zoowel in de kerk als op de Zondagsschool, en wordt nog tot
zegen voor zijn kameraad.
ti>, L
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8
IDA KELLER
Meisjesboek. 7-10 jaar

KLEINE ESTHER
24 bladzijden

Kleine Esther is een Joodsch meisje, dat door haar voor
godsdienst onverschilligen vader naar eene christelijke school
wordt gestuurd, eenvoudig omdat die in de buurt staat.
Dit leidt er langs diepe wegen toe dat Esther later met zieleblijdschap het Paaschfeest der Christenen inedeviert.

J. L. F. DE LIEFDE
Meisjesboek. 6-9 jaar

19

TOEN MOEDER ZIEK WAS
24 bladzijden

Moeder wordt gevaarlijk ziek, en Bientje, haar dochtertje,
gaat nu zoo lang naar grootmoeder.
Daar hebben enkele huiselijke strubbelingen plaats, waarin
grootmoeder tactvol aanleiding vindt, haar kleindochtertje
de beteekenis van het Paaschfeest te verduidelijken.

LOUISE L.-G.
Jongensboek. 7-10 jaar

cent

20

BIJ OOM SJOERD
24 bladzijden

De moeder van Huug moest voor eene operatie naar het
ziekenhuis Dat hield voor Huug o.a. in dat hij een poosje
ging logeerex bij Oom Sjoerd, een ouden dominee, die veel
van kinderen hield en het hem zoo aangenaam mogelijk
maakte. Wat hij daar allemaal beleeft, en dat hij ten slotte
zijne lieve moeder hersteld mocht weervinden, wordt ons in
dit verhaal op levendige wijze verteld.

131...i OOM SJOERD
Dooft áojt 1.7-0

21

J. C. LUITING.H
EEN ANGSTIGE KERST VOND IN HET WOUD
24 bladzijden
Jongens- en Meisjesboek. 7-10 jaar
Eene moeder doet haar kinderen op Kerstavond het spannend verhaal van haar verdwalen in een West-Indisch
bosch. Een zendeling vindt haar, en neemt haar mee naar
de Kerstfeestviering te zijnen huize.
Dit voorval heeft een onvergetelijken indruk op het kleine
meisje gemaakt, zoodat zij er nu hare kleinen een levendige
schildering van geven kan.

Cr r Goillif.P~
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MARINA
PERZIKJES GEBED EN HOE HET VERHOORD WERD
Jongens- en Meisjesboek. 7-10 jaar

24 bladzijden

De bekwame schrijfster behandelt hier op onnavolgbare
wijze het moeilijk gegeven van het kindergebed. Eo ofschoon
dat in dit geval op waarlijk verrassende wijze verhoord
wordt, laat zij niet na te betoogen dat dergelijke gebedsverhooringen eigenlijk tot de hooge uitzonderingen behooren.

23
JANNEMAN

ANS v. d. SLUIS
Jongens- erg Meisjesboek. 6-8 jaar

24 bladzijden

Janneman gaat in de groote stad zijn moeder een eindje
tegemoet. Moeder is naar het Ziekenhuis geweest om daar
grootvader te bezoeken. Maar Janneman weet alleen maar
dat hij naar een ziekenhuis moet en niet waar dat is. En zoo
loopt hij moeder mis en verdwaalt. Als alles over Janneman
in rep en roer is, vindt zijn vader hein ten slotte slapend op
een stoep. En als dan ook grootvader al gauw hersteld terugkeert, heeft Janneman weer rust en vree.

DÉ KLUIZENAAR IN HET RIET

A. VERHORST

Jongens- en Meisjesboek. 8-12 jaar

24 bladzijden

Het verplaatst ons in de dagen der geloofsvervolging in
Nederland, naar de omgeving, waar de bekende hagepreeker
Jan Arends woonde. Op deze wijze wordt de jeugd nader in
kennis gebracht met den strijd onzer Vaderen voor het
„ware geloof".

5
WILH. RIEM VIS
NELLIE, DE KLEINE WILDZANG
Meisjesboek. 8-12 jaar

21 bladzijden

De geschiedenis van een kleine kasteelbewoonster, die God
niet kent, en die door haar onbesuisdheid telkens zich in
gevaar brengt. Een ernstig ongeluk, waardoor ze blind wordt,
wordt haar tot eeuwiger]. zegen.

26
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WILMA
Jongensboek. 9-12 jaar

JOOP'S THUISKOMST
20 bladzijden

Dat Wilma superieur werk levert, staat van te voren vast.
Ook als het betreft een zeer bekend, veel gebruikt thema.
Joop is boos weggeloopen; naar zee gegaan; blijft jarenlang
afwezig; moeder blijft hopen en bidden; in den Kerstnacht
komt Joop thuis als de verloren zoon. Een gewoon verhaal,
maar zeer buitengewoon doordien Wilma het vertelt.

27

WIJ HEBBEN DE BEKWAAMSTE TEEKENAARS AAN HET WERK
GEZET, OM ILLUSTRATIES VOOR ONZE BOEKJES TE MAKEN
HIER HEBT U EEN VOORBEELD

13

12

cent
R1 W. VAN ASCH VOOR KLAAS EN VOOR MIJ
Jongens- en Meisjesboek. 7-10 jaar

32 bladzijden
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Klaas is een dronkaard, vijandig van God en Zijn dienst.
Als tuinman van den predikant komt hij in aanraking met
diens dochtertje Ellie, dat door haar eenvoudig woord hem
tot zegen wordt.
Een eenigszinz gewijzigde regel uit een bekend Kerstlied
„Zoo arm werd de Heiland voor Klaas en voor mij", bracht
den dronkaard tot nadenken,

H. VAN DEN BERG

I DE 131121111 1.\
M-‘wi el
D BEffl• _i_o
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.-.--313(5

Jongensboek. 7-10 jaar

29

DE GESTOLEN KRIJTJES
32 bladzijden

Het zijn slechts schijnbaar onbeduidende voorvallen, zooals
ons die in verhalen als dit verteld worden. Maar dat ze zeer
belangrijk zijn in een kinderleven, weten we zelf het best
als we ons soortgelijke ervaringen uit onze eigen jeugd herinneren, en nu tot de erkenning komen dat zij mede moesten
werken tot de vorming van ons karakter.
Een echt stukje kinderleven!

BETSY
HANS, OF: KEN DEN HEER IN AL UWE WEGEN

•
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32 bladzijden
Jongensboek. 8-12 jaar
„Het is goed voor een man, dat hij het juk in zijn jeugd
draagt."
Deze welbekende tekst plaatst de schrijfster op het titelblad
harer merkwaardige vertelling en dan volgt het vgn a tot z
boeiend verhaal van de jeugdervaringen van Hans, die lang
niet gemakkelijk en zeer veranderlijk waren. Ook zijne latere
levensgeschiedenis wordt ons niet onthouden en aan het
eind verklaart de schrijfster: „Dit is de eenvoudige geschiede.
nis van een jongen, die zijn weg ging met Gocl

BETSY
WAT GRIETJE VAN DE KUIKENTJESLEERDE
Meisjesboek. 8-40 jaar

VAI GimETJE
VANDE
KIJIKENTJU.
LEERDE

31
14

32 bladzijden

Grietje zag onder anderen bij de kuikentjes dit, dat Zij onder moeders vleugels dekking zoeken bij koude of gevaar, en
Grietjes moeder legt haar nader uit, dat ook de Heiland gezegd heeft: Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik
uwe kinderen willen bijeenvergaderen, gelijk een hen hare
kiekens bijeenvergadert onder de vleugelen. En dan knoopt
de schrijfster aan dit denkbeeld een aantrekkelijke vertelling
vast, waaraan de kleinen smullen.

onze prijzen zijn
enorm

verlaagd

•

boekjes, die

vroeger

75

cent

kostten, worden

nu
verkocht voor

n

cent

5

belangrijke
c

i
Wij hebben de beste
auteurs gevraagd om
Kerstboekiesvoor ons
te schrijven

Wij hebben de bekwaamsteteekenaars
aan het werk gezet

•
Wij hebben met de
uiterste zorg het
papier gekozen

Onze drukkers hebben hun beste beentje
voorgezet

Wil hebben de boeken keurig gebonden
in speciaal ontworpen
banden

12
CARLA

cent

HOE GOD ZORGDE

Jongens- en Meisjesboek. 8-10 jaar

32 bladzijden

Actueel in hooge mate is deze levendig vertelde geschiedenis
van den horlogemaker, die zijn klokkenwinkel zag verloopen,
doordat er dicht in zijne buurt een veel grooter zaak geopend
wordt. In stilheid en in vertrouwen zal uwe sterkte zijn,
denkt de bekwame horlogemaker, en zoo ziet hij zich op den
duur aangesteld als reparateur voor die grootere zaak, en Is
hij uit al zijn zorgen. Het is echter door diepe wegen aldus
gegaan, en duidelijk wordt de kracht des gebeds aangetoond.

32
CARLA
Jongensboek. 6-9 jaar

TOEN PIM WEG WAS

TOk:11 PIM WEG
ttrt.ry
,
CAP L)›.
.

32 bladzijden

De geschiedenis van wat er al niet gebeurde toen Pim weg
was.... Pim, die door zijne kameraadjes in den steek gelaten was, verdwaalde en in een donker pakhuis terechtkwam, waar zelfs muizen over den grond liepen! Natuurlijk
laat de onderhoudende schrijfster Pim daar niet zitten, maar
brengt hem na heel wat wederwaardigheden en vergeefsche
speurtochten veilig terug in moeders armen.

r

33
DINA
vIeisjesboek. 9-12 jaar

MARIE'S TAAK

is

h cm".:1;
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32 bladzijden

In dit verhaal wordt ons het leed beschreven van een 14jarig meisje, dat hare moeder verliest, en dat nu tegen haar
zin de huishouding moet doen.
Een buurvrouw, vol ontferming, weet haar terecht te brengen. Een versje wordt aanleiding tot haar bekeering.
En dan verandert ook alles en vervult Marie 'met opgewektheid en voldoening haar verlichte taak.
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34
DINA
Jongensboek. 6-9 jaar

WIM EN ZIJN POESJE
32 bladzijden

Dat heeft heel wat in voor Wim, die zich verheugt in het
bezit van een poes, — met 4 kleintjes. Hij houdt heel veel
van de groote kat, maar hij is haast nog gelukkiger met de
4 kleintjes, die toch zoo leuk spelen en ravotten. Maar er
moet aan een groot deel van dat geluk een eind komen, want
i katten.... dat is moeder wel wat heel veel. En zoo moet
Wim er op uit om afstand te doen van zijn geliefd viertal.

35
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ELISABETH
Jongensboek. 8-12 jaar
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ZOO'N LAFAARD
32 bladzijden

J"

Een verhaal, dat boeit, omdat het keer ongewoon en buitengewoon verrassend is.
Een jongen, die door allen voor een lafaard wordt gehouden,
betoont zich een held, door zich voor zijn broer, die in gevaar verkeert, op te offeren.
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36
HETTY FABER—MELINEN
IK IE' BRIEF
Jongensboek. 7-10 jaar
32 bladzijden
Kleine Dikkie, die pas een paar maanden op school gaat,
heeft hooren vertellen van een meisje, dat den Meere een
brief wou schrijven. Omdat zijn vader ziek is en werkloos
dreigt te worden, wil Dikkie dat ook doen.
Zijn poging mislukt, want de brief komt niet klaar, en zelfs
wordt hij voor het knoeien met inkt naar bed gestuurd.
Als echter weldra blijkt wat Dikkie's plan was, verandert er
veel, en wordt er samen gebeden. om vaders herstel. God verhoort het gebed, en later is er feest, omdat vadem weer genezen is.

•

37
FIL&NCINA
Meisjesboek. 9-12 jaar

LAAT UW LICHT SCHIJNEN
32 bladzijden

Lucie van Maanen, een eenig kind van geloovige ouders, gevoelt zich wel eens wat eenzaam, vooral in vacanties. Doordien een klein meisje vlak voor Lucie's woning ernstig haar
voet bezeert, komt zij een paar dagen, waarbij de Kerstdagen, bij Lucie in huis. En dat leidt dan tot de viering van
een gelukkig Kerstfeest, dat ook nog zegenrijke gevolgen
heeft voor de moeder van het herstelde meisje. Want die
moeder was door veel leed en kommer verbitterd en vertwijfeld.

38
A. DE GRAAFF WUPPERMANN
MiSkRIETJEIS EERSTE STREEPJE
32 bladzijden
Meisjesboek. 7-10 jaar
Dit is niet een verhaal over het eerste streepje dat Marietje
bij de schrijfster leerde zetten, neen, het was veel belangrijker. Want Marietje krijgt op haar verjaardag o.a. ook het
kerkboekje, dat haar overleden moeder gebruikte.
En als Marietje dan later in haar lieve tante Tine een
tweede moeder krijgt, zet Marietje haar eerste streepje in
moeders kerkboekje, en wel bij den tekst: „Uw Vader weet,
wat gij van noode hebt, en gij Hem bidt."
Er wordt op gewezen, hoe we onzen Bijbel moeten gebruiken.

39
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A. J. HOOGENBIRK
DE VERGETEN SCHILDWACHT

D vepirrzy.t
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Jongensboek. 8-12 jaar
32 bladzijden
Een Fransche boerenknecht, die dienst genomen had bij het
groote Leger, wordt als schildwacht achtergelaten op een
West-Indisch eiland, en pas 12 jaar later wordt het eiland
weer door Fransche oorlogsschepen bezocht. Hij staat daar
trouw op zijn post, en verandert nu niet meer van woonplaats.
De wonderbare leidingen Gods, die dezen jongen man zeer
ver weg bracht om hem nabij den Meere te brengen, komen
in deze geschiedenis treffend aan het licht.

•
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LENI VAN HUIZEN

DAT BOOZE HARTJE

Meisjesboek, 7-9 jaar

32 bladzijden

.1. 11. W151. q qmancH
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liet is met het hartje, of liever met het karaktertje van de
heldin van dit verhaal niet heelemaal in orde. De kleine
meid is vaak heel onhebbelijk, driftig, slordig enz. En dat
leidt tot iets, heel ernstigs. In een booze bui gooit zij met
een tafellaken D66, dat broertle's wieg in brand vliegt! Algeheele consternatie. Groot gehuil. Boven bidden en denken
loopt het ongeval goed af, en het stemt de kleine ondeugd
tot ernstig nadenken. In de kracht des gebeds zal' zij voortaan naar beterschap streven.

JAKOBUS

TWEE WEKEN IN DOODSANGST

Jongens- en Meisjesboek. 9-12 jaar

TWEE WEKEN IN
DOODSANGST
Doop. JAKOB US

32 bladzijden

Drie Durgerdammer vissehers zijn in den winter van 1849
op het ijs van de Zuiderzee aan het visschen. Door den ingevallen dooi raakt het ijs los en worden de drie mannen ver
van het land verwijderd. Veertien dagen lang zwalken zij op
eene ijsschots rond. Na veel bangen nood worden zij eindelijk
te Vollenhove behouden aan land gebracht.
Het verhaal stelt op treffende wijze in het licht, dat God
een helper is ten dage der benauwdheid.

42
JOHANNA
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ONDER DEN BLOWEN HEMEL

Jongens- en Meisjesboek. 9-12 jaar
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32 bladzijden
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Een godvreezend fabrieksarbeider, door het faillissement van
zijn patroon werkeloos en daardoor ernstig ziek geworden,
vervalt tot zulk een diepe armoede, dat hij de huishuur niet
meer betalen kan en onder den blooten hemel wordt gezet.
De man houdt zich echter vast aan de belofte des Heerex:
„Zelfs vindt de mu.sch een huis, o, Heer!" Op dienzelfden dag
der uitzetting wordt zijn geloof heerlijk bekroond.

7
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MARIA LAARMAN

DE VERTELLING VAN JO

Jongens- en Meisjesboek. 6-9 jaar

32 bladzijden

Dit boekje bevat veertien pittige verhaaltjes, samen een aardig leesboekje voor de kleinsten. Met duidelijke letter en in
gescheiden lettergrepen gedrukt kan deze eenvoudige, maar
toch boeiende lectuur er belangrijk toe bijdragen den kleinen
lezen te leeren.

J. L. F. DE LIEFDE

DE LAATSTE KEER

32 bladzijden
Meisjesboek. 7-10 jaar
Antje is een meisje, dat altijd maar half doet, wat haar gezegd wordt, Dit heeft ten gevolge dat haar zusje, waarop zij
passen moet, onder een auto komt. Dit voorval grijpt Antje
z(56 aan, dat zij van haar kwaad genezen wordt. Voor den
laatsten keer was zij zoo onachtzaam geweest.

45
D. MENKENS v. d. SPIEGEL

LAL

DE

Jongensboek, 6-9 jaar

DE KLAD
32 bladzijden

SPIE.Q.Eg,

Nico en Herman zijn vriendjes; maar daar kwam de klad in
toen Nico aan Herman de schuld gaf van een klad dien
Nico op het taalboekje heeft gemaakt. Gelukkig zit dat toch
Nico geweldig dwars, en hij komt tegenover moeder en de
schooljuffrouw tot de bekentenis van hoe dat eigenlijk zit
met die klad.
En zoo is dan de goede les van dit leuk vertelde verhaal dat
de waarheid boven al gaat.

46
SALV.AFAMA
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Jongens- en Meisjesboek. 9-12 jaar
32 bladzijden
De Heer Van Welven koopt op de Noordermarkt te Amsterdam een Kerstboom, en een arme Jood, Benjamin Zwavelman, brengt dien thuis. De praatzieke Jood en de vriendelijke Christen passen bij elkaar. 't Einde is dat Zwa.velman
met vrouw en kinderen de Kerstfeestviering bij den Beer
Van Welven bijwoont. Allen krijgen cadeaux, waarbij ook
een Nieuw Testament, dat later, onder leiding van Ds.
Schwarz, ook een bekende Jood, de bekeering der familie
Zwavelman ten gevolge heeft. Een ontroerend en historisch
verhaal.

•
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D. DE VRIES—KIKKERT
Jongens- en Meisjesboek. 43-8 jaar

LAMMETJE-LIEF

cent
I.Anm fijt- LIEF

32 bladzijden

De geschiedenis van Lammetje-lief loopt nogal droevig af
voor het lieve lammetje, want het is aan de zorg van kinderhanden toevertrouwd, en kinderen moeten nog wel eens door
schade en schande wijs worden. Zij hebben het lammetje
medegenomen om er mede te spelen, als hun een onweersbui
overvalt, en zij, vluchtend, het lammetje vergeten. Den volgenden morgen ligt het verdronken in de sloot 1 De dood van
Lammetje-lief was een droeve les, die Gijs en Mientje hun
heele leven niet vergeten konden, en dus goed ter harte
namen.
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HET GOEDE JEUGDBOEK
AAN EIGEN ROEM ZIT DOORGAANS
EEN LUCHTJE. DAAROM GEVEN WE HIER
EEN PASSAGE UIT EEN ARTIKEL DAT
GEPLAATST WERD IN „CHRISTELIJK
VROUWENLEVEN" VAN APRIL 1935

Maar zet daar nu eens tegenover de tegenwoordige productie voor Zondagsscholen. Zekert er
schuift nog kaf onder 't koren. Maar de uitgever
(Callenbach), die een taalkunstenaar en kinderpsycholoog als Van cle Hulst aan zich wist te verbinden, mag zich gelukkig prijzen. Ik denk hier
aan de prachtige boekjes over Rozemarijntje,
waaruit citeeren een onbegonnen werk is, en waarvan een volwassen mensch evenveel en wellicht
soms nog meer genieten kan dan het kind; z66
geestig, zoo kunstig, zoo raak en zoo echt. En
overal staat Jezus Christus als de groote Kindervriend in 't brandpunt.

19

16

cent
RIEK TER BRAitkKE
Meisjesboek. 7-11 jaar

ZOO'N BROMBEER
40 bladzijden

Een waarschuwing tegen vooroordeel. Al schijnt een persoon
ons onsympathiek bij een eerste ontmoeting, zoo kan het
toch zijn dat ons oordeel er naast is. Zoo ook hier. De- Heer
Van Hasselt heeft kamers gehuurd bij Annie's moeder, en
Annie vindt meneer een brombeer. En zij plaagt hem. Meneer
Van Hasselt zegt boos de kamers.
opAnnie in wanhoop om
moeders verdriet. Schuldbekennen bij meneer Van Hasselt.
En dan komt alles nog zoi6 goed, dat „de brombeer" Annie's
studie voor onderwijzeres betaald Een uitnemend paedagogisch verhaaltje, en vlot verteld.

49
•

G. L. VAN DEN BERG
HEITEN-JAN
Jongens- en Meisjesboek. 8-10 jaar
32 bladzijden
Heften-Jan —, hij kan de G niet zeggen, praat altijd van
zijn heit inplaats van zijn geit, en nu noemen zijn schoolkameraden hem „Feiten-Jan". Zijn trouwe Sik moet uit
nood verkocht worden. En als hij het weggeloopen sikje op
weg naar huis in een sneeuwbui tegenkomt, strijdt hij een
zwaren strijd: naar huis met sik, of naar den vreemden boer?
Naar den vreemden boer, — maaar, dan mèt Heften-Jan. En
zoo vindt de boer met den zoekenden vader Heiten-Jan rustig slapend bij zijn geit.. , . En dan zegt die boer: „Ik zal jullie drieën wel even thuisbrengen...."

50
JOHANNA BREEVOORT
JOKES NIEUWE BROERTJE
Jongens- en Meisjesboek. 6-9 jaar
40 bladzijden
Joke moet op haar zusje passen. — De kleine is lastig,
en Joke, van meet af wat naijverig op het lieve nakomertje,
zal haar eens voorbeeldig straffen, ze stopt de kleine bij
Herta in het hondenhok! Daar heeft zij het echter allerminst slecht, want als er straks een heftig onweer losbarst,
bewaakt de trouwe hofhond het zusje. — Joke was intussehen
naar bed. gegaan en had slaapdronken de kleine verder vergeten. Zoo mislukte niet alleen Joke's toeleg, maar kwam zij
nog beschaamd uit ook.

51
1 L. F. DE LIEFDE
Meisjesboek. 7-10 jaar

'T WAS TOCH WAAR
40 bladzijden

Jo en Wim_ gaan lederen Zondagmorgen bij Grootmoeder op
't hofje koffiedrinken. Op zekeren dag gaat een buurjongen,
Bram, ook mee. Als grootmoeder even de kamer uit is, breekt
de nieuwsgierige Bram de poot van een porceleinen hondje,
dat in een doosje lag, Ze zeggen grootmoeder er niets van.
's Middags echter gaan Jo en Wim het grootmoeder bekennen. En als Bram dan later weer eens bij grootmoeder
komt, wordt bet hem daar te warm, en brengt haag groote
vriendelijkheid hem tot bekentenis.

52
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JEANNE MARIE

ZOON KLEINE BROER

Jongens- en Meisjesboek. 7-10 jaar

40 bladzijden

Een vertelling over een heel klein jongetje en zijn achtjarig
zusje. Het is feest in de stad, en nu worden die kleine kinderen door een grooteren jongen opgestookt om.... te bedelen
om centen voor een eerepoortl De kinderen hebben het daar
kwaad aan, want het gaat nog maar niet zoo glad, en ten
tweede luidde het parool: niets aan vader of moeder zeggen.
Natuurlijk loopt dat spaak, en krijgen vader en moeder alles
te hoorgin. Dat dan alles nog weer heerlijk terechtkomt,
spreekt vanzelf.

53

D. MENIENS VAN DER SPIEGEL
VAN JANNEKE EN JOPIE
Meisjesboek. 7-10 jaar
40 bladzijden
Hoort Muziek 1 Dat is wat voor Janneke err Jopie, en ofschoon ze heel goed weten dat ze de straat niet uitmom,
sanderen ze met dat prachtige draaiorgel mee, straat in,
straat uit, onverzadigbaar van die prachtige muziek!
En als ze dan eindelijk zien dat ze in een straat zijn, die ze
heelemaal niet, kennen, is met recht het lied uit, en slaat
hen de schrik orn het hart. Dat ze en hoe ze eindelijk weer
thuiskwamen wordt in dit boeiend verhaaltje vlot verteld.

D. TIPSTRA

cent

VAN JAN N DIE
D-memnam5v-crylESEL.7

ent

di‘gtrilie
MCITtEM
6 r, e irlei`r~ • :
•

LANGE JOCHEM EN rsi VRIEND

Jongensboek. 8-10 jaar

40 bladzijden

Jaap Veldstra wordt door Lange Jochem, den knecht van
Boer Prugel, van appeldiefstal verdacht. De schijn is ook
wel tegen Jaap. De appels worden door den werkelijker dief
in een greppel verborgen. Lange Jochem loert nu op den
dief en krijgt hem, na eerst nog een vergissing begaan te
hebben, eindelijk te pakken. Lange Jochem ziet zijn verkeerde handelwijze in en erkent ruiterlijk z'n, ongelijk. Hierdoor worden Jochem en Jaap voortaan de beste vrienden.

ANNE DE VRIES
Jongensboek. 6-8 jaar

BERTUS EN BRUNO •
32 bladzijden

In dit verhaal worden geestig spannend de avonturen van
een kleine boerenjongen en zijn hond beschreven, een jongen, die ons vaak, in zijn zuiver-geteekend kinderlijk vertrouwen, aan Bartje denken doet. De kinderen zullen van
dit verhaal smullen om het avontuur, maar ongemerkt is het
den schrijver dan gelukt, opvoedend werk te doen In de
jonge harten.

21

20

cent

RIEK TER BRAAKE IANSJE NAAR ZONNEHOEK
Meisjesboek. 6-10 jaar
48 bladzijden

57
•

58

Een kindervacantie.-kolonie is een maatschappij in het klein.
Wat daar al zoo voorvalt, en wat daar soms voor streken uitgehaald worden door de jonge bevolking, wordt ons hier op
aantrekkelijke wijze verteld. Dat er ook. daar precies als in
het leven thuis wel eens dingen voorvallen, die niet door
den beugel kunnen, spreekt vanzelf, en ook daarvan weet de
bekwame schrijfster waarschuwend te vertellen. Overigens
tintelt het boekje van opgewekt, frisch zomerleven. M. C. FlikLLENTIN
Meisjesboek. 8-10 jaar

Loesje is jarig en krijgt, behalve een pop ook nog een briefkaart. Die briefkaart kijkt ze nauwelijks aan, en de pop is
haar álles. Toch wordt de geschiedenis van de briefkaart en
het afzendstertje daarvan minstens even belangrijk als die
van de pop, En zelfs moet Loesje ai meer langs den weg van
die briefkaart en die pop de moeilijke les leergin van zelfverloochening en naastenliefde. Als Fallentin zoon verhaal
doet, dan bereikt hij zijn doel wel, want hij kin het.
FRANCINA
Meisjesboek. 9-12 jaar

59

LOME
48 bladzijden

DE FAMILIE LOOMAN
48 bladzijden

Als Francina aan liet woord is, weten wij dat zij iets te zeggen heeft dat van belang is. Zij heeft hare sporen op het
gebied van kinderlectuur reeds lang verdiend, en ook nu
weer doet zij een greep in 't volle menschenleven. Zij verhaalt ons enkele episodes uit het leven der familie Loonvan,
die vaak door diepe wegen moet gaan. Maar het laatste
hoofdstuk van het aangrijpend verhaal is getiteld: Geluk
en Vrede, — en hoe die bereikt werden komt ook treffend
uit in de boeiende geschiedenis.
FRANCINA
Jongensboek. 9-12 jaar

TEN HALVE GEKEERD
48 bladzijden

Een inslaande waarschuwing tegen „den eersten stap".
Spieken bij het proefwerk — bestraft worden door den
bovenmeester — wraak nemen over den „verklikker"
maar dan met berouw terugkeeren en betering beloven en
bewijzen — dat is in het kort Bertiards geschiedenis. Henk,
het „slachtoffer", moet wel eenige weken op herstel van zijn
gebroken been wachten, maar ziet zijn begeerte om dokter
te worden, vervuld.

22

20
H. HOOGEVEEN
'T WAS MAAR EEN WOONWAGENJONGEN
48 bladzijden
Jongensboek. 8-12 jaar
Er was een nieuwe leerling op school gekomen: een jongen
uit een woonwagen, die door de andere jongens met verachting behandeld werd. En als dan ook nog blijkt dat die
„nieuwe jongen' buitengewoon begaafd is en zijn kameraden
de loef afsteekt wat leeren betreft, dan heeft de nieuweling
het allerminst gemakkelijk. Langs welke moeilijke en diepe
wegen er eindelijk harmonie ontstaat teerent de schrijver
ons met talent. Zijn verhaal bouwt op en is even aantrekkelijk als de titel doet vermoeden.
W. G. VAN DE HULST
Jongens- en Meisjesboek. 7-8 jaar
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Twee poesjes bij den dokter op visite, waar ze -bonze streken
uithalen. De eigenaresjes gaan de vermiste katjes zoeken.
Zij krijgen ten onrechte de schuld van de verwoesting, maar
vinden troost in moeders' woord, dat de Heen alles weet.
's Nachts wordt alles ontdekt. Een heel mooi psychologisch
moment is, dat de kinderen troost krijgen uit de Alwetend-,
held des Meeren.

W. G. VAN DE HULST
Jongens- en Meisjesboek. 6-8 jaar
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ALLEMAAL KATJES
48 bladzijden
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BRUUN DE BEER
48 bladzijden
ORZION-DEBEfn
-11
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Rietje is zeer gelukkig met haar beer „Bruun". Kees en Ko
nemen haar Bruun af. Bruun raakt verloren. Mooi geteekend
is de spijt van de jongens over het verdriet hun zusje aangedaan. Bruun wordt den volgenden. morgen weer gevonden
en Rietje is natuurlijk blij met haar hervonden schat.
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W. G. VAN DE HULST
Jongens- en Meisjesboek. 6-8 jaar

DE WILDE JAGERS
4B bladzijden

9.00R ONZ.F.
ie

Van een niets, een kleinigheidje maakt deze geboren verteller een pracht verhaaltje.
Drie kleuters, die vreeseljke dieren gaan bevechten in het
bosch, maar een gewond katje Liefderijk oprapen en naar
huis dragen.
Dan als slot een droef vermakelijke vergissing. Ze worden
verdacht, dierenbeulen te zijn in plaats van dierenvrienden.
Klappen met de poetslap. Maar een dokter als reddende
engel en een autoritje als triomftocht. Wat wilt ge meer.

64
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W. G. VAN DE HULST
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GROOTE BERTUS EN
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Jongens- en Meisjesboek. 6-4 jaar
48 bladzijden
Groote Bertus is het zoontje van den landbouwer, kleine
Bertus het eendje van Elly van den dokter. Elly's weggelappen eendje zal gevangen worden 'door Bertus. Dit gelukt.
Tijdens het gesprek der kinderen, dat heel mooi geteekend
is, loopt het eendje weer weg. Den volgenden morgen gaat
groote Bertus, Elly met de kleine Bertus verrassen.

W. G. VAN DE HULST HET WEGJE IN HET KOREN

_.

ft Gi• }I

Jongens- en Meisjesboek. 6-8 jaar
WEGJE IN HIP.1 Iiii0111" •

48 bladzijden
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Twee kleine meiskes en een hondje, die het verboden wegje
ingaan om klaprozen te plakken, vergeten de gouden halmen die brood voor de toekomst bergen en. eindigen met een
stoeipartij. Een boosdoende boer en veldwachter pakken. de
e-ene en brengen haar thuis. De andere kleine deugniet, de
eigenlijke schuldige, biecht eerlijk op aan Grootmoeder.
Natuurlijk wordt nu alles weer goed.
•••••••
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W. G. VAN DE HULST
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VAN BOB EN BEP
EN BRAMMETJE

Jongens- en Meisjesboek. 6-8 jaar

EETJE •

48 bladzijden
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Drie kindertjes gaan naar Grootmoeder, gaan pootjes baden,
vinden hun klompjes niet meer terug, plagen een oude
vrouw, vangen een vinkje, worden door onweer overvallen,
schuilen bij de geplaagde oude, die voor hen bidt, keeren
naar huis en vinden een verrassing.

W. G. VAN DE HULST

VAN EEN KLEIN MEISJE
EN EEN GROTE KLOK

Jongens- en Meisjesboek. 6 8 jaar

ildwiesi~i~inumm=i
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32 bladzijden

Het aardige paartje Ria en Jaap in de kosterswoning bij de
Groote Kerk; Jaapje die ziek wordt; de angst van Vader en
Moeder; Ria, die tot den Heere Jezus om beterschap voor
haar broertje bidt; het leeft als een stuk lieve poëzie. Niet
preekerig en toch stichtelijk.

20

cent

W. G. VAN DE HULST VAN DRIE DOMME ZUSJES
Jongens- en Meisjesboek. 6-8 jaar

48 bladzijden
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We leven mee met de drie verschrikte zusjes, die, als ze op
verboden grond loopen en den boschwachter zien aankomen,
zoo snel zich uit de voeten maken, dat het nog jonger
broertje glad wordt vergeten.
Menig kind zal, bij het bevredigend geDikkig einde, een
zucht van voldoening en verademing niet terug houden.

69
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W. G. VAN DE HULST ZOOS GRIEZELIG BEEST
Jongens- en Meisjesboek. 6-8 jaar
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48 bladzijden
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Een allerleukste kindervertelling van twee broertjes, wier
moeder ziek is. Zij hebben gehoord, dat, als de kikkers naar
boven komen, er mooi weer komt. Dit was voor moeder zoo
noodig,- zei de dokter, en nu weten ze een kikker machtig te
worden en brengen die in huis in een emmer water. Hoe het
met die kikker gaat, wordt zeer mooi verteld.

SERA KRAAN VAN DEN BURG

70

MOEDERS
NAAMGENOOT

48 bladzijden
.Jongens- en Meisjesboek. 8-10 jaar
Moeder's naamgenoot is een klein hondje, dat met triomf
binnengehaald, gestreeld, verwend.... al gauw te veel wordt.
Er is niemand van de kinderen, die er nog naar om ziet. Dan
grijpt moeder in. Zij heeft hart genoeg, maar met haar vroolijk viertal, geen tijd voor den hond. Maar zij weten wel
iemand, die, o, zoo graag, dat hondje hebben zou. Welaan,
dat kleine meisje, dat haar been gebroken heeft, moet moeders naamgenoot dan maar hebben. En daar wordt dan
tegelijk een oude rekening mee vereffend.

71

A. C. VAN DER MAST
VAN EEN PAAR ROODE KERSEN
48 bladzijden
Jongens- en Meisjesboek. 7-10 jaar
Ja, een paar roods kersen kunnen er wel heel verleidelijk uitzien, en zoo gelooven we grif dat kleine Joop je de verzoeking
niet kan weerstaan en ze opsnoept. Ook begrijpen we heel
goed, dat hij, als hij moeder hoort aankomen, zich verstopt
in een kleerkast. En nog beter verstaan we dat hij in die
kleerkast niet blijven kan, en ook dat zijn. geheimpje dan al
spoedig openbaar wordt. Op leuke, maar toch waarschuwende wijze gaat de schrijfster te werk, als zij van dat
alles op vlotte wijze vertelt.

CAL4r M11Ac
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J. H. RUYSCH VAN DUGTEREN
'
DE SMIDSVROUW VAN MANSFELD
Jongens- en Meisjesboek. 9-12 jaar
48 bladzijden
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«PP E ikyJe

Dit boekje geeft oenige belangwekkende tooneeltjes uit
Luthers leven, Zijn jeugd, jongelingsleven en. zijn breken met
Rome. De eigenaardigheid is, dat ze door den eereen persoon
aan den anderen worden verteld.
Karakterbeschrijvingen van stoere figuren als Luther hebben altijd groote bekoring voor de jeugd en wekken tot navolging. De illustraties dragen het hunne bij tot vorming van
het frisch geheel.
NEL v. d. VLOS
Jongensboek. 8-10 jaar

74

75

26

cent

WIPPERTJE
48 bladzijden

Joop is jarig, en Joop krijgt een konijntje, — Wippertje.
Een beste naam voor een konijntje, want konijntjes zijn
inderdaad wipperig. En als Joop, ook alweer doordat hij
visite krijgt, het werveltje van Wippertjes hokje vergeet te
sluiten, wipt Wippertje er vandoor, en maakt een slippertje.
— Heel Joops gezin op stelten, en in angst, en spijtig. De
reddende engel is de schooljuffrouw, die Wippertje op het
spoor komt. — Een genoegelijk en zelfs spannend verhaaltje
voor het kleine volkje.
PHE WIJNBEEK
DROOMELIESJE
Meisjesboek. 1-9 jaar
48 bladzij den
Dit subliem geschreven verhaaltje benadert op teere wijze
het zieleleven van een kleutertje van een jaar of . drie, vier,
Zij wordt door haar moeder geleid in een droomonland,
waar de behangselfiguren, de poppen, de bloemen enz. verhaaltjes fluisteren en haar leven komen vullen met poëtische
fantasie. De kleinen kunnen zoo'n leventje echt meebeleven. En als Droomeliesje dan een broertje krijgt, neemt
dat al gauw een groot deel van haar attentie in beslag, en
komt zij tot het leven van de werkelijkheid, Een apart, mooi
verhaaltje.

De heer Anne de Vries hield tijdens een kinderuurtje voor de radio
de volgende enquête:
Hij verzocht de luisteraars van 6 tot 16 jaar hem drie titels op te
geven van door hen gelezen boeken, die zij het mooist vonden.
Op dit verzoek kwamen pl.m. 350 brieven van kinderen bij hem binnen met ongeveer 1000 titels van de door hen meest geliefde jeugdboeken. Eenzelfde titel kwam natuurlijk meerdere malen voor.
Meer dan GO procent der door de kinderen zelf gekozen boeken waren
uitgaven van de fa. Callenbach te Nijkerk! Wat zegt u deze enquète?
Koop voor uw kind een boek van Callenbach en het zal tevreden zijn!

27

25

cent

K. ALBERS
Jongensboek. 10-14 jaar

JAN

DEN MOLEN
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54 bladzijden

Niet iedere Jan is altijd even gehoorzaam, en zoo is het ook
niet Jan van den molenaar. En dat kan soms leelijk uitpakken. Want Jan laat zich verleiden om te spijbelen om
te kunnen gaan schaatsenrijden. Hij begeeft zich met een
makker op de Zuiderzee, en zij drijven af op een losgeraakte
schots ijs. Als door een wonder worden zij gered door een
passeerende stoomboot. Het levendig en spannend, verteld
verhaal zal de wangen van rasenigen jongen doen gloeien,
en — voorzichtigheid en gehoorzaamheid leeren.

CARLA
Meisjesboek. 10-14 jaar
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JAN VAN DEN MOLEN

HET LEVEN IN
54 bladzijden

.laantje Harmsen komt van school en vindt een dienstje op
het dorp. Maar ze verlangt naar de stad en ongezocht gaat
ze als kindermeisje tijdelijk daarheen, Ze maakt er kennis
met een ander kindermeisje, dat haar overhaalt, uit de
catechisatie weg te blijven, waardoor ze moet liegen en bedriegen. Dat alles loopt natuurlijk wanhopig spaak, maar de
laatste hoofdstukken brengen een blij einde, zoodat de Moeder tenslotte nog zeggen kan: „Wat heeft de Heere alles nog
welgemaakt '

DIRK VAN DER ES
EEN AVONTUUR IN DEN POLDER

Jongensboek. 9-12 jaar
54 bladzijden
Er zit iets van het wijde en frissehe buitenleven in deze
avonturenserie. De helden van dit verhaal ontdekken dat
knecht Janus zijn baas besteelt, door diens fuiken te lichten,
en dan mogen de jongens mee met den veldwachter, om den
stroopex op heeterdaad te doen betrappen.
Natuurlijk laat de schrijver het bij deze avonturenreeks niet,
maar vindt hij herhaaldelijk aanleiding om het kwaad in
het juiste licht te stellen, en den weg te wijzen tot bekeering,

78
TINFIVIE

"' coup E ITV
IFAIBE - KONEN
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HETTY FABER—MEYNEN
Meisjesboek. 6-8 jaar

79

TINEKE
48 bladzijden

Dit is een boekje voor kleine meisjes. Dat mevrouw Faber
schrijven kon, heeft haar vorig boekje bewezen. Dat zij de
kinderziel heeft begrepen, toont dit verhaal overtuigend aan,
De kleine, grappige Tineke van den dominee met haar poppen en haar spel en haar stil verlangen naar een broertje
zal een geliefd vriendinnetje van onze meisjes worden.

25
FALLENTIN
Jongensboek. 9-12 jaar

DE BLAUWE ENVELOPPE

DE BLAUWE ENVELOP

54 bladzijden

Het is eigenlijk altijd maar de vraag hoe een bepaald gegeven door een schrijver behandeld wordt. Het gegeven moge
dan oud zijn, zooals in dit geval, — als F'aUentin ons vertelt
van Jan, die snoept, en steelt, en liegt, dan luisteren wij gespannen, want hij weet ons mee te nemen in zijn verhaal.
Zoo kunnen oude, nagenoeg afgesleten waarheden nieuwe
frischheid en nieuw leven erlangen, en daaraan mankeert
het in dit levendig, opbouwend verhaal allerminst.

cent
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FRANCINA DE VACANTIE VAN FRITS VERKERK
Jongensboek. 9-12 jaar
54 bladzijden
Het was wel een dubbeltje op zijn kant, dat Frits zijn
vacantie buiten zou kunnen doorbrengen. Hij hád de uitnoodiging, maar een ziek vriendje had dat buitenleven heel
wat meer noodig dan Frits. En toen Frits het zware offer
bracht, en zijn plaats afstond aan zijn ziek vriendje, toen
werden de harten bewogen, en toen werd er plaats gemaakt,
ook voor Frits! Samen gingen zij naar buiten, en samen
hadden zij een allerheerlijkste vacantie. Dat en hoe Frits
dit zware offer bracht, vertelt Francina ons in dit paedagogisch zuiver verhaal.

FRANCINA

81

EEN MOEILIJK JAAR

Jongensboek. 9-12 jaar
54 bladzijden
Het was lang niet goed met kleermaker De Lange, en daardoor kwam er zorg voor het dagelijksch brood in het gezin.
Zijn zoon Koos zou naar de Ambachtsschool, maar dat kon
er niet af, en zoo werd Koos Loopjongen bij een bakker. Met
de Sint vergde de bakker Zondagsdienst van den jongen.
Dat ging natuurlijk niet, en zoo stond Koos op straat.
Toch zat dit den bakker nog meer dwars dan Koos. Daarom
kwam Koos bij zijn ouden baas terug, Wat al zielestrijd en
gebedsverhooring daaraan vast zat, wordt duidelijk -in het
licht gesteld.
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A. DE GRAAFF—WUPPERMANN
EEN LEVENDE BRIEF
Meisjesboek. 9-12 jaar
54 bladzijden
"Iet verachten van Joodsche kinderen is een kwaad, dat nog
maar al te veel voorkomt. Hier is een verhaal over een paar
Joodsehe kinderen, die op school geen leven hebben, omdat
zij geminacht en geplaagd en vervolgd worden. Het absoluut
minderwaardige en verachtelijke van zoon houding wordt
in dit boeiend en aangrijpend verhaal duidelijk aangetoond.
De. plagers worden beschaamd. In 't laatst is Ruth de kleine
heldin van 't verhaal, wijl ze een zusje van een harer plaagsters van een ernstig ongeval redt.
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BEPS KAMERAADJE
48 bladzijden

Bep's kameraadje heet Maukie, — en als hij stout is heet hij
Mauk. Mank is een onverbeterlijke snoeper. Maar omdat hij
altijd zoo lief op Bep's schoot zit, en laat merken: ik hou
zooveel van jou, wordt het altijd weer door de vingers gezien, als Mauk snoept. Totdat Mauk een keer zijn kopje zoo
diep in de melkkan gestoken heeft, en de kan z61:5 nauw is,
dat hij niet meer terug kan. — Vader weet raad. Het is een
hard middel.... Kort en goed, vader slaat tegen een poot
van een stoel het kannetje stuk. Maukie heeft nij56it meer
gesnoept, — Meesterlijk verteld voor de kleintjes.

rI Z
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J. L. F. DE LIEFDE
Meisjesboek. 8-10 jaar

KAMER,AADJE •
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ZWEI2VEIn
13.0012 14.TE MEQWE

H. TE MERWE

ZWERVERS

Jongens- en Meisjesboek. 9-12 jaar

54 bladzijden

Een troepje kermisreizigers trekt met have en goed van
plaats tot plaats, maar er komst een kink in de kabel, want
tengevolge van een watersnood moet de familie langer in
een plaatsje verblijven dan haar wel lief is. Dat verblijf
evenwel wordt den menschen tot zegen, want leiders der
evangelisatie aldaar trekken zich het lot dier menschen aan,
met het gunstig gevolg, dat de moeder van het gezin haar
Heer en Heiland vindt. Het is een aangrijpende geschiedenis, die nadruk legt op den kerkelijken Evangelisatiearbeid.
a. r. eAt.Lema &ACH •• 5.1141C121t
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SFEERDL
DE KLEINE EN DE GROOTE CHAUFFEUR
Jongensboek, 6-10 ,jaar

54 bladzijden
Een alleraardigst verhaaltje over de vriendschap van een
kleinen dreumes, die voor zijn verjaardag een kinder-auto
heeft gekregen. Daar is hij chauffeur over, en.... hij sluit
vriendschap met den grooten chauffeur van de autobus. Als
er ziekte komt in het gezin van den grooten chauffeur, is
het aandoenlijk om op te merken hoe de kleine chauffeur
zich dat aantrekt. Een natuurgetrouw levensbeeld uit het
kinderleven.

86
-I .

D. VAN DER SPIEGEL
Jongensboek. 9-12 jaar

EEN
ANDERE
„LONGEN

30
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EEN ANDERE JONGEN
54 bladzijden

Twee dingen heeft Anton tegen: ten eerste is hij niet al te
gezond, en ten tweede hebben vader en moeder het liever
eenige zoontje erg verwend. En nu moet hij, mede op raad
van den schoolarts, een poosje naar buiten. Hoe het hem
daar naar lichaam en ziel vergaat, en hoe hij in tweeërlei
opzicht hersteld terugkomt, schildert Mej. Van der Spiegel
ons in een vlot en levendig verhaal,

25
FIESBA STRETTON

JESSICA'S EERSTE GEBED

Jongens- en Meisjesboek. 10-89 jaar

cent
HESSA. 24.71(Ert

54 bladzijden

JESA'
SIC S

21e druk! En voor den leeftijd van 10-86! Moeten we eigenlijk nog iets zeggen van dit tot nog toe onovertroffen
juweeltje van vertelkunst? Iedereen kent het, en.... iedereen wil het altijd nog wel weer eens lezen.

EERSTE GEBED

88
D. TIPSTRA

DE VADER VAN JAN

Jongensboek, 10-12 jaar

S

48 bladzijden

Jan's vader heeft een varken, een mooi, groot vet varken, en
dat varken gaat op stap. Het komt te land in den tuin van
buurman. Deze eiseht van Jan's vader een gulden schadevergoeding. Daar heeft Jan's vader heelernaal geen trek in,
en — er ontstaat een gespannen verhouding tu_sschen de
twee buren. Jan trekt vaders partij, en hij wil ook niet meer
weten van zijn beste vriendje, het zoontje van den buurman.
Maar het zit alle partijen toch eigenlijk dwars. En dan
spreekt .vrouw Smit het verlossende woord.

DE VADER VAN JAN
IfOCHT
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NEL v. d. VLIS

IN DE BAKKERIJ

Meisjesboek. 8-10 jaar
48 bladzijden
Guus en Truus zijn een paar vriendinnetjes. Truus is een
weekje bij Guus te loggieren. Nou, dan moet er wat gebeuren,
nietwaar? Welzeker. Oom Piet is bakker, en bakt heerlijke
Tompoezen. Daar is men juist in de bakkerij mee bezig. De
afgesneden randjes gaan op een plank. Bij het weggaan
komt Guus langs die plank, alleen, en.... steekt er een goed
deel van in haar tasch. Dat is wat er gebeurde. De gevolgen
van die daad waren niet prettig. Maar ja, zulke meisjes
moeten ook al buiten de school lessen leeren. Waarvan dit
verhaal een pracht van een voorbeeld geeft.

S
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ANNE DE VRIES
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OP DE GROTE HEIDE

Jongens- en Meisjesboek. 8---12 jaar

48 bladzijden

Het is een betrekkelijk eenvoudig gegeven, dat de gevierde
schrijver in dit verhaal uitwerkt; maar hoe lééft deze stof
als déze pen ze beschrijft! Een paar weggeloopen konijntjes
worden aanleiding tot liefderijke verzorging en aanvaarding
van een paar uitgestootenen der maatschappij. Ziedaar alles.
Maar daarvan levert de Auteur U een schilderij, die U bijblijft, verkwikt en.... beschaamt.
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gebonden boeken
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BERT BAKKER
Jongensboek. 10-14 jaar

SJEF'S EERSTE LUCHTREIS
64 bladzijden

De vliegerij en vliegmachines, motoren, benzine, vliegvelden
en stations, het woelde en werkte onzen sympathieken Sjef
maar els door het hoofd, en het was zijn dag- en zijn nachtI
droom: vliegen
Nu. hij zou dan zijn zin krijgen.... Maar toen het zoover
was, dacht hij er sterk over om er van af te zien, want hij
had dat ideaal zich altijd als -een pleiziertocht voorgesteld,
en nu moest hij haast-je rep-je naar Groningen, waar zijn
eenige zuster levensgevaarlijk ziek lag. Het ergste gaat voorbij: hij mag zijn eenige zuster behouden!

DE OUDE
SCHOENMAKER
64 bladzijden
Jongens- en Meisjesboek. 8-12 jaar
De oude schoenmaker erft onverwacht 11000.— en dat brengt
hem het hoofd op, hol. Het nijvere, goedhartige baasje wordt
gierig, achterdochtig en hoogmoedig. Drie heel kwade dingen
op den ouden dag. Hij komt er zelfs toe om zich met snoode
plannen in hinderlaag te leggen tegenover zijn vermeende
vijanden! Maar gelukkig is dat slechts een droom. 'Toch een
droom, die hem te denken geeft, en niet schrik doet ervaren
hoever het al met hem gekomen is, De Kerstpreek ontroert
hem en hij keert gelukkig tot zijn leest terug!

JAN VAN BATENBURG

JOHANNA BREEVOORT
NOOIT EEN ANDERE VRIENDIN
62 bladzijden
Meisjesboek. 9-12 jaar
Een eigenaardig geval teelcent de schrijfster ons hier: twee
echtparen, op denzelfden dag gehuwd, en beide met een
dochtertje van denzelfden leeftijd. — Voor het overige loopen de gezinnen sterk uiteen: het eene begeert niet anders
dan geld en goed, het andere stelt zijn weg in den dienst des
Heeren. De gezinnen vervreemden daardoor van elkaar, maar
ziekte van een der meisjes brengt ze weer bijeen.

94
CATHARINA BRONSVELD
Jongensboek. 8-11 jaar

CATHARIMA
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• HET
DANKOFFER
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HET DANKOFFER
66 bladzijden

lloelof van Waveren heeft een konijn, een echt riiskonijn,
en zooeen zou zijn vriendje Robbie ook wel graag hebben.
Die gaat daarvoor aan 't sparen, maar moeder wordt ziek,
en de spaarpot brokt er bij in. Dan komt Roelof tot zijn
offer, echt een offer, want hij kan maar noode scheiden van
zijn lievelingsdier. Beiden besluiten ten slotte het dier als
dankoffer aan Kinderzorg af te staan, Het vlot verteld verhaal toont duidelijk aan, dat, als men iets afstaat, dit dan
ook een opoffering moet zijn.

30

gebonden boeken
CATHARINA BRONSVELD
TOEN DE STER VERSCHEEN
Meisjesboek. 10-14 jaar

cent

J

Toen e ster verscheen

1

78 bladzijden

„Toen de ster verscheen", — dat wil eigenlijk zeggen, dat als
er na heel wat misverstand, en afgunst — kibbelaren tuisschen een paar meisjes, eindelijk bij beide partijen inzicht
ontstaat dat zij allebei ongelijk hebben gehad met hun gekibbel, — dan verschijnt de ster, als symbool van het licht.
En als dan de Kerstdagen gekomen zijn, en op den eersten
Kerstavond uitgezien wordt naar de eerste ster, ontstaat
volkomen vrede in het gezin,

daar .Cathoring

96
Jr H. HUISMAN SCHIPPERS

DE VIJFDE

Meisjesboek. 9-1.2 jaar

75 bladzijden

212.0tItyulri

•

Vier meisjes richten een club op: een spaarclub! Een heel
aardig idee, maar 't is minder aardig dat de spaarpot zoek
raakt. En het onaardigste is dat drie der vriendinnen de
vierde verdenken en zwart maken. Wat dan wel weer aardig
is: de absolute onschuld van de vierde komt schitterend aan
den dag! Berouw, schulderkenning, feest! Een heerlijk verhaal voor het jonge volkje.

97
W. G. VAN DE HULST
Jongens- en Meisjesboek. 6-8 jaar

ANNEKE EN DE SIK
48 bladzijden

Sik gaat op verkenning uit. Anneke Sik na. Grootmoeder
Anneke na. Grootvader Grootmoeder na. Regen en verdwalen.
Sik wordt in een zak thuis gebracht. Anneke door den turfboer, die haar onder zijn kar liet schuilen.
• IdriejekvZ VAN C.f.-CALTAKEVACti.•hv• ,:i
. IZI";

W. G. VAN DE HULST
Jongens- en Meisjesboek. 6-8 jaar

FIK
48 bladzijden

Het is de geschiedenis van een kleine jongen en zijn hond.
De schrijver laat Fik (de hond) zelf vertellen; we krijgen
daardoor een kijkje op de hondenpsyche, want v. d. Hulst
geeft zich de moeite, de dieren goed te bestudeeren, De
menschen komen er niet altijd goed af. Als Jan en Fik beiden zich vuil gemaakt, hebben, wordt de kleine .jongen later
geliefkoosd, maar Fik krijgt, een klap. Hij krijgt er trouwens
heel wat, om redenen waar zijn hondenverstand niet bij kan.

door
W.C.veri de
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VAN DE HULST

meisjesboek. 7-10 jaar

HANS IN 'T BOSCH
62 bladzijden

it Is een benijdenswaardige gave. een paar ernstige momenten
in het bestaan van eenige kleine kinderen z66 weer te kunnen geven als het hier geschiedt door v. d. Hulst.
Hij vertelt van vier vroolijke meisjes, die op haar weg naar
school allerlei belangwekkende avonturen beleven met den
grimmiger boschwachter en met langen Kees; met MieneMeu en haar Hansje en met den burgemeester, waarbij vooral een sneeuwman een belangrijke factor is.
Heel het verhaal is er op berekend, dat. het een geschenk is
voor leerlingen der Zondagsschool.

100
VOOR. ONZE KoLiEINEN

•

W. G. VAN DE HULST
Jongens- en Meisjesboek, —8 jaar

HET HUISJE
IN DE SNEEUW
48 bladzijden

Het huisje ligt 's morgens dik onder de sneeuw. Vader,
spoorwegarbeider, is al vroeg van huis gegaan en de jongens
mogen nog een oogenblikje in het warme bed van vader en
moeder. En ze gaan spelen dat ze verdwa.ald zijn en nu
schuilen in een warm sneeuwhol. Maar dan moeten ze
vader het kannetje warme koffie brengen. En dan verdwalen
ze echt. In hun angst bidden ze om uitkomst, Ze worden
thuisgebracht met een arreslede van een boer.
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W. G. VAN DE HULST
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Jongens- en Meisjesboek. 6-8 jaar
48 bladzijden
Dit is de wondere historie van twee kleine rakkers en hun
schoon geheim. In diep en dicht struikgewas vinden ze een
kul'. En in die geheimzinnige verborgenheid viert de romantiek van hun klein-jongetjeshart hoogtij. Ze spelen, ze
zondigen, ze boeten.
En — 't plekje, dat niemand weet, blijft een geheim. In dit
omsluierd blijven van 't schaome geheim schuilt juist de fijne
bekoring van 't boekje. De kleine lezers alleen worden deelgenoot, worden hunner één; — 'n wondere aantrekkelijkheid
voor hen.
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W. G. VAN DE HULST
OM TWEE SCHITTEROOGJES

ON‘ TWEE.
.p 1. 11111ZikC)0{0115

Jongensboek. 10-13 jaar

103
34

HET PLEKJE DAT
NIEMAND WIST

75 bladzijden

Het spreekt haast wel vanzelf, de beroemde auteur van zoo
menig boek over kleine en grootere kinderen, is tevens een
enthousiast dierenvriend. En wat nu de strekking van dit
verhaal aangaat, hier komt allereerst duidelijk uit dat dieren
schepselen Gods zijn. Dat dus het martelen van dieren zonde
is; heusch geen overbodige les voor vele jongens. En dat
deze les verwerkt is in een verhaal, dat de wangen doet
gloeien, behoeft eigenlijk niet extra vermeld.

30

gebonden boeken
W. G. VAN DE HULST
Jongens- en Meisjesboek. 6-8 jaar

VAN DEN BOZEN
KOSTER •
48 bladzijden

De booze koster is zijn bril kwijt geraakt en is daarom heel
boos op Wim, Henk, Miep en Janneman, die zijn ijzeren
potje hebben weggehaald en een biggetje uit de weide hebben gelaten.
Wanneer Janneman echter de bril terugvindt, dan wijkt de
boosheid van den koster en in vroolijke optocht gaan de
kinderen mee naar zijn huis om getracteerd te worden.

W. G. VAN DE HULST
WOUT, DE SCHEEPSJONGEN
78 bladzijden
Jongensboek. 10-15 jaar
Wout is een jongen, die niet al te best oppast. Hij wil naar
zee.... Best; moeder geeft eindelijk haar toestemming. Maar,
och, och, wat valt dat Woutertje tegen 1 Hij is onhandig en
heelemaal niet voor dat ruwe werk geschikt. Er komt storm
en schipbreuk. Hij valt uit de ra, en heeft nog allerlei andere ongelukken. En toch had Wout die reis hard noodig.
Want. zij bracht hem tot herkenning van zichzelf, en zij genas hem van zijn wars- en dwarsheid.
KASTEEL TE KOOP
JOH. VAN HULZEN
64 bladzijden
Jongens- en Meisjesboek. 10-14 jaar
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Dit van a--.z boeiend verhaal is ontleend aan het feit,
dat het tegenwoordig aan kapitaal ontbreekt om groote
huizen en kasteelen te blijven beheeren. Er komen een paar
jongens in het verhaal voor,, die de kans schoon zien om
zoon kasteel eens grondig te inspecteeren. Zij worden echter gesnapt en zullen vermoedelijk heel hun leven dat
avontuur wel onthouden, evengoed als de jonge lezers van
deze smakelijke vertelling.

GESINA INGWERSEN
Jongensboek. 13-15 jaar

ZIJN KONING
78 bladzijden

Een nieuw, voortreffelijk motief wordt hier op uitnemende
wijze uitgewerkt, n.1., dat geen bijkomstigheden als een
Kerstboom of Kerstgeschenken de beteekenis van 's Heilands
geboorte op den achtergrond mogen dringen. En zoo krijgt
de held van het verhaal, die met groote moeite een Kerstboompje bemachtigd heeft, berouw, als er over dat boompje
ongenoegen ontstaat met een zijner broers. Ten slotte viert
het verzoend gezin een Kerstfeest, heerlijker dan ooit
tevoren.
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C. JONGEJAN DE GROOT
longens- en Meisjesboek. 7-10 j aar

RIENEKES PRIJS
60 bladzijden

Rieneke, een heel lief meisje, woonde met moeder samen.
Ze hield erg veel van moeder en zou haar niet graag verdriet
gedaan hebben. En toch deed ze op een keer iets heel leelijks.
Hoe dat kwam? Wel, de juffrouw van 't school had de meisjes van haar klas een versje laten leeren en de vier meisjes,
die dat 't mooist voor de klas konden opzeggen, zouden een
poppenhuis mogen bemeubelen •voor -een bazar. Rieneke deed
het 't mooist. ze vond het fijn dat. zij een poppenhuis mocht
inrichten en wilde dat dan ook heel mooi doen. En dan deed
zij - iets heel leelijks. Wat? Dat vertellen wij hier niet..

108
JO KALMLIN SPIERENBURG
HET KERSTLICHTJE IN ONS HART
Jongens- en Meisjesboek, 8-12 jaar
78 bladzijden
Doordat vader werkloos is, kan dit jaar aan, de uiterlijke
feestvreugde in het gezin weinig gedaan worden. Moeder
troost hare kinderen zoo goed mogelijk, maar die trekken er
op uit om het ijsvermaak op te zoeken, En als dat door een
droevig ongeluk spaak loopt, komen de kinderen tot inkeer,
en blinkt li..1 oog en hart het Kerstlichtje, dat zij ditmaal
aan den boom moeten. ontberen.

JO
KAU-1124

HET
KERSTLICHTJE
IN ONS HART
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LA.LEVER-BROUWER

L. A. LEVER BROUWER
Meisjesboek. 9-12 jaar

OM EEN PUNTENSLIJPER
y1.1

• ia"...

Daar was heel wat aan vast, aan dien puntenslijper I Begeerte eerst., diefstal daarna, en leugen om er uit te komen.
Mis; allemaal mis. En dan komt het tintrut geweten. En als
er dan een dief geboeid door de politie wordt opgebracht,
werkt dat tooneel zoo beangstigend, dat schuldbekenning
berouw en vergeving er het heerlijk gevolg van zijn. Een
verhaal, dat ernstig waarschuwt tegen het verborgen kwaad.

110
•

num .1.11511113
•

110111011k IP, Vil* IMEIERYIPIL

36

P. VAN MEERTEN

VAN EEN POES, DIE EEN
KINDJE REDDE

Jongens- en Meisjesboek. 8-12 jaar
64 bladzijden
De welbekende geschiedenis, van een kat, die een in een
watersnood weggedreven wieg in evenwicht hield, zoodat de
rsutig slapende baby behouden in moeders armen terugkeerde. In dezen behagelijken vorm was deze zeker merkwaardige en historische gebeurtenis nog niet verteld. De
kinderen zullen genieten van deze vertelling.

IVAN NEM» IPOES-1
111121

OM EEN PUNTENSLIJPER
77 bladzijden
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D. MENIENS VAN DER SPIEGEL
DAAN DE DAPPERE

DZIari.DE riappu&

Jongensboek

P W.Nr,frt5-Vrt rei yerja,
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62 bladzijden

Niet dit is Daans dapperheid, dat hij een gevaarlijk waagstuk volbrengt in den overtocht met een wrak vaartuig,
maar dat hij den moed heeft deze buitensporigheid ruiterlijk
te erkennen. Hij komt tot dezen stap echter niet dan na
veel strijd en zelfoverwinning, Een verhaal, dat stoere
karakters kan kweeken.

112
HANS

TOEN HET VACANTIE WAS

Jongens- en Meisjesboek. 9-12 jaar

ttt

78 bladzijden

t\AC,,,VITIEV"; i.
c,otp rekr,rj

Een opgewekt en opwekkend verhaal van eene moeder, die
er met hare kleinen eens op uit trekt in de vacantie. Zij gaan
naar buiten, naar familie. Dat er dan van allerlei gebeurt,
en dat er voor moeder dan ook wel eens iets in 't gelijk te
breien valt, spreekt vanzelf. wie het zij, de kinderen hebben
genoten in deze vacantie, — en zij hebben er nog iets in geleerd ook, voor heel het leven!

113
M. A. M. RENES—BOLDINGH
DE OLIFANTENNACHT
Jongensboek. 10-13 jaar
61 bladzijden
Als er gevaar komt in het kleine dorp in Batakland, waar
nog heidenen wonen, en troepen olifanten hun rijstakkers
vernielen en menschen doodeng bereikt de priester niet zijn
tooverformules niets en wijst Tahi allen op den Heere Jezus,
die alleen verlossen kan. En waar nu in den olifantennacht
althans niemand van de menschen getroffen wordt, erkennen
radja en datoe de macht van den Heere Jezus.
Een beschamend en tevens een leerzaam boekje, dat heel
wat over Indië vertelt.

A.
PENH.
BOL Cer4.51-E

DE OLIFANTEN-

114
P. 1. RISSEELJW
10-13 jaar

.C.,F.CAL LE N BACH 1011 EvEgt

JONGENS VAN STAVAST
62 bladzijden

De auteur, zelf oorspronkelijk Scheveninger, teekent de
Scheveningsche sfeer heel juist en hij vertelt prettig. De
jongens zullen dit boekje achter elkaar willen uitlezen,
„Jongens van Stavast!" is een verhaal van hetgeen Scheveningsche visschers beleefden in het jaar 1780; gevangenneming in Engeland, ontvluchting in een kleine open boot;
achtervolging van een visscherspink door Engelsche kapers.
Een verhaal van moed en durf, van Godsvertrouwen en uitredding.

JONGENS VAN
STAVAST, j ,,„,
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F. SPEED, L

HEIN SMIT

Jongensboek. 10-14 jaar

64 bladzijden

Hein Smit is de zoon van een paar menschen die hun brood
verdienen bij de soldaten door den verkoop van bier, limonade, chocolade enz. [Jet is een ruw gezin, dat geheel zonder
God leeft. _Door de mobilisatie wordt Hein genoodzaakt zijn
gewone leven vaarwel te zeggen, Hij wordt door bemiddeling
van een oom en een godsdienstigen sergeant-majoor op. het
kantoor der Staatsspoorwegen geplaatst.
Het verhaal is zeer bevattelijk geschreven.

116
NEL VAN DER 5/115

NEL VAN DER VIJS

GREETJE

Meisjesboek. 9-12 jaar

75 bladzijden

Greetje is een arm, zwak, schuw meisje, dat door Ko, die
uit beter gesitueerden kring komt, wordt geplaagd. Greetje
heeft ook nog een hondje, gelukkig, — Tip. En al is Tip
maar een dier, zoo helpt hij haar toch met zijn trouw en
zijn genegenheid om tegen de harde, stugge wereld op te
tornen. En als Greetje dan roodvonk krijgt, en Ko op school
over Jezus hoort vertellen, over Jezus, den Kindervriend,
dan komt Ko tot inkeer en herziet haar gedrag tegenover
Greetje. Een heerlijk verhaal voor meisjes!

117
•

ANNE DE VRIES

DE STROPER

Jongensboek. 8-12 jaar
64 bladzijden
Het is eigenlijk tegen heug en meug dat de jonge held van
dit belangwekkend verhaal er met een door de wol geverfd
stroper op uittrekt, om klein of groot wild te verschalken.
Maar hij zou zoo graag al lezend studeeren, en het geld voor
de boeken mankeert hem, En bij vader, die het niet te breed
heeft, behoeft hij niet aan te komen, Als het dan echter
zoover komt dat er een volwassen hert in een strik loopt,
kan hij het lijden van dat dier niet aanzien, en bevrijdt het.
Waarmede hij. zichzelf tevens van den stroper en zijn afdwalingen bevrijdt.
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Jongensboek. 10-14 jaar

gebonden boeken
DE VOETBAL
110 bladzijden

Over een voetbal?! Dat is spekje naar hun bekje, en — de
jongens krijgen in dit verhaal de vitae maat: wat er niet
allemaal gebeurt met en om den voetbal, dat is in een
regeltje of acht zelfs niet te benaderen. Er is b.v. een niet al
te vriendelijke buurvrouw in het spel, die wel. eens wat veel
last van de voetballers had. Maar hoe het zij, — voor den
schrijver is -die voetbal niet het voornaamste. Het gaat er
hèm om, zijn jeugdige lezers flinkheid, eerlijkheid en goede
trouw bij te brengen. En daar slaagt hij met zijn uiterst vlot
verhaal wonderwel in.
•
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BERT BAKKER
Jongensboek. 10-14 jaar

B

EEN HELI> OP
SOKKEN
A L.

p.„„vircrti AtAitigo

80 bladzijden

Inderdaad: een held op sokken.... Want als de held, van ons
verhaal op een eenzame ijsvlakte noodkreten hoort, aarzelt
hij niet om den drenkeling te hulp te snellen. Het gevaar
wordt zoo groot, dat hij zich ontdoet van zijn schaatsen en
zelfs van zijn schoenen. En zoo, op zijn sokken naderschuivend, smaakt hij het geluk den drenkeling te redden!
De redder moet dat koude bad bijna met den dood bekoopen, en de. geredde blijkt zooal niet zijn vijand, dan toch
allerminst zijn beste vriend te zijn.

A-RY ER

T

EEN HELD OP SOKKEN

120
E. VAN DER BERGH—BOLDINGH
ALLEEN UIT LOGEEREN

1T, LOGLILREIA

-'

Jongens- en Meisjesboek. 8-11 jaar
94 bladzijden
Loek is een verwaand groote stads-kind. Zij zou te Wijkaan-Zee gaan logeeren, maar er komt een kink in den kabel,
en nu moet ze naar haar oom, den dominee, te 1-loog Kempen, op de Veluwe. Wat is Loek boos! En met wat een tegenzin is zij bij oom, den. dominee! Maar dominee is geduldig;
en dominee wacht zijn dag af. En het uur waarop hij eens
met Loek spreekt nadat Loek heel wat ongerechtigs had bedreven. En dan is het een andere Loek, die zonnig en blij en
met vrede in het hart naar huis gaat!

121
•

HERMAN DE BOER

KOKKIE, DE GESCHIEDENIS
VAN EEN TORENKRAAI

Jongens- en Meisjesboek. 8--12 jaar
74 bladzijden
Wat zullen onze jongens smullen van de avonturen van de
leuke tamme torenkraai van Ruurd Poortman, Als zijn vleugels aangegroeid zijn, gaat hij zwerven. Uitgehongerd wordt
hij door een boer gepakt. Deze geeft hem aan meneer Verburg, een echte dierenvriend. Diens zoon Arnold, die idioot
is, mishandelt hem op ergelijke wijze, tot Ruurd hem verlost. Deze wordt bij meneer Verbuig genoodigd en krijgt een
mooie foto van Kokkie. Hij belooft dat hij hem vrij zal laten,
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C. VAN DORT
Meisjesboek. 10-13 jaar

cent
GO VAN BLAAK
109 bladzijden

Hoofddoel van de sympathieke schrijfster is met haar verhaal over Go van Blaak wel geweest, aan te toonera wat het
voor een. jong meisje een nooit te 'vervangen bezit is, zoo zij
eene Godvreezende moeder heeft! Eend moeder, die de belangen van haar kind, ook en vooral als het ziek is, aan
God opdraagt, en baar overigens in woord en wandel voorgaat in al de wederwaardigheden des levens.

123
M. C. FALLENTIN

HENK

HENK

108 bladzijden
Jongensboek. 11-15 jaar
Henk, Kees en Wim zijn de drie jongensfiguren, die in dit
verhaal compareeren. Henk speelt de hoofdrol. Hij is de
flinkste, maar — hij is ook afgunstig. Zelfs steelt bij bij een
brand, de postzegels van zijn vriendje, om daar mee te
„geuren"! Wim tracht bestolene en dief te verzoenen; hij
valt van een hoogera muur en zijn sterven wordt de aanleiding tot Henks boete en inkeer.
Het gaat in dit boeiend verhaal dus wel door diepe wegen
niet de jongens, en de jonge lezers kunnen er in menig opzicht winst mee behalen voor tijd en eeuwigheid.

124
JAC. HAZEVOET
Jongensboek. 10-14 jaar

Q 0.e54LEmi^5.4
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BROER BERTIE
91 bladzijden

Dit is de kern van dit aangrijpend verhaal: „ais je het bidden niet volhoudt, is het of je langzamerhand ergens terecht
komt, waar je niet hoort."
Dat ervaart Bertie, ook als hij in contact komt met een
circus, dat in de stad is aangekomen. Hij heeft daar een
paar vrijkaartjes voor gekregen, en die vrijkaartjes maken
hem zoo onvrij en onvredig als hij nog nooit geweest is.
Maar dan komt hij tot de hierboven aangehaalde uitspraak,
en dus weer heerlijk in het goede spoor,

125
HERMANNA
HET HUISJE ONDER DE HOOGE DENNEN
Jongens- en Meisjesboek. 10-15 jaar
108 bladzijden
Deze geschiedenis speelt in Tyrol of in Zwitserland.
Heini is een wees, en hij woont in bij zijn grootmoeder, in
het huisje onder de hooge dennen. Dat is wat voor Heini,
als grootmoeder dat huisje uit moet naar het Armhuis, en
hij mijnwerker moet worden. Hij houdt dat dan ook niet
uit, en vlucht naar Holland. Na allerlei avontuur komt hij
mèt grootmoeder weer in het huisje terug, en hij mag houtsnijder worden! Zijn lust en zijn leven!
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J. C. HOMOET
EEN JONGEN, DIE OVERWINT
Jongensboek. 9-42 jaar
94 bladzijden

.

-
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Als de Heer Ho moet de pen hanteert, is die in bekwame
handen. Het thema van dit verhaal is belangwekkend.
Valsche schaamte en lafhartige vrees doen vaak veel kwaad
en beletten de oprechte belijdenis van schuld. Zoo wordt het
kwaad verergerd, vooral als dan een ander wordt verdacht.
Alleen de overwinning van deze schaamte en vrees en, de
oprechte belijdenis geven den vrede des harten weer.
In een reeks spannende tooneelen wordt deze uitnemende
strekking met talent naar voren gebracht.
L NE1404 - i.19/MAK

127

•
Mi

Doop - FROUCK VAN DEP HOONIM.,

•

FROUCK v. d. HOONING

VAN EEN JONGE
VECHTER
Jongensboek. 8-12 jaar
80 bladzijden
Richard's vader was veroordeeld wegens diefstal. Echter onschuldig. Toen hij uit de gevangenis ontslagen werd, was zijn
vrouw overleden en had de gebrandmerkte alleen Richard
over, die onder zijn schoolkameraads voor de vermeende
zonde van zijn vader moest boeten. Toen een van de jongens
hem betichtte van diefstal van een zilveren potlood, was zijn
geduld ten einde en sloeg hij er op Ios. Een viertal jongens
nam het voor Richard op en wisten nog denzelfden dag den
werkelijker dader te ontmaskeren.

128
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1. H. HUISMAN SCHIPPERS
FREEK BIJ GROOTVADER
Jongensboek. 8-12 jaar
89 bladzijden
Twee waarheden komen in dit verhaal prachtig naar voren:
Niet het geld, maar het karakter moet beslissen over de
waarde van een mensen. Kinderen zijn vaak het middel om
vrede te brengen in een sfeer van oneenigheid.
En ook het gebed van een kind werkt daartoe in deze omstandigheden mede, en vindt. verhooring. En de stugge
grootvader moet ten slotte erkennen: Ik wou dien kant niet
uit, maar de Heere is me daarbij te sterk geworden....
W. G. VAN DE HULST
ERGENS IN DE WIJDE WERELD
Jongensboek. lei-14 jaar
93 bladzijden
„Ergens in de wijde wereld is een klein zolderraampje in een
rieten dak, een klein, schuin raam met, een barst in de
ruit. De maan schijnt naar binnen.
Er zit een kleine jongen op den zolder, half uitgekleed. Hij
kan door dat schuine raam alleen naar boven kijken, naar
de verre, stille lucht, die van zilver tintelt.
Uit de hooge, heilige hemel, over de verre, wijde wereld heen,
weet God ook wel, wat er leeft in het hart van een kleinen
jongen op een donkeren zolder."
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ROZEMARIJNTJE

W. G. VAN DE HULST

91 bladzijden

Meisjesboek. 9-12 jaar

Dit verhaal van kleine Rozemarijntje en haar strenge tante
heeft al de kwaliteiten van het v. d. Hulst-genre: eigen stijl,
pittige verteltrant, geestige accentueering van details, waardoor allerlei onbeduidende finesses interessant worden.
De kinderen vèchten er dan ook gewoonlijk om als er weer
een nieuw boekje van Van de Hulst is verschenen, en — als
de kleinen naar bed zijn, dan lezen vader en moeder het
even graag. Goed werk van dien aard is voor lederen leeftijd.

W. G. VAN DE HULST

0

ER OP OF ER ONDER

131
•

E

10-15 jaar
110 bladzijden
De inneming van Den Briel!
Het verhaal is geheel zooals we dat van Van de Hulst gewoon zijn: boeiend, zonder opsmuk, en toch.... meesleepend! Prachtig wordt de hoofdpersoon, Joost Jacobs,
geteekend in zijn onstuimigen, wispelturigen jongensaard.
Mooi vooral om den tweestrijd, als hij koster Jan gewaar
wordt, op zijn vlucht voor de geuzen beklemd geraakt tusschen een paar boomerg. Zijn medelijden behoudt ten slotte
de overhand en hij laat den vijand ontsnappen, doch....
Godzelf wreekt het kwaad.
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W. G. VAN DE HULST
Jongensboek. 9-15 jaar

OUWE BRAM

•

110 bladzijden

Een door de N. Z, V. bekroond verhaal!
Een verhaal over een ouden zonderling, die in zijn leven
heel wat last heeft gehad van baldadige plaagzuchtige jongens. Daardoor is hij op lateien leeftijd zeer eenzelvig geworden, en zoekt de eenzaamheid. Maar ook daar wordt hij
nog niet niet rust gelaten, en de jongens zien zelfs kans
Ouwe Bram verdacht te maken van diefstal en brandstichting! Door dezen diepen weg moet het heen, eet het tot
zelfkennis en berouw komt, ook bij zijn vervolgers.

133
Mik

IDA KELLER
Jongens- en Meisjebsoek. 10-15 jaar

RiráFAEL OTHELLO

/DA KELLER

94 bladzijden

Rafaël Ottello woont met zijn grootvader, een Italiaansch
beeldhouwer, vier-hoog in een Amsterdamsche Jodenbuurt.
Rafaëls vader was als staatsmisdadiger in hechtenis genomen, waarna de oude man met den moederloozen kleinzoon naar Holland was getrokken.
Helder komt in het verhaal uit, hoe het bij den evangelisatiearbeid niet genoeg is, het Woord Gods te brengen, maar dat
men bij allen arbeid der reddende liefde moet ingaan tot het
volk, dat men bearbeidt, en met hen medeleven moet.

RAFAEL OTHELLO

134

14~.1k1511.

t0

i

cent

gebonden boeken

G. KRAAN—VAN DEN BURG
DE AFHOUWER VAN DE VL. 119
110 bladzijden

Jongensboek. 10-15 jaar

Eene vertelling, waarin de wijdte van de zilte zee een rol
speelt! Dingeman, een vijftienjarige jongen, doet een poos
dienst als afhouwer op een logger, de Vl. 119. — Achteruitgang in de zaken van zijn vader hebben hiertoe geleid. Hij
verstuikt zijn- pols en arm en blijft invalide achter te Dieppe,
waar hij in het Tehuis voor liollandsche zeelieden belandt.
Daar heeft men medelijden met hem, en de leiders van het
Tehuis trekken zich zijn lot aan.

135
JEANNE MARIE

DAT WAS HET ECHTE

Meisjesboek. 10-44 jaar

110 bladzijden

Duidelijk stelt de schrijfster in dit vlot geschreven verhaal
in het licht dat het er, als men iets geeft, vooral op aan
komt niet welke gevoelens men dat doet. Niet het hoeveel
maar het waarom! En het meisje uit haar verhaal, dat iets
geven moest, omdat het niet anders 116n, leert langs moeilijken weg gelukkig ook, hoeveel heerlijker het is als men
blijmoedig iets kan en mag geven, en ook, dat God zoon
gever liefheeft.

136
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A. C. VAN DER MAST GREETS ORANJEBOOMPJE

•
.

. .

108 bladzijden
Meisjesboek. 9-12 jaar
Greet merkt met schrik dat ze tegen grootmoeders verjaardag geen zakgeld genoeg heeft bespaard om daar een
cadeautje van te koopgin. Zij weet nu niet anders te doen
dan haar geliefd oranjeboompje af te staan, maar van harte
gaat dat niet. Daardoor rust als het ware geen zegen op dat
cadeau: nog eer de dag daar is verongelukt het boompje.
Dan breekt er een lange tijd van lijden en strijden voor
Greet aan. En als dan grootmoeder sterft, komt zij eerst
recht tot inkeer en tot een oprecht bekampen van haar
karakterfouten.
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A. C. VAN DER MAST
VAN VIJF RIJKSDAALDERS EN EEN GULDEN

1W4i'vTji
i132X17/LN 11": MIMEN
DOCIR A' C'•'lhh IVF& 2415-1.9

Jongens- en Meisjesboek. 9-13 jaar

Een heel aardig en nieuw gegeven: zes kinderen krijgen
ieder een rijksdaalder, en daar mogen zij nu eens precies
mee doen wat zij willen. Het is uiterst interessant wat al
plannen er ontstaan uit dit fortuintje en hoe de verschillende karakters uitkomen. De strekking van het verhaal iS
zeer prijzenswaard: besteed wat ge hebt in Gods dienst,
want het is zaliger te geven dan te ontvangen.

.1FLP 5... dr. .FYIT2sa.21
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94 bladzijden

gebonden boeken
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D. MENKENS—VAN DER SPIEGEL BANG RIETJE
Meisjesboek. 8-11 jaar

94 bladzijden

Rietje is eigenlijk een beetje verlegen van aard, zelfs wat
heel erg verlegen. Het is daarom maar goed dat ze school
gaat, en al doende haar verlegenheid wat kwijtraakt. Ten
slotte komt ze zelfs tot een prachtige zelfoverwinning, want
als vader werkloos is, en er een ongeluk met een auto plaatsheeft, springt ze in de bres voor haar vader, die bekwaam
chauffeur en reparateur is. Vader krijgt door dat voorval
weer vast werk!

139

D. MENKENS VAN DER SPIEGEL
EEN ECHTE VRIEND
Jongensboek. 9-13 jaar

95 bladzijden.

Een verhaal uit het jongensleven, met al den aankleve van
dien: jongensstreken, vechtpartijen, verzoening, weer twist
enz. Het beste bewijs dat jongens elkaar noodig hebben en
elkaar opvoeden. En daarom is het goed als jongens ook
eens over jongens lezen, en dat zullen zij zeker heel graag
doen als zij zich zoo echt kunnen weervinden in een natuurgetrouw verhaal als dit.

M. A. M. RENES BOLDINGH
JAAPS AVONTUUR

140
•

Dr bladzijden
Jongensboek. 11.-1.5 jr
Jaaps vader was burgemeester van. een Waddeneiland. Jaap
belandt in de stad en hij gaat naar de H. Br. S. Alles opgeteld bevalt dat Jaap uitermate slecht, en daarom besluit
hij de beenera te nemen! Nog al geen kleinigheid! Zijn vader
brengt hem den volgenden dag alweer naar school terug.
Maar het ergste: de erge straf! Niet met Kerstmis naar huis!
Een straf, zoo erg, dat ook de moeder er onder lijdt. En vader?
Het zit hem ook dwars. En er wordt gelukkig iets op- gevonden om genade voor recht te laten gelden,
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M. A. M. RENES—BOLDINGH
VAN EEN SCHOOLJONGEN IN BATAKLAND
110 bladzijden
Jongensboek. 8-12 jaar
Goeroe Balsom brengt zijn zoontje naar het Batakland op
Sumatra om daar onderwijs te ontvangen op een HollandschIndische school met internaat. Dit verhaal leidt op onderhoudende vertelwijze tot geestdriftige beschrijving van de
schoone Indische natuur; zeer leerzame gegevens aangaande
landen en volken; bovendien actie en dramatiek. Het verhaal beschrijft ten slotte de terugkomst van den vader, die
nu ook zijn oudste dochtertje aan het meisjesinternaat komt
toevertrouwen.
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ANNIE M. RINGN.ALDA
Jongensboek. 9-14 jaar

gebonden boeken
IN DEN GRIJZEN TOREN
107 bladzijden

Wybo Verdonk is zwak en ziekelijk, maar lang niet suf, en
hij wordt nog al eens geplaagd door zijn broertje Arie. En
als Arie hem weer eens op zijn kop zit omdat Wybo een
mooier rapport heeft thuisgebracht dan Arie, dan pakt Wybo
zijn biezen en loopt baloorig het huis uit. Zijn gangen -echter
worden bestierd, en hij belandt bij een grijzen toren. De bewoner daarvan trekt zich het lot van Wybo, die het in het
communistisch ouderlijk huis niet te best heeft, aan, want
Wybo is weer ziek en wordt in den grijzen toren verpleegd.
Dit leidt tot nauwer contact tusschen de beide families.

143
JONGEViS 5 FR

Mw. WILDEBOER
Jongensboel. 12-15 jaar

•••
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106 bladzijden

Hoe menigen jongen is het niet droevig tegengevallen toen
hij eindelijk „naar zee" mocht. Zoo ook met den Maurits
van dit verhaal, Hij is maar wat blij als hij de zee voorgoed
vaarwel kan zeggen, na door schade en schande wijs te zijn
geworden. Tot hartelijke vreugde zijner ouders, die hem
altijd wel gewaarschuwd hebben, keert hij met ootmoedige
schuldbelijdenis weder, reeds na zijn eerste zeereis. Deze geschiedenis is echt naar het leven geteekend, en kan van onberekenbaar nut zijn voor dusgenoemde heelhoofdjes.
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J. C. WIRTZ Czn.
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DE PRESENTRUITER

9-12 jaar
91 bladzijden
Een verhaal uit den tijd van Napoleon. De present-ruiters
behoorden tot de eerewacht van den Keizer. Daarin werden
alleen opgenomen zonen van de voornaamste families en
deze moesten het als een eer en voorrecht beschouwen, dat
hun zonen geregeld in de nabijheid van Zijne Majesteit
mogen verkeeren en hem mogen beschermen, als hij in gevaar verkeert. En omdat dit zoon groote eer is, mogen ze
hun eigen uitrusting betalen r
Over de ervaringen van zoo'ri „present-ruiter" in den
Franschen tijd handelt deze vertelling.

PHE WIJNBEEK

LOEKIES GROTE VACANTIE

Meisjesboek. 8-10 jaar
80 bladzijden
Het gegeven van dit verhaal is niet bepaald nieuw: Loekie
trotsch, eer- en heerschzuchtig en lang niet van de gemakkelijkste. Het mag gaan zoo 't wil, maar haar haan moet
koning kraaien. Dat gaat inderdaad zoo lang het goed gaat.
Totdat ook Loekie het mannetje vindt, dat haar stát. Hij
laat zich niet be-Loeken. Heelemaal niet,. Hij volgt zijn eigen
inzicht, en zegt ijskoud waar het op staat. En daar moet
Loekie precies niets van hebben. Totdat zij Mziet dat Loekie
er dikwijls heelemaal naast is, en allen haar linksch dreigen
te laten liggen.

146
46

VERKLARING -•

Ondergetekende verklaart, dat hij, op verzoek van de Directie van uitgeverij Callenbach te Nijkerk, het jeugdboel enfonds van
die firma heeft gekeurd en bevonden heeft,
dat verreweg het grootste deel dier uitgaven
en in 't bijzonder dat van de laatste jaren, beantwoordt aan hoge paedagogische en litteraire eisen.
De meeste boeken zijn spannend, gezondavontuurlijk en zuiver geschreven en niet een
goede tendens,
Hij aarzelt niet, het fonds van Calienbach het
beste jeugdboekenfonds te noemen,
3
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SCHAPEN ZONDER HERDER
K. ALBERS
Jongens- en Meisjesboek. 10-15 jaar
125 bladzijden
De toestand waarin wij het gezin Van Breemen aantreffen
is allesbehalve rooskleurig. De huur kan niet betaald worden,
er is gekijf en getwist en er pakken zich nog donkerder
wolken samen ook. Het leed wordt dan ook nog grooter. —
totdat deze schapen zonder herder, oP wonderlijke wijze hun
Herder vinden! De Zondagsschool draagt daar niet weinig
toe bij. Een beschamend doch tevens bemoedigend verhaal,
dat met zonneschijn eindigt!

147
A. N. 5.
DE KINDEREN VAN SONNEHOECK
Jongens- en Meisjesboek. 12-16 jaar
156 bladzijden
„Sonnehoeck" zoo heet de pastorie van Noorddorp, bewoond
door Ds. Horstman en zijn gezin, vader en moeder met vier
kinderen. Een gezellig huishoudentje! Geen onnatuurlijke
vroomdoenerij. Er gebeuren heelemail geen wereldschokkende feiten, neen, rustig en wel glijdt het leven der vriendelijke pastoriebewoners voorbij. En al is het verhaal dan in
1t geheel niet op effect berekend, dit effect bereikt het zeer
zeker, dat het goed doet om eens te zien hoe het zijn kan, en
zijn moet in een gezin, waarin Gods Woord richtsnoer is
voor het dagelijksche leven.

DE KINDCREN
VAN5ONNEIICE:g.

148
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ANTHONIA MARGARETHA

A h Th40

DE KOSTBARE VAAS
Meisjesboek. 10-14 jaar
149 bladzijden
Door geldnood gedreven, verkoopt eene zieke dame een kostbare vaas aan een antiquair, een Jood. Tot verdere armoede
vervallen, sterft de dame na een ongelukkig leven. De handelaar in oudheden trekt zich het lot van het negenjarig
dochtertje der overledene aan en neemt het geheel tot zich.
Hij heeft vroeger ook zoon dochtertje gehad. En als ook
hij komt te sterven, heeft hij door middel van Gretha, den
Heiland leeren kennen en in den Gekruiste leeren gelooven.

149
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JOHAN VAN DER BAAREN
HET
14 G EHEIM VA N
HET NETELHUISJE
123bladzijden
Jongensboek, 10- jaar
In het netelhuisje — zoo genoemd omdat het tusschen de
brandnetels staat — woont een bekommerde vrouw met
hare dochter. Het leven van die vrouw is gebroken, omdat
haar zoon zich te buiten gegaan is, en zijn misdaad boet in
de gevangenis. Niemand in het plaatsje weet daar van, behalve de burgemeester. Toch komt de. verloren zoon aan het
sterfbed zijner moeder nog terecht, — en daartoe draagt een
flinke jongen, de held van het verhaal, niet weinig toe bij.
Eene zeer avontuurlijke geschiedenis.

HET GEKEIM VAN.
»I ET EL H 51E ga«
luit AREN
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JOHANNA BREEVOORT
Jongensboek. 13-16 jaar

HET VERZET GEBROKEN
157 bladzijden

Wij krijgen hier het verhaal van een baldadigen robbedoes
en zijn zusje. Otto haalt allerlei kattekwaad uit. Zijne moeder
is weduwe, en die heeft ook heel wat van hem te verduren.
Daar komt nog bij dat moeder, die zelve eene geloovige
moeder heeft gehad, onverschillig, doch gelukkig niet vijandig is geworden. Haar hart blijkt nog toegankelijk als eene
weldenkende buurvrouw haar nog intijds wijst op haar
eeuwige belangen, en die harer kinderen.

151
DINA
Jongens- en Meisjesboek. 12-15 jaar

OFFERS
123 bladzijden

•

Een ernstige vertelling over de roeping tot het Zendingswerk. Maria en Frans, beiden kinderen eereer weduwe, gevoelen zich sterk aangetrokken tot het Zendingswerk, en
ofschoon er heel wat bezwaren te overwinnen vielen, trekken
zij de eene na de ander eindelijk uit. Dan komen er brieven
van het Zendingsveld over hun arbeid en de vruchten daarvan. Een uitnemend verhaal om belangstelling en liefde
voor het Zendingswerk te wekken.

152
W. J. D. VAN DIJCK
NAAR ZEE
10-1.5 jaar
157 bladzijden
Dit is een boek naar het hart onzer jongens! Jan van Koepren wil naar zee. Er zijn de gewone bezwaren, maar Jan
krijgt zijn zin. Zijn eerste en eenige zeetocht is avontuurlijk
genoeg. Op de huisreis komen zeeroovers en Jan wordt als
slaaf verkocht. De slavernij valt lang niet mee. Hij wordt
aangespoord om het Christendom te verlaten en Mohammedaan te worden. Doch God maakte Jan getrouw. Hij vindt
onder de slaven een van zijn ooms. De Ruyter koopt beiden
vrij. Jan komt thuis, heeft hartelijk genoeg van het zeemanschap en vat het oude beroep van zijn vader weer op.

•• •

153
NELLY VAN DIJK—HAS
HET VIERTAL VAN DEN DOKTER
Jongensboek. 10-15 jaar
139 bladzijden
De vier kinderen van den dokter verschillen alle vier heel
sterk van karakter. Zoo is b.v. Ru een beste jongen, die niet
de meeste rnenschen goed overweg kan. I-leel anders staat
het met Ed. Daar wordt met recht een boekje over opengedaan waar niemand jaloersch op behoeft te zijn. Uit
kwaadaardigheid sticht Ed een heidebrand, en de gevolgen
zijn zoo fataal, dat. Ed goed merkt hoe het er met hem
voorstaat, en — dat hij zich daarover oprecht schaamt.
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SYBRAND NEGER
DE PASTORIE VAN DOMINEE TURNER
Jongens- en Meisjesboek

156 bladzijden

Er zit echte „sfeer" in deze vertelling, die van de frissche, gemoedelijke dorpspastorie. Het hoogtepunt in het verhaal is
dan ook het moment, waarop vader een beroep krijgt naar de
groote stad. Als vader dat beroep aanneemt, dan moeten er
banden doorgesneden worden. En -het leven in die groote,
drukke woelige stad valt geen van allen mede. Maar het geloofsvertrouwen helpt door alles heen, want allen begrijpen
dat het God is, die Zijn weg met het gezin houdt.

155
•

HELEEN

DOMKOPJE

Meisjesboek. 9-13 jaar
96 bladzijden
Zoowel op school als op de Zondagsschool heeft Domkopje
het kwaad te verduren. Want het feit alleen al, dat zij Domkopje wordt geheeten, maakt de zaak niet beter. En Domkopje is eigenlijk heelern.aal niet dom. Zij is alleen maar
altijd bang geweest om voor dom aangezien te worden. Als
dan daar nog bijkomt dat zij èn op school én op de Zondagsschool onderwijzers treft, die niet inzien hoe de zaken eigenlijk staan, dan wordt het kind als het ware herboren als daar
wijziging in komt. En dan leeft Domkopje op, precies als een
plantje, dat altijd in een zonloos hoekje heeft staan kwijnen.
J
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HELEEN

EVA'S BERGTOCHT

Meisjesboek. 12-16 jaar
158 bladzijden
Eva gaat op de V.L.O.school en zal later voor onderwijzeres
gaan studeeren. Haar moeder is gestorven, maar bij haar
vader en de huishoudster heeft zij een gezellig leven, terwijl
in 't gezin de vreeze Gods heerscht. Bij een auto-ongeluk
verliest haar vader het leven en wordt zij zelf gewond. Na
haar ontslag uit het ziekenhuis komt ze bij haar Oom en
Tante, waar zij een liefderijk tehuis vindt. Alleen haar
nichtje Marie is minder aardig voor haar. En zoo vindt Eva
op haar bergtocht nu eens deze steile hoogte, en dan weer
dat ver vooruitstekend rotsblok, waar ze over heen moet.

157

Z. E NAP LINTJE

W. G. VAN DE HULST

ROZEMARIJNTJE
NAAR SCHOOL

Meisjesboek. 9-12 jaar
96 bladzijden
Dit boek is een vervolg van „Rozemarijntje". We maken weer
kennis met dat leuke, vrijmoedige meisje, dat elk voor zich
wist in te nemen. Ook in dit verhaal, waar ze voor het eerst
naar school gaat, wordt weer heel wat beleefd. Reeds den
eersten morgen is de geheele klas in de war. Stel je b.v. voor
een geheele klas, die schuitje zit te varen.
Enfin, van begin tot eind heeft de schrijver de kinderen te
pakken met dit nieuwe, frissche verhaal.
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W. G. VAN DE HULST ZOON VREEMDE JONGEN
Jongens- en. Meisjesboek. 10-14 jaar

121 bladzij den

S

Aangrijpend is de schildering van Hans, den molenaarszoon,
die op een mistigen Decemberavond met zijn roeiboot op
een donkere plas verdwaalt.... Hij roeit maar, en hij roeit,
en er is niets dan water, en kou en mist. Totdat hij eindelijk
eenvoudig niet meer kan. Maar dan ook hoort hij, flauw, het
geluid van zingende stemmen. Hij vat de riemen weer op, en
roeit koortsachtig in de richting van dat geluid. Hij is gered.
Hij bereikt de aanlegplaats, en juist bijtijds kan zijn moeder,
die met haar kinderen heeft staan roepen en zingen, hem
opbeuren uit die boot....

159
W. G. VAN DE HULST

WILLEM WYCHERTS

188 bladzijden
Jongensboek. 10-16 jaar
Willem Wijcherts is een dappere Aikmaarder jongen, die de
Spaansche bezetting met tegenzin zijn vaderstad ziet binnentrekken; een ,kettersche" samenkomst intijds waarschuwt, zoodat cie fioeleg, om Jan Arendsz. gevangen te nemen, verijdeld wordt; zijn heil in een overhaaste vlucht
nemen moet; zich bij de Watergeuzen voegt; de gevangenen
om des geloofs wille, onder wie zijn eigen vader, uit den
Alkmaarschen kelder redt, aan de bevrijding van zijn stad
medewerken, de victorie van Alkmaar mee beleven en daarna een blijde bruiloft vieren mag.

W. G. VAN DE HULST
PEERS E EN ZN KAMERADEN

•
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185 bladzijden
Jongensboek. 12-14 jaar
De schrijver zelf acht dit zijn beste werk. Hij doet ons het
verhaal van het door een oorlogsramp getroffen jongetje,
dat met verbrijzelde beenera meegenomen wordt naar Holland, op de vlucht uit België. Zijn eenige vriend is zijn grootvader, een vioolbouwer. Grootvader kan maar zelden bij hem
zijn. Tot daar opeens een paar jongens komen, die op den
duur zijne kameraden worden en als Peerke na drie jaar
lijdens in vrede heengaat, hebben die jongens de troost, dat
zij den donkeren levensavond verlicht hebben....

161
IDA KELLER

HET HOOGSTE GOED

153 bladzijden
Meisjesboek. 10-14 jaar
De geschiedenis van drie weezen: Martha, Jan en Betsy. Zij
hebben alle drie wijd uiteenloopende karakters, en in den
moeilijken strijd des levens komt het wel eens tot botsingen.
Niet, alleen onderling, maar ook wel eens persoonlijk en in
den letterlijken zin: Martha wordt door een auto aangereden en voor dood opgenomen. Er zijn gelukkig welgestelde
menschen, die zich het lot der weezen aantrekken, zoodat
in menig opzicht voor hen de zon opgaat. Van 't begin tot
het eind is het verhaal doortrokken van den echt Christelijken geest.

•
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IDA KELLER
Jongens- en Meisjesboek. 10-12 jaar

gebonden boeken
HET WARE GELUK
155 bladzijden

Een der beoordeelaars zegt van dit boek: Een echte „Ida
Keller". Dat wil zeggen een verhaal vol actie. Moeder is ziek.
Vader in Amerika Bebé, het oudste dochtertje, werkt voor
moeder, broertjes en zusjes. Als moeder gestorven is komt
Bebé als dagmeisje bij Mevr. Werner en wordt ten zegen voor
haar blinde -dochtertje. Als ook de vader in Amerika gestorven
is, trekt de advocaat Werner zich het lot van de weezen. aan.
Size, de zuster van Bebé, wordt zijn vrouw. De meisjes komen
bij hen in huis en de jongens gaan naar een kostschool.

163
IDA KELLER LANGS 's LEVENS KRONKELPADEN
Jongens- en Meisjesboek. 12-15 jaar

160 bladzijden

Jozef woont bij Grootvader. Ze drijven handel. Op de markt
is zijn -buurman afgunstig, die weet door een list een zilveren horloge in de kar van grootvader te stoppen. En nu
wordt die van diefstal beschuldigd en veroordeeld. Natuurlijk is er heel wat om hem gegroepeerd. 't Is een mooi boek.
liet krantenvrouwtje is een mooie figuur. Ook Mina, de
dienstbode. En dan de burgerrnenschen, de familie Stomp.
En het klaverblad van drie. Edele rnenschen. Och, waren er
daar wat meer van in de wereld.

LANGS
LEVENS
..RONKE LP A

IDA .KELLER

INA'S ROEPING

Meisjesboek. 10-15 jaar
123 bladzijden
Dit verhaal is verteld met een gloed van kleur, waarvan Ida
Keller het geheim heeft. Ina, een ouderloos, zestienjarig
meisje, is sinds haar 5e jaar verlamd. Op een reis naar
Zwitserland hoort Ina, die een ongeloovige opvoeding heeft
gehad, spreken over een Heiland, die lammen genas. Kort
daarna wordt zij opgenomen in een ziekenhuis, 1229 " w""-1
haar hoop geeft, dat er door eene operatie nog veel aan haar
toestand verbeterd zou kunnen worden. De operatie gene“
wonderwel, en nu besteed ze dankbaar haar verder leven
aan evangelisatie en maatschappelijk werk.

165
IDA KELLER

UIT vaiEs WINST

Jongens- en Meisjesboek. 12-16 jaar
140 bladzijden
In dit aangrijpend verhaal brengt Ida Keller ons in kennis
met Nanda Weber, een. vroom meisje„ dat bij verschillende
welgestelde families verkeert als naaistertje. Zij ontmoet in
die kringen veel ongeloof en onverschilligheid, en zoo kan
zij door leven en wandel velen ten voorbeeld zijn. Niettemin
ontmoet zij ook eene familie, waar zij vrijuit kan spreken,
en waar men met haar geheel eens geestes is. Dit wordt
aanleiding dat zij een vorig gezin, waar zIj smadelijk heengezonden is, tot eeuwigen zegen kan zijn. Met gespannen
aandacht volgen wij al deze verwikkelingen.
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gebonden boeken
IDA KELLER

cent

DE VASTE WONING

Jongens- en Meisjesboek. 11-15 jaar

157 bladzijden

Als naar gewoonte heeft de gevierde schrijfster weder een
greep gedaan uit het volle menschenleven. Zij behandelt in
dit spannend verhaal het geval van den woningnood, en de
ellende van een gezin dat meedoogenloos op straat wordt
gezet. Een der kleine kinderen trekt er op uit om uitkomst
te zoeken in dit geval, en de naieve wijze waarop hij zijn
rol speelt, leidt inderdaad tot het gewenschte gevolg. Zelfs
zoo dat deze kleine door een welgesteld gezin aangenomen
en verzorgd wordt, en op den duur in staat gesteld wordt
tot theologische studie.

167
IDA KELLER

HET RIJKSTE LOON

142 bladzijden
Jongens- en Meisjesboek. 10-14 jaar
Het rijkste loon is niet aardsch goed of genot of eer, maar
,het loon in de hemelen".
De uitwerking van deze gedachte is de verdienste van
dit verhaal. Wij maken kennis met ongeloovige xnenschen,
en wij zien dat zij geen vrede hebben. Wij verkeeren met
huisgenooten des geloofs en wij zien, hoe zij uitkomen voor
hun beginsel niet alleen, maar ook de hand aan den ploeg
slaan, om de braak-liggende akkers om, te werken, en straks
het goede zaad uit te strooien. En dat alles wordt ons weer
verteld op de wijze als wij dat van Ida Keller gewoon zijn,

•

168
IDA KELLER
Meisjesboek. 12-15 jaar

SLECHTS EEN AARDEN VAT

KtLirklt

154 bladzijden

Op de congressen voor Evangelisatie is er herhaaldelijk op
gewezen hoe een Christelijke dienstbode in haar omgeving
een schijnend licht kan zijn. Dit verhaal geeft daarvan de
prachtige bevestiging. De schrijfster voert ons mee, heelemaal naar Londen, en in die drukke wereldstad spelen zich
de uiterst interessante tooneelen af, waarin Bene eenvoudige
dienstbode door haar herhaald en standvastig getuigenis
velen tot inkeer en blijmoedige overgave brengt.

169
G. P1 KWH
KERSTFEEST MET DE „RIJDENDE GEMEENTE"
142 bladzijden
10--14 jaar
Dat is een goede gedachte geweest van meester Wendelaar
om voor de bewoners van het woonwagenkamp een Kerstfeest te organiseeren. Hij verzekert zich daarbij van de hulp
van drie zijner leerlingen. De plannen worden beraamd,
het programma wordt opgesteld. En dan komt er nog wel
een klein beetje onderlinge jaloerschheid bij de jonge garde,
maar dat wordt ook weldra bijgelegd, en het eind is, dat
heel het programma zeer ten genoegen van alle aanwezigen
wordt afgewerkt.

52

50

cent

LINDA ERICS

gebonden boeken
DE BARMELOOTJES

Jongens- en Meisjesboek. 10-15 jaar

124 bladzijden

Het gezin van Barmeloo is een gelukkig gezin. De grootouders zijn eveneens voorbeeldig. De auteur brengt ze in
aanraking met anderen, die niet zoo gelukkig zijn. Die-aanraking werkt gunstig. Meeringen wekken en voorbeelden
trekken, en zoo gaat het ook hier. En de kinderen dragen
er niet, weinig toe bij dat de andere gezinnen hun voordeel
doen met den omgang met de Barmeloo's. Tal van fleurige
tooneeltjes, ook dat van het ijsvermaak, geven levendigheid
en aantrekkelijkheid aan het verhaal. Dit is lectuur waarin
een goed gehalte zit.

171
A. C. VAN DER MAST

GUSTA NORMAN

Meisjesboek. 11-14 jaar
185 bladzijden
Een eenvoudig, goed geschreven meisjesverhaal, spannend
van afwikkeling; zonder onmogelijkheden in den loop der
gebeurtenissen. De schrijfster heeft aangetoond hoe leelijk
de hoogmoed is, en hoe gevaarlijk het is, iemand te vielen,
hoe schoon de deugd der oprechtheid is.
gij doet de ten tooneele gevoerde personen léven, en haar
kijk op karakters en toestanden is zoo scherp, dat ook de
tragiek en de humor des levens haar niet ontgaat. Er zit
gáng in haar verhaal en liet is een van die boeken, die men
dichtslaat met een zicht.... het is práchtigl

172
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A. C. VAN DER MAST
HET VERLOREN VERJAARSGESCHENK
Jongens- en Meisjesboek. 8-12 jaar

150 bladzijden

De auteur heeft in dit op zeer boeiende wijze verteld verhaal het jongensleven uitgebeeld, met zijn verlangen, zijn
hoop, zijn vrees, zijn hartstochten, zijn ondeugden en zijn
deugden, en daarbij wordt, vooral ook in 't eind van 't verhaal geteekend, hoe droevig het leven is, dat geleid wordt
zonder God en zonder hoop voor de eeuwigheid, niet alleen
voor den man, die in dronkenschap en diefstal gevallen is,
maar ook voor het gezin, dat netjes en eerlijk gebleven is.

173
D. MENKENS—VAN DER SPIEGEL

DE N.V.

Meisjesboek. 10-14 jaar
126 bladzijden
Een frisch, echt prettig meisjesverhaal. Het bruischt overal
van het jonge leven en de N.V. (de nijvere, vier) vindt aanleiding genoeg orn zoo nijver mogelijk zich in allerlei opzicht verdienstelijk te maken, Ook al wordt dat Nijver
Viertal straks een Nijver Vijftal, de N.V. verandert er niet
om. Althans niet van naam. Er ontstaan echter conflicten,
maar brengt het leven die niet altijd mede? Het is maar de
quaestie of die tot oplossing komen, en of we er dan iets
van geleerd hebben. En zoo gaat het hier gelukkig wel, liet
5-tal voedt elkaar als 't ware op.
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cent

D. MENKENS—VAN DER SPIEGEL
'T VOORNAAMSTE
141 bladzijden
Meisjesboek. 11-14 jaar
In dit vlot geschreven verhaal wordt ons verteld welk een
moeilijken levensweg Cor Groenewoud heeft te gaan, een
meisje dat zich geprepareerd had op de medische studie,
maar door achteruitgang van de zaken baars vaders dat
plan moet opgeven. ZIJ moet naar een volksbuurt verhuizen
en haar vroegere, welgestelde vriendinnen laten haar linksch.
liggen. Na allerlei verwikkelingen leert ze verstaan, dat het
voornaamste niet is: wat je bent, maar hoe je staat voor
God en de menschen.
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D. MENKENS—VAN DER SPIEGEL JAN SANDERS
157 bladzijden
Jongensboek. 11-15 jaar
Jan Sanders is de held van dit verhaal.. Als er op de school,
die hij bezoekt, een nieuwe leerling komt, doet Jan eerst
mee met zijne kameraden om dien nieuweling het leven
moeilijk te maken. Maar deze, Frans Muller, heeft een hart
van goud, en verduurt zoo goed mogelijk de plagerijen. Die
beginnen ten slotte ook Jan Sanders te vervelen, als hij bemerkt dat Frans een edel karakter heeft. En daar Jan op
school nog al wat heeft in te brengen, komt er een eind aan
al het geharrewar, en sluiten de jongens onder elkaar
vriendschap.

176
D. MENKENS—VAN DER SPIEGEL
Jongensboek. 10--11 jaar

JOOST
155 bladzijden

Dit mooie verhaal dankt zijn groote waarde aan de teekening
van het karakter van Joost, gauw opstuivend, argwanend,
weinig kunnende verdragen; aan zijn moeite om te gelooven
dat God het bidden hoort en dat Gods wegen altijd goed
zijn, ook in tegenspoed; en tenslotte aan de uitnemende
wijze waarop hij hierin geleid en onderwezen wordt, vooral
door zijn. onderwijzer.

177
D. MENKENS VAN DER SPIEGEL
ROELS REUSACHTIGE REIS
15B bladzijden
Jongensboek. 10-14 jaar
De „reusachtige reis" gaat naar Luxemburg en de reiziger
is Roel, zoontje van een hoofdonderwijzer. Hij is eenig kind
en. haantje de voorste. Natuurlijk schept hij over zijn buitenlandsche reis tegenover zijn kameraden niet weinig op. Het
is daarom heelernaal niet kwaad voor Roel dat hij op den
duur tegen een jongen aanloopt, waarin hij ,,zijn mannetje"
vindt. Dan komt het natuurlijk tot conflicten, en — die zijn
voor beide jongens broodnoodig. Zij komen beiden gelouterd
uit den strijd terug.
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H. TE MERWE

[.-1 0 EIL4 .JKE
DOOR H. TE lvIERWE

Jongensboek. 10-14 jaar

gebonden boeken

HENKS MOEILIJKE JAAR
155 bladzijden

Henks vader was onderwijzer geweest te Rotterdam en nu
hoofd van een school geworden in de streek van de Groningsche veenkoloniën. Henk voelde zich hoog verheven
boven de Groningsche boerenjongens en ergerde zich
telkens aan hun voor hein niet verstaanbare taal. Hoewel
zijn schoolmakkers toenadering- genoeg toonden, vervreemdde
hij zich van hen door zijn hooghartige houding. Nu sloot hij
zich aan bij een jongen uit een omgeving, die hem in 't. geheel niet paste, een scheepsjagersjongen, met wien hij allerlei ongeoorloofde avonturen beleefde.

179
•

E. PALMA

HET VOSSENLAND

Jongensboek. 9-13 jaar
154 bladzijden
Niet voor niet heeft Palma met dit verhaal den palm der
eere weggedragen der Nederlandsche Zonda_gsschooIvereeniging. De geschiedenis speelt op een afgelegen* maar natuurschoon plekje bij bascri en hei, waar achtereenvolgens drie
gezinnen bij elkaar komen wonen, waarvan de kinderen in
;min of meer intieme aanraking komen met een zondagsschoolonderwijzeres. En dan zet de schrijfster met ongemeen
talent al dit materiaal voor ons in actie, alles leeft en alles
woelt en werkt. Vroolijke tooneeltjes, sport, waaghalzerij, ongelukjes, schuld-erkenning* vergeving....

180
L. PENNING

NAAR HUIS

12-15 jaar
158 bladzijden
Een historisch verhaal uit de dagen der 1-loeksche en Kabeljouwsehe twisten. Herman Kemp meent den dood zijns vaders, die hij door de Kabeljouwsche partij acht te zijn vermoord, te moeten wreken. Daarom sluit hij zich bij de Hoekschen aan en strijdt onder den Heer Von Aalborg, Maar
Jacoba's macht wordt gaandeweg minder en geeft zich over.
Daarmede is de strijd geëindigd, en Herman trekt naar
huis. Hij kan rustig sterven, want hij heeft de verkondiging
van het Evangelie gehoord en is tot het geloof in den Heere
Jezus Christus gekomen.
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•

P. 1. RISSEEUW
DE KERSTVACANTIE VAN JO EN JAN
Jongens- en Meisjesboek. 11-14 jaar
139 bladzijden
Allergenoegelijkst vertelt ~eeuw hier hoe Jo en Jan hun
kerstve,cantie gaan doorbrengen bij hun oud-oom. oom is een
gemoedelijke, hartelijke oud-zeekapitein. Geen wonder dat
er veel te zien is. Ze vinden vrienden en vriendinnetjes, en
vieren een genoeglijk Kerstfeest.
Als ze ook nog Oud- en Nieuwjaar bij oom Sjoerd hebben
gevierd, keeren ze naar Amsterdam terug, en zijn blij, weer
thuis te zijn.
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gebonden boeken

D. VAN DER SPIEGEL

EEN KEREL

Jongensboek. 11-14 jaar

134 bladzijden

Vier jongens vormen tezamen de zevende klasse, en als daar
dan een nieuweling bij komt, dan staat zoon pas geplant
plantje eerst een heelera tijd te kijken_ Het schiet niet zoo heel
gemakkelijk wortel, en de stormen des levens dreigen het zelfs
te knakken. Maar het plantje is sterk en taai, en gelukkig
verduurt het ook de zwaarste verdrukking. Beeldspraak terzijde: die vijfde, die een flinke jongen was, werd door die
vier geplaagd, gehoond en verdrukt_ Maar hij was flink, en
hij sloeg er zich door, het viertal tot een beschamend voorbeeld.

JAN VELTMAN

183
JAN VELTMAN

JONGE MENS HE VAN
PAKAAN

160 bladzijden
Jongens- en. Meisjesboek. 10-15 jaar
Emiel Meyboom is het zoontje van een boer, die door ziekte
en tegenspoed verarmd is. Hij tracht, een kleinigheid voor
zijn ouders te verdienen. In 't bezit van een soort kinderwagen gekomen, wordt hij vrachtrijder. 't Zaakje neemt toe,
maar telkens komen beproevingen; en dan stellen ten slotte
allen in huis hun hoop op God. De strekking van 't verhaal
is uitnemend. Van 't begin tot 't eind wordt dit thema vastgehouden: „Stel op den Heer in alles uw betrouwen",

D. K. WIELENGA
Jongensboek. 10-14 jaar

D. WIERSEMA BROUWERS

JONGE
MENSCHEN
VAN PAKAAN

184

E VrEll&N NEN
Ei

DE VERBANNEN PRINS

_

141 bladzijden

Omboe Dai, zoon van een Radja, komt op de Zendingsschool
_opdat hij leergin zou uit het groote Boek.
Uiterst belangrijk is het leven op school en in het gezin van
den zendeling.
Toen Omboe eens naar huis ging met vacantie, kreeg hij bevel van zijn vader om binnenkort de jaarlijksche offerande te
brengen aan den stamvader van het familiegeslacht. Dit
bracht hem in moeilijkheden, want hij kon aan dat bevel
niet voldoen. Hij was nu Christen geworden

Meisjesboelt. 11-12 jaar

cent

GUUS EN GERDA
95 bladzijden

Guus de Wilde en Gerda Herwijk, dat zijn de hoofdpersonen
van dit boeiende meisjesboek. Guus, een echte robbedoes,
heeft geen vader en moeder meer; ze wordt door haar tante,
bij wie ze in huis is, aanvankelijk verkeerd beoordeeld. Dit
geeft aanleiding tot conflicten. Tot 't begrijpen komt en dan
is 't goed, Gerda heeft een geheel ander karakter, zij is wat
nuffig. De beide meisjes moeten eerst langs een moeilijke
weg en dan wordt het ook tusschen hen beide goed, 't, Verhaal is zeer frisch geschreven.
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•
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cent

PHE WIJNBEEK
Meisjesboek. 9-13 jaar

187

gebonden boeken
VAN EEN DAPPER MEISKE
138 bladzijden

Het thema van dit verhaal is: Hoe kan ik iets voor den
Heere Jezus doen? — Op deze vraag wordt antwoord gegeven door de schildering van een paar kinderen, die oneenigheid met elkaar hebben. De derde brengt nu haar verlangen om iets voor den Heere Jezus te mogen doen ten
uitvoer, en beschermt een boerenmisje,. dat op school erg
geplaagd wordt door haar anders opgevoede „vriendinnen".
Dit plan valt in goede aarde en het navolgenswaard voorbeeld wordt weldra gevolgd. En zoo wordt ook de rust op
school hersteld.

A. C. DE ZWART
WILLEM VAN ORANJE,
EEN NEDERLANDSCHE MACCHABEER
11-16 jaag•
195 bladzijden

188

58

Eene niet enthousiasme vertelde, goed gedocumenteerde
levensbeschrijving van Willem van Oranje, den Vader des
Vaderlands. Ook al is de geschiedenis nog zoo bekend, zooals ze bier verteld is, volgen we het ontroerend verhaal
alsof het nieuwe ware! Bij tanende liefde of zelfs onverschilligheid voor het Oranjehuis, kan een boek als dit oogen
en harten openen, en tot dankbare erkenning leiden van
den groeten zegen ons door God in het regeerend Vorstenhuis geschonken.
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gebonden boeken .

W. J. D. VAN DIJCK
DE KLERK VAN DEN INQUISITEUR

KLERK VAN DEN :
jNQUISITEUR

12-16 jaar
204 bladzijden
Een tafereel uit den tijd der Reformatie in ons Vaderland.
Harm Hidderz lijdt op een reis schipbreuk, komt in Zeeland
bij Gerei. menschen terecht en wordt protestant. Eer hij naar
Den Haag kan terugkeeren sterft zijn vrouw. De oudste jongen wordt door een R.K. bloedverwant naar een klooster gebracht. Harm wordt reizend prediker. Hij komt te Amsterdam
en ontmoet daar zijn oudsten zoon als klerk van den Inquisiteur. Harm ontsnapt uit de gevangenis en zijn zoon wordt
protestantsch prediker.

189
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HELEEN

MARIANNE

Meisjesboek. 11-15 jaar
203 bladzijden
Marianne Erenthal heeft het niet gemakkelijk in het leven.
Ten eerste is zij niet van de knapsten, en zij beseft niet dat
dit iets zeer ondergeschiktst is. Maar vervolgens krijgt zij te
kampen met maatschappelijken nood, moet kleiner gaan
wonen en in ieder opzicht bezuinigen. met een harer
vriendinnen ligt ze bovendien overhoop, en nu krijgt ze natuurlijk den schijn tegen zich, als zij onopzettelijk een opstel van dat meisje in de kachel gooit. Zij leert in moeilijke
dagen er in berusten dat ze minder mooi is, en dat het ware
geluk niet in uiterlijk schoon is gelegen.
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A. F. JOHI>415TON
JOËL, EEN GALILEESCHE JONGEN
Jongens- en Meisjesboek. 12-16 jaar

Een verhaal uit den tijd van Jezus omwandeling op aarde.
Met volkomen eerbiediging van alle zuivere historie en juist
in aansluiting daarmede doet de schrijver ons als het ware
den tijd van Jezus omwandeling op aarde medeleven. De
geestdrift van Joël, den Galileeschen jongen voor den
Heiland is vurig en groot. Een boek, dat liefhebbers van de
gewijde geschiedenis als een juweel beschouwen.
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203 bladzijden

191
W. H. KIEVIET

DOLLIE

Jongens- en Meisjesboek. 12-15 jaar
195 bladzijden
Dollie is het dochtertje van een reizenden stoelenmatter,
een echte vagebond. De schrijver brengt dit meisje voor
eenigen tijd in een ordelijk gezin, en eer het zoover is en
gedurende dien tijd valt er heel wat merl~rdigs voor.
Het valt niet gemakkelijk het onbeschaafde maar wel begaafde kind, nog wat bij té werken, vooral in den beginne
niet; maar toch heeft het verblijf in het beschaafde gezin
rijke vrucht gedragen. Of Dollie niet geleerd heeft dat voldoende te waardeeren? Hoe dat zij, na een jaar loopt zij
weg, weer naar vader in den woonwagen.
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gebonden boeken
A. C. v. d. MAST
Meisjesboek, 12-15 jaar

ELLA EN ERNA
203 bladzijden

cent

la

Ella Helmers was een zelfzuchtig en eigenzinnig kind. Let
wel, dat „was" zij , ... Want er komt een. Hongaarseh meisje
bij haar in, huis, Erna geheeten, en na heel wat wederwaardigheden en verwikkelingen, die intusschen meesterlijk en natuurgetrouw beschreven zijn, komt Ella tot inkeer.
Het verwende kind kon het het eerst niet met Erna vinden,
maar daar deze een lief karakter had, vonden zij elkaar
toch ten slotte.

193
D. MENICENS VAN DER SPIEGEL
'T ALLERMOEILIJKSTE
Meisjesboek. 12-15 jaar
197 bladzijden
Magda, die hare moeder heeft moeten missen, kan het met
de huishoudster niet vinden; haar zusje en haar broertjes
wel. Magda komt nu bij een oom en tante. Een jaar later
trouwt haar vader met de huishoudster. Dat geeft Magda
moeite en zorg. De stiefmoeder wordt ernstig ziek en Magda
ontvangt bericht, dat ze nu thuis noodig is, Daarmee begint
een harde strijd. Magda verlaat stilletjes het huis. Na een
groote zelfoverwinning komt alles terecht.

194

D.KEIKKM45.SPIEGEL~

JAN VELTMAN
HET SMIDSGEZIN
Jongens- en Meisjesboek. 12-15 jaar
197 bladzijden
Een kostelijk boek, dat op aangrijpende wijze in de lotgevallen van Holtman doet zien de vervulling van het
psalmwoord: „Vele zijn de tegenspoeden der rechtvaardigen;
maar uit alle die redt Hem de Heerei" Wij hebben hier te
doen niet met een Ingewikkelde fantasie, maar met klare,
levende werkelijkheid. En opnieuw wordt bewaarheid, dat
het echte, ware leven zelf veel verrassender is dan het
scherpetzinnig bedacht verhaal.
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GAARNE ZENDEN WIJ U DE BOEKJES TER INZAGE
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A. C« TER GOUW
Jongensboek. 10-14 jaar

gebonden boeken INDISCHE JOOP
223 bladzijden

Joop Lavern is in Indië geboren, maar op zijn 4de jaar al
naar Nederland gekomen. Als hij 12 jaar is geworden, gaat
hij met het ouderlijk gezin naar Indië terug. En dan krijgen
we heel nauwkeurig het interessant verhaal van die Indische
reis te hoorgin. Die wordt zoo levendig en onderhoudend verteld, dat het leerzame en het aangename met elkaar wedijveren. Ten -slotte komt er nog iets in van het Indische
leven in Bat avia; en een uitstapje naar de residentie Serriarang op een koffieplantage helpt nog mee de kennis van
Indië te verrijken.

196
GESINA INZWEREN
Meisjesboek. 10-15 jaar

TRUITJE
219 bladzijden

„Hier ligt een boek voor ons, dat stellig tot de beste uit heel
de collectie behoort." Als een bevoegd recensent zoo'n oordeel
uitspreekt over een boek, dan is het zeker wel iets bijzonders.
En dat is „Truitje" ook. Zij is het dochtertje van een vader,
die God niet vreest en van een moeder, die tegen den wil
van haar Godvreezende ouders met dezen man getrouwd is.
Truitje komt op de Zondagsschool en op de Evangelisatiesamenkomst. En daar ondergaat heel het gezin weldra den
gezegenden invloed van het leven bij Gods Woord.

JEANNE MARIE

HOE TRUUS OVERWON

Meisjesboek. 12-15 jaar
219 bladzijden
Truus Brugman, èeht M.U.L.0.-meisje, heeft grootsehe plannen: ze wil voor fraaie handwerken gaan! Maar vader heeft
haar noodig in zijn drukkerszaak voor het kantoorwerk.
Mokkend aanvaardt ze die taak. Totdat ze Hannie Meyer
ontmoet: een jodinnetje, dat den Heiland leert kennen en
het Ohristenmeisje beschaamt door haar geloovige trouw
ook inzake haar levensroeping. Truus leert, ook door het
sterven van een onderwijzeres, het echte berouw en oefent
met veel strijd de zelfverloochening. Zoo vindt ze vrede, ook
in haar werk.

198
J. L, F. DE LIEFDE
ONDER ZES NICHTJES EN NEEFJES
Jongenc- en Meisjesboek. 11-16 jaar
221 bladzijden
liet is een heel ding voor de verwende en in weelde opgevoede Emma Langenberg, dat zij, omdat hare moeder eene
ernstige operatie moet ondergaan, wennen moet aan het
sobere leven bij haar oom, den predikant. Deze heeft een
groot gezin, en de omgang met zijn zestal is van merkbaren
en wekladigen invloed op Emma. Langzaam doch gestadig
wordt haar karakter in andere sporen geleid, en zij komt
ten slotte dankbaar tot de erkentenis, dat „alle dingen medewerken ten goede dengenen, die God liefhebben."
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gebonden boeken
J. SNOEP Ir. -DE DORDTSCHE POORTERSZOON
Jongens- en Meisjesboek. 10-15 jaar

cent
PláCkdaiZOCIN

237 bladzijden

voort 3.11~1

Een pracht van een historisch verhaal uit een weinig bekend
tijdvak. Het gaat over de Eoeksche en Kabeljouwsche twisten. In Dordt is men Kabeljouw, maar Willem, de zoon van
den deken van het timmermansgilde, kiest partij voor
Jacoba. Dat geeft verbittering, zoodat de zoon zelfs door
zijn vader als verrader wordt beschouwd, wat hij echter niet
is. Eindelijk volgt de verzoening, waarbij de schrijver gelegenheid heeft den St. Elisabethsvloed te pas te brengen.
Ook in religieus opzicht staat dit boek hoog.

200
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A. C. DE ZWART
HOE DE ZOON VAN DEN PIONIER PRESIDENT WERD
Jongens- en Meisjesboek, 11-16 jaar
237 bladzijden
Het leven van Abraham Lincoln. Zijn ouders waren kolonisten en woonden in den staat Ohio, in een armelijke hut
te midden van een schaars bevolkte streek. Hij genoot een
voortreffelijke opvoeding, doch moest zijn Godvreezende
moeder reeds op 9-jarigen leeftijd missen. In 18.60 werd hij
president der Vereenigde Staten, Door zeer velen betreurd,
viel hij door de hand van een sluipmoordenaar. Zijn lijkbaar
werd gevolgd door duizenden kinderen van de Zondagsschool.
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A. C. DE ZWART
VAN DE PLANKEN HUT NAAR HET WITTE HUIS
Jongens- en Meisjesboek. 11-16 jaar
235 bladzijden
Deze boeiende geschiedenis van het leven van James Godfield,
President der Vereenigde Staten van Noord-Amerika, zal
haar bekoring behouden, omdat zij ons hem laat zien, nog
hoogex bevorderd, immers bevorderd tot de hoogste heerlijkheid, zoodat zijn leven niet alleen loopt tot het Witte Huis,
maar naar het Vaderhuis.
En wat dit boek in 't bijzonder zoo boeiend maakt, is de
groote invloed, dien Godfields moeder op zijn leven heeft
gehad.

202
ALBERT ZAAIER

TWEE HOLLANDERS IN
HET OERWOUD

•

Jongens- en Meisjesboek. 12-15 jaar
142 bladzijden
Wij hebben hier te doen met het verhaal van persoonlijke
belevingen in Papoealand. Het opperhoofd Diramaoe, die
krijgsgevangene is, wordt ons ten voege uit afgebeeld. Prachtiger en krachtiger pleidooi voor het onmisbaar zendingswerk, kwam ons nog niet onder de °ogen. Hier is alles bijeen: trischheid, humor, onwankelbaar geloofsvertrouwen, zelfopofferende naastenliefde, en de bekroning van dit meesterlijk relaas door de Nederlandsche Zondagsschoolvereeniging.
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JAN VAN BATENBURG
MET MOEDIGE MANNEN MEE
Jongens- en Meisjesboek. 12-16 jaar

<1.1.1.{1,11.121CII.Ndil".

~4~i —

De auteur verwerkt hier een heel nieuw gegeven: hij laat de
jongens mee gaan met een poolexpeditie. We doorleven 'een
heele reeks avonturen onder de Eskimo's, maken een gevecht
met een ijsbeer mee en ondergaan de verschillende sensaties
van den pooldag en van den poolnacht. De bemanning volvoert ten slotte het waagstuk om de Advance voorgoed te
verlaten, en door het gevaarlijk ijs den terugtocht te ondernemen met de sleden.
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NGL715 UIT EEN
j 5111 MEE

R. VAN DER HAUW
JONGENS UIT EEN STIL STADJE

D20 q

P "mstil DEP HAUW

Jongensboek. 10-15 jaar
249 bladzijden
In dit boek ruischt de frissche buiten-stemming van Bosch
en hei. Vijf jongens ,,gaan er op uit". Totdat de maat overloopt en er dingen gebeuren, die niet door den beugel kunnen. Dat gaat dan natuurlijk verkeerd, en zij het nog niet
zoo dadelijk, toch komen de jongens tot het inzicht dat het
een heel anderen kant uit moet, en dat belijdenis van schuld
ten slotte heel wat' rustiger stemt dan het verzwijgen van
bedreven kwaad.

•
riunErer, •

232 bladzijden

205
q> REGINA VAN DER HAUW-VELTMAN
HET JOODJE
Jongens- en Meisjesboek. 12-16 jaar
236 bladzijden
Sam, een halve wees, komt door 't redden van een poesje in
aanraking met de weduwe Oudshoorn. Tinie, haar dochtertje, neemt hem op een Zondag mee naar een Zondagsschool.
Hij blijft er komen. Langzamerhand ontwaakt in 't jonge
hart. de begeerte om Christen te worden en den Heere Jezus
te belijden. Dat dit er op den duur voor Sam toe leidt dat
hem het ouderlijk huis ontzegd wordt, kunnen we verstaan.
Zijn vrienden evenwel laten hem niet in den steek.

.4jetm.t.40›.icst-yrIG.Eitzw-1.9.Fac%
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W. G. v. d. HULST

GERDIENTJE

Jongens- en Meisjesboek. 11-15 jaar

235 bladzijden

Een echt Hollandsch boekt Want het gaat in Gerdientjes
leven in letterlijken en figuurlijker zin stormachtig toe, en
wij hoorerg van kans op dijkdoorbraak en overstrooming.
Gelukkig komt het zoover niet, want de wanhopige man, die
ten einde raad in een stormachtigen nacht op stap gaat om
den dijk door te steken, wordt daar nog intijds van teruggehouden. Een beoordeelaar van dit boek zegt: „Dit boek
vertoont al de deugden (en het zijn zeer groote en niet
weinige> van dezen bekenden en geliefden auteur.
•

gebonden boeken
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ALEIDA
JOHANNA
236 bladzijden
Meisjesboek. 12-16 jaar
Twee meisjes, die vroeger reeds moeder, en nu ook vader
moeten missen, komen na zijn dood bij een oom in Rotterdam. Daar hebben zij het slecht, want oom maakt zich allereerst van het vermogen der beide meisjes meester, en behandelt ze daarna hardvochtig. Het ontbreekt hen zelfs vaak
aan het noodigste, zoodat een der meisjes van ontbering
ziek wordt, en sterft. Het andere meisje ontvlucht haar oom,
en wordt door liefderijke kennissen verder verzorgd. Oom
wordt ziek en toch nog door zijne pleegdochter verzorgd. Op
zijn sterfbed belijdt hij schuld.
GEORGE WASHINGTON,
0. A. DE RIDDER
DE STICHTER VAN EEN WERELDRIJK
236 bladzijden
11-16 jaar
DeAmerikaansche vrijheidsheld ten voeten uit geteekend.
Leeringen wekken, voorbeelden strekken. Hier hebben wij
George Washington, de man van hooge statuur, die het
waard is door ieder gekend te worden. liet verhaal is vol
leven en handeling en het bevat een schat van historische
bijzonderheden. Het. wekt liefde en ontzag voor dien onbaatzuchtigen groote, die zijn land en volk liever had dan
zijn leven, en zich, in eerbiedige onderwerping aan den
Almachtige, offerde op het altaar des vaderlands.
NEL v. d. VIJS
Meisjesboek. 11-15 jaar
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HERRIE LET
190 bladzijden

Herrie Let is wat we in de gewone spreektaal noemen, een
opgewonden standje. Maar heel diep verborgen is er toch
in haar hart het echt Christelijk beginsel, dat stuur en richting geeft aan haar leven. In dit verhaal wordt leuk het
H.B.S.-leven beschreven. Als een gouden draad loopt door
dit verhaal de gedachte, dat niet altijd het geluk ligt in het
verkrijgen van onzen wensch, maar dat zeker Gods zegen
verkregen wordt, wanneer wij bereid zijn het offer te brengen dat gevraagd wordt.

CALLENBACHS BOEKEN ZIJN GOED EN GOEDKOOP
65

R-SERIE
EEN NIEUWE SERIE JONGENSWij hebben hiervoor de beste auteurs aangezocht.
Wij
hebben de bekwaamste teekenaars aan het werk gezet.
Wij hebben met de uiterste zorg het papier gekozen. — Onze
drukkers hebben hun beste beentje voorgezet. — Wij hebben de boeken keurig gebonden in de speciaal voor deze
serie ontworpen stempelbanden. En natuurlijk komen er keurige stofomslagen omheen. — Toen hebben wij berekend
wat ons dat alles kostte. — En wij hebben bevonden dat wij
enorme oplagen moesten maken om deze serie tof den prijs
van Een gulden vijl en twintig te kunnen aanbieden.
Die oplagen zullen voor deze boeken blijken te klein geweest te zijn.

EEN GULDEN VIJF EN TWINTIG
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NOPEL

LAND IN ZICHT
Teekeningen van Titus Leeser — 192 pagina's
Een jongensboek van nationaal belang! Vertellenderwijs en vervlochten met de levensgeschiedenis van een stoeren frisschen Hollandschen jongen, die weet wat hij wil, krijgen
we hier de hoogst belangwekkende en eerbied
afdwingende geschiedenis der Zuidérzeewerken. Verwonderlijk genoeg was dat thema tot
nog toe niet bewerkt in een j ongensboek. De
schrijver is er buitengewoon in geslaagd, aan
te toonen welk een gigantisch werk hier verricht is. Opnieuw een stuk Holland ontworsteld aan de baren!

68

RIE VAN ROSSUM

JETJE UIT HET HUIS
t
22 Teekeningen van Sierk Schrtider - 160 pag.
Een pracht van een meisjesboek! In Rie van
Rossum hebben wij niet eene schrijfster van
rás te doen. In de toestanden en personen, die
zij beschrijft, leeft zij zich absoluut in; zij is
het als het ware zelve, als zij haar zoo bijzonder sympathiek heldinnetje ten tooneele voert.
Onwillekeurig doet Jetje en haar Huis (en
weeshuis) denken aan het onsterfelijk diakenhuisinannetje van Nicolaas Beets,
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ANNIE DE MOOR RINGNALDA
"‘-dreip.

MIEN EN EEFJE
20 Teekeningen van Jan Lutz — 144 pagina's
Een meisjesboek waar aller handen naar grijpen zullen! In de eerste plaats: buitengemeen
vlot, natuurgetrouw. Karakters zooals men
dagelijks tegenkomt, maar uitgebeeld met een
I Zij staan levend voor u. Het is het
talent
harde leven dat deze karakters vormt, en het
is de ouderlijke liefde, die in de moeilijkste
oogenblikken doorhelpt. Dit boek is geen
maakwerk — het is ervaren en doorleefd. En
als het leven zoo gezien wordt, dan komt ook
de humor naar voren en helpt ook het leven
verzachten door een gullen lach.
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1)00,1 A.M.

DE MOOR-RINGNALDA

JILLES LIMBURG

JE DURFT NIET
20 Teekeningen van Titus Leeser - 160 pagina's
De uit het volk voortgekomen schrijver voor
het volk, — de door Dr. Walch ontdekte kunstenaar met de pen — de auteur van het met
één slag beroemde boek De Twijfelaar, — levert
hier zijn eerste jongensboek!
Er is maar één ding van te zeggen: Het léértI
1 " Welke Hollandsche jon„Je diirft niet .
gen laat zich dat zeggen? Deze smadelijke drie
woordjes zijn in staat om een jongen tot het
uiterste te voeren. En dat gebeurt dan ook in
deze avontuurlijke geschiedenis. De held van
het verhaal durfde wèl, toen het om leven en
dood ging. En zonder dat er geroepen werd „je
deun niet", want hij haalde voor den dood weg
zijn bittersten vijand uit het ijs. Dit boek is
Levensbrood voor onze jongens!

JO AALMIJN-SPIERENBURG

DE CLUB VAN BOMMELTJE
30 Teekeningen van Annie v. cl. Ruit
192 pagina's
—
Het van leven tintelend verhaal van een opgewekte energieke meisjesclub. Onder de levenslustige leiding van de onbetaalbare Bommeltje beleeft de club avontuur op avontuur, hetzij het troepje eens
met zijn allen uitgaat, hetzij de meisjes ernstige aandacht wijden
aan maatschappelijk werk, en zich, zoo jong als zij zijn, vrouw gevoele i met moederlijke instincten.
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MARY POS

TOEN DE ZEE OVER HET LAND KWAM
192 pagina's
Met 25 teekeningen. van Jan Lutz
Het gaat hier over den altijddurenden strijd van het land tegen de
zee, en dat onderwerp is nooit uitgeput ten eerste, maar ten tweede
heeft het direct het hart van iedere 13ollandsche jongen en meisje.
Natuurlijk gaat het op vrijwel elke bladzijde om leven en dood,
zoowel van mensch als dier, en om het behoud van have en goed.
Boeken als dit stalen de spieren en kweeken karakters van graniet.

W. G. VAN DE HULST
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vioorW.O.VAN DE HULST
G.F.0 ALL.ENBACI-LN uiKEkK

J AAP HO LM E N Z'N VRINDEN
Een eenig boek! zoo zal iedere jongen uitroepen, als hij het verslonden heeft en de meisjes zullen niet minder ervan genieten, al
is het een jongensboek.
Op zeer boeiende wijze vertelt de schrijver van de streken der vrienden. Echte jongensstreken!
Het boek is vol humoristische trekjes, die het leven van echte jongens karakteriseerend schetsen.
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GOEDE EN GOEDKOOPS
JONGENS- EN MEISJESBOEKEN
GEBONDEN IN FRAAI LINNEN STEMPELBANDEN
VOOR SLECHTS

A. N. S.

f 1 •0

0

DE KINDEREN VAN SONNEHOECK

JONGENS— EN MEISJESBOEK MET 20 HL. LEEFTIJD 12-16 JAAR

R. v. d. HAUW

JONGENS UIT EEN STIL STADJE

JONGENSBOEK MET 20 ILLUSTRATIES

EVA'S BERGTOCHT

HELEEN

LEEFTIJD 12-16 JAAR.

MEISJESBOEK MET 21 ILLUSTRATIES

PEERKE EN Z'N KAMERADEN

W. G. VAN DE HULST

JONGENS140EK IVIET 19 ILLUSTRATIES
MEISJESBOEK MET 17 ILLUSTRATIES

LEEFTIJD 10-15 JAAR

KERSTFEEST MET DE RIJDENDE GEMEENTE

JONGENSBOEK MET 16 ILLUSTRATIES

74

LEEFTIJD 12-14 JAAR.

TRUITJE

GESINA INGWERSEN
G. P. KLIM

LEEFTIJD 10-15 JAAR.

LEEFTIJD 10-14 JAAR

\ ‘N

KINDMEEN N [7110U-

0"

ONDER ZES NICHTJES EN NEEFJES
J. L F. DE LIEFDE
LEEFTIJD 11-16 JAAR
JONGENS EN MEISJESBOEK MET 17 ILL.
A. C. DE ZWART
JONGENS- MEISJESBOEK MET 7 ILL,

WILLEM VAN ORANJE
LEEFTIJD 11-16 JAAR

HOE DE ZOON VAN DEN PIONIER
PRESIDENT WERD
LEEFTIJD 11-16 JAAR
JONGENS- EN MEISJESBOEK MET 19 ILL.

A. C. DE ZWART

VAN DE PLANKEN HUT NAAR
HET WITTE HUIS
LEEFTIJD 11-16 JAAR
JONGENS- EN MEISJESBOEK MET 16 ILL.
A. C. DE ZWART

~~~---u
ruth

ZtS
til NUFJES

I

e LIEtIDE
J.Le«
1.4 lik frid• Ca. P. C4LLI%ByLei -1.

75

GEBONDEN

f L75

BERT BAKKER OP EIGEN BEENEN
Een mooi boek. Het is moeilijk een goed jongensboek le schrijven, moeilijker nog een goed „Christelijk jongensboek" te schrijven, doch in hetgeen Bert Bakker ons hier voorlegt, zien we onze jeugdlectuur verrijkt met
een exemplaar dat „af" is.
„Rotterdamsche Kerkbode".

JESSICA'S
EERSTE GEBED
DOOR HESBA STRETTON

GEBONDEN MET 13
PLATEN v. ISING-S

ar

0.90

Het is een der klassieke werkjes
onder de kinderlectuur. Reeds de
vorige generatie las het, de kinderen van thans lezen het, en wij
twijfelen niet, of er zal ook door het
toekomstig geslacht van worden
genoten. Boekjes als dit behouden
steeds hun waarde. Men reike het
aan steeds meerdere kinderen uit.
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JESSICA
EERSTE

KINDERBIJBEL
SCHOTTEINDREIER

B IJ BELSCHE GESCHIEDENISSEN
AAN KINDEREN VERHAALD

Jachin oordeelt:
Dit kostelijke boek behoort tot den
hopgen adel onder de kinderboeken. Het vond glorierijk zijn weg.
Een aanbeveling is hier totaal
overbodig. In elk Christelijk gezin
behoort een Bijbelsche geschiedenis met prenten te zijn. Een moeder, die daaruit gedurig voorleest,
niet verwijzing naar de tallooze
plaatjes) doet een arbeid, waarop
Gods zegen in rijke mate kan
rusten. Het boek van SchOttelndreiër leent zich daartoe uitstekend. 1Iet worde voortdurend op
ruime schaal verspreid en vlijtig
gebruikt.
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Ais alle lichten branden
KERSTVERTELBOEK
SAMENGESTELD ONDER REDACTIE VAN ANNE DE VRIES
MEDEWERKERS: ANNE DE VRIES, RIE VAN ROSSUM, W. G. VAN DE
HULST, MARY POS, H. M. VAN RANDWIJK, JAN
H. EEKHOUT, P. A. DE ROVER, J. FORTGENS

MENSCHENKINDEREN WAT ZAL DIT BOEK GEKOCHT WORDEN

Dit zegt de pers:
Hier heb je nu een uitgave, die uit- en inwendig puik puik is.
Acht verhalen, het een al mooier dan het andere. Die van Rie van Rossum
en van J. Fortgens zijn juweeltjes, maar de zes andere zijn ook edelsteenen, hoor! En dan een verrukkelijke nieuwigheid, een aparte Handleiding met praktische wenken en korte overzichten van deze acht Kerstvertellingen. Een heerlijk hulpmiddel, een prachtige voorbereiding voor
hem of haar die spreken zal. Eenig! Wie in de rats zit bij de gedachte:
wal moet ik nu toch met Kerstfeest aan kleinen en grootera vertellen?, die
vindt hier radicale, practiale, magistrale hulp. Menschenkinderen wal zal
Dr. Gunning in „Pniël".
dit boek gekocht worden!
Hef is, zooals de uitgever zegt: velen zijn verlegen op hef Kerstfeest wat
te vertellen. Dit Kerstvertelboek wil daarin helpen. En het doei dit op uitnemende wijze. De handleiding zal heel goede diensten bewijzen; een
vondst is het, om de overzichten op afzonderlijke, losse bladen te drukDe Reformatie.
ken. Men geve het elkander cadeau.
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DIT BOEK ZAL VOOR VELE KERSTVERTELLERS EEN WARE UITKOMST ZIJN
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Achtergezusl kruis te dragen.
Weet gij wat dat zeggen wil ch
PIM uw leven , zordzr klagen.i
Willen, wal uwHeilartd wil.,
ledren dolen eihun morgen,:
Leven uit Zijn hand alleem
En bz webert:,god zal zorgen
In, de bangste kgentteervit
Morren maakt de lastpiet minder,
Wed alleen vermindert haar,
Neem uw kruis opmat hel zijn mooi
God weegt rtiernand5 iet teervaar.
Mn.

DE TEKSTKAARTEN ZELF ZIJN GEDRUK1
80

GULDEN REGELS
DEZE SERIE BESTAAT UIT

B

A

BEDEvooRHETETEN

C

HERVORMINGSLIED D AVONDZANO

DANKZEGGING
NA HET ETEN

E ACHTER JEZUS rT KRUIS TE DRAGEN
F WELKE IS UWE EENIGE TROOST

G
H

DE TWAALF GELOOFSARTIKELEN
DE ZEVEN
KRUISWOORDEN

1
K

GEBED DES HEEREN
DE ZALIGSPREKINGEN

PRIJZEN
CENT;
10 STUKS ad. 5
CENT;
25 STUKS ad. 4
50 STUKS ad. 31/2 CENT;

CENT
100 STUKS ad. 3
250 STUKS ad. 21/2 CENT
CENT
500 STUKS ad. 2

DEZE TEKSTKAARTEN WORDEN BIJ DUIZENDEN
VERKOCHT. ZE ZIEN ER DAN OOK ZEER AARDIG
UIT EN ZIJN BOVENDIEN BUITENGEWOON GOEDKOOP. VOOR UlTDEELING ZEER GESCHIKT. DE
KAARTEN KUNT U OOK GESORTEERD BESTELLEN

N FRISSCHE KLEUREN OP MOOI CARTON
81

ONZE NIEUWE SERIE

ZONDAGSSCHOOLIC AARTJES
Deze collectie bestaat uit de Series A en
B. In elke Serie 12 plaatjes.
Deze keurige, beschaafde plaatjes, met
teksten gedrukt in drie kleuren, die met
zorg gekozen werden uit onze bekende
en geliefde Christelijke liederen - kosten:
per envel. van 12 kaartjes 10 ct4; bij 25
envel. 7 cent per envel.; bij 50 euvel. 6
cent per erevel.; bij 100 envel. 5 cent
per envel.
De kaartjes zijn gedrukt op stevig karton.
Bij bestelling op te geven Zondagsschoolkaartjes Serie A of Serie B.
In serie A. zijn verschenen:
Heerlijk klonk het lied der eng'len —
Roept uit aan alle stranden — Als g' in
nood gezeten -- 0, hoe heerlijk — Ach,
blijf met Uw genade — Ik mag zoo gaarne hoorera — Dat ons loflied vroolijk
rijze — In den hemel is het schoon —
Daar juicht een toon — ' t Scheepken
onder Jezus' hoede — De dierbre Heiland
is nabij
Laat de kinderen tot Mij
komen.
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In serie B zijn verschenen:
Kom tot uw Heiland — Heer, ik hoor
van rijken zegen — Waar liefde woont
— Stille nacht — Welk een Vriend is
onze Jezus — Laat ieder 's Heeren goedheid loven — Van U zijn alle dingen —
'k Wil U, o God, mijn dank betalen —
Zij zal ons niet berouwen — Wie maar
den goeden God laat zorgen — Beveel
gerust uw wegen — Juich aarde, juich
alom den Heer!

Ik ben de Ti mm, uw OM, die n xiit
Eigntelandeult het dienath uisuitgaleld heb.
Gij ndt geene andere goden 'MOT wijle
aangezicht hebben.
11
Gij milt n geen gwoeden beeld wen .
oenige ge kenas maken aasai oiplgerre dikt
hemel ia, noch rap értgoni
(»ven in
dat onder op de aardo is, noch pan
ge t* dat in de wateren onder de aarde is.
Gij sult n voor die niet huigen noch
hen dienen: want Ik de 1-1E...eas, uw God,
ben een ijverig God, die do minland der
vaderen bezoek ean (k kinderen, aan het
derde en aan het vierde tridd~en die
Mij haten; en doe liarinharligkeid aan
duizenden dergenen, die Mij liefhebben
en mijne 6ritbudeu onderhouden.
Ir
og zult den naam des atrarii win
Gods niet ijJell ikrbrniken, went de
HkeeB zal niet onschuldig houden die
eijuen naron ijdellijk gebruikt
V
Gedenk dan ,ailipbauclarts, dat gij dien
heiligtZw dagen zult gij arbeiden en ai
uw werk doen;
maar de zcvertt h dag is de sabbat 7,
des HEE Itg>2. 1.1.W5 Gods: da» lult gij geen
werk doen, gij, nocb tr+x zoon, noch uwe
dochter. prochuw dianatkneeht, noch uwe
dienstmaagd, norli uw vee, Rudi uw ~ni.
r deling die in uwe poenen ia,
want in Zee eken beeft de Hetits
— dan hemel en tic aarde gemaakt, de zee
en alles wek daarin in, en Hij rustte ten
zevenden dage: daarom nerende de ELEEatt
rlatdtg. en heiligde &welven..
den
-1.1›

V

RMT uwen vader en uwe moeder, op- '+
dat uwe dagen verlengd worden in bet
kun dat u de RE,Bitz uw God reeft,

X
Gij zult niet begeeren uwe naasten
buist gij zult niet begroe non uvris naasten
vrouw, naall grien Ulenstlinecht, noch
ive dienst
noch zijnen oe, noch
%nen &Rib nochlab dat u hve welen k

'
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DE TIEN GEBODEN
DEZE KAART, GEDRUKT OP MOOI BLANK IVOORCARTON, IS BIJZONDER GESCHIKT OM ONDER DE
LEERLINGEN UITGEDEELD TE WORDEN
PRIJS PER 10 EXEMPL. ad. 3 CENT; 25 EXEMPL. ad.
21/, CENT; 50 EXEMPL. ad. 2 CENT; 100 EXEMPL.
ad. 1'/2 CENT; 250 EXEMPLAREN ad. 1 CENT
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VAN DE HULST-PRENTEN
DEZE SERIE GEKLEURDE B1113ELSCHE PRENTEN BEHANDLET IN 96 PLATEN
ei.‘
n
24 BIJBELSCHE GESCHIEDENISSEN. DE PRIJS IS PER STEL
VAN 96 STUKS SLECHTS 1 kilê Lin

DIT ZEGT DE PERS:

De heer Callenbach van Nijkerk heeft voor
de Zondagsschool zich verdienstelijk gemaakt. Hij heeft uitgegeven een stel
platen van Van de Hulst, met bijschrift,
bedoeld als uitdeelingsprenfen voor de
kinderen, ook om de onderwijzers op Chr.
Scholen en Zondagsscholen goede diensten te bewijzen, door hen in de sfeer te
brengen. Het zijn voor het doel goede
prenten, die de kinderen gaarne zullen
hebben, en de prijs is zeer billijk: f0.40
per stel van 96 stuks.
Wij twijfelen niet of deze uitgave zal haar
weg vinden bij ons Zondagsschoolpubliek
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DIT ZIJN DE GESCHIEDENISSEN WELKE
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Abraham vertrouwde op God,
maar Lot niet. Gen. 15-22.
Jacob en Ezau, de twee broeders. Gen. 25-33.
De droom, die toch uitkwam.
Gen. 37-47.,
Wie was toch die strenge heer?
Gen. 42-45.
Uit het leven van Mozes. Exodus
2. — Deut. 34.
God waakt over ons. Exodus
12-16. Numeri 11.
De intocht in het beloofde land.
Jozua 3-6.
David, de man naar Gods hart.
1 Sam. 16-26.
Koning Achab en de profeet Elia.
1 Kon. 17-21.

•

Uit hef leven van Elisa. 2. Kon.
2-6.
Een kindeke geboren.
De Heere Jezus en Zijn discipelen.
Naar Zijne heerlijkheid terug.
Jezus, de Heiland.
De medelijdende Heiland.
„Komt tot Mij!"
„Dat deed ik voor u!"
1
Als Jezus kwam
Verraden! verlaten! verloochend!
„lk zal met u zijn!"
God riep hem en hij luisterde.
Hand. 9-13.
Paulus, de knecht des Heeren.
Paulus, een gevangene!
In Gods hoede veilig! Handel.
27-28.
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KERSTPLAAT

GETEEKEND DOOR W 1 L M. STEEL1NK
DEZE ZEER FRAAIE PLAAT WERD GEDRUKT
OP PLAATPAPIER GROOT 55 X 39 CENTIM.
ZE IS VERKRIJGBAAR á 2 CENT PER EXEMPLAAR

PAASCHPLAAT

GETEEKEND DOOR A. RONCK'EL
OOK DEZE ZEER MOOIE PLAAT WERD GEDRUKT OP PLAATPAPIER GROOT 55 X 39 c. 1.
ZE IS VERKRIJGBAAR á 2 CENT PER EXEMPLAAR
IN KLEURENDRUK á 5 CENT PER EXEMPLAAR

•
88

BIJ BESTELLING VAN PLATEN IS HET NOODIG
OP TE GEVEN OF MEN ZWA R T D R UK
OF KLEURENDRUK VERLANGT. VERZUIMT MEN DIT TE VERMELDEN, DAN WORDT
DE UITGAVE IN ZWARTDRUK GELEVERD

KERSTLIEDEREh
OM HET INSTUDEEREN TE VERGEMAKKELIJKEN HEBBEN WE
VOOR DE ONDERWIZERS(ESSEN) DE
LIEDEREN LATEN HARMONISEEREN
DE PRIJS VAN DE MUZIEK VAN ELKE
SERIE IS: 1 E. á 15 CENT, 10 EX. á
12'j CENT EN 25 EX. ad. 10 CENT

le SERIE
Hoe zal ik U ontvangen
Stille nacht, heilige nacht
Komt allen te zamen, komt, verheugd van harte
0 Kindeke klein, o Kindeke teer
de herdertjes lagen bij nachte
Laat het vroolijk loflied rijzen

2e SERIE
De aarde was in nacht verzonken
Komt, verwondert u hier, menschen
't Eng'lenheir kwam nederdalen
Herders, hebt gij niet vernomen
Sterre van 't oosten, wil nog eens verrijzen
Dankt, dankt nu allen God

PRIJZEN 100 exemplaren voor
250 exemplaren voor
500 exemplaren voor
1000 exemplaren voor

•
•
•

.
.

▪

1.35
3.00
ri 5.50
„ 10.00
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Verkleinde afbeelding van Diploma A.

DEZE BEIDE DIPLOMA'S ZIJN KEURIG IN KLEURENDRUK UITGEVOERD. ZEER GE HIT OM
UITGEREIKT TE WORDEN AAN LEERLINGEN DIE DE CHRISTEL. SCHOOL
OF ZONDAGSSCHOOL VERLATEN.
DESOEWENSCHT KUNNEN WIJ
TEGEN BILLIJKE VERGOEDING ZORGEN VOOR HET DRUKKEN VAN
INSCHRIFT. GEBRUIK DIT AANBOD

Zoo Hij u roept, zoo zult gij zeggen:
Spreek, Heere! want uw knecht hoort.
S4e,i 3 9

De prijs is:
1-24
25-49
50-99
100 of meer
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ex. á 10.15

ex. á
0.14
ex. è ri 0.12
ex. h 0.1 O
Verkleinde afbeelding van Diploma, E.

EEN NIEUW DIPLOMA •
PRIJZEN
1-9 exemplaren á 20 cent; 10-24 exemplaren á 18 cent; 25-49 exemplaren
á 16 cent; 50-99 exemplaren á 14 cent; 100 of meer exemplaren á 12 cent

EEN VAN ONZE JONGERE KUNSTENAARS HEBBEN WIJ AANGEZOCHT
EEN NIEUW DIPLOMA VOOR DE SCHOLEN EN ZONDAGSSCHOLEN TE
WILLEN ONTWERPEN EN ZIE HIER HET RESULTAAT. HET IS GEDRUKT OP
MOOI STEVIG PAPIER, IN TWEE FRAAIE KLEUREN. FORMAAT 25 /.< 39 c.M.
DE OPEN RUIMTE IS BESCHIKBAAR 'OM ELKE GEWENSCHTE TEKST IN TE
DRUKKEN. HIERMEDE BELASTEN WIJ ONS GAARNE; NATUURLIJK TEGEN
BILLIJKE VERGOEDING VAN KOSTEN
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HAROLD COPPING PLATEN

• TEN GEBRUIKE BIJ HET BIJBELSCH ONDERWIJS

GROOTTE VAN IEDERE PLAAT 23 X 14 CM.

Van deze serie, die vroeger ƒ4.50 kostte, hebben
we nog een klein aantal over. Wij bieden ze,
zoo lang de vooraal strekt, aan voor slechts

90 CT. PER MAP VAN 100 PLATEN
Hier heeft u nu eens een prachtgelegenheid om
keurig onderwijsmateriaal te koppen tegen ongekend
lagen prijs. Niet alleen, dat de map met platen voor
u zelf een kostbaar bezit zal blijken te zijn, maar de
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platen leerzen zich nu ook bij uitstek voor uitdeeling

J. VAN ANDEL

LE,

.

HANDLEIDING BIJ DE BEOEFENING DER
GEWIJDE GESCHIEDENIS
448 PAGINA'S, PRIJS GEBONDEN P1.50

Dit boek is onmisbaar voor elke onderwijzer(es)

Wie als ondergeteekende bij de studie der Bijbelsche
Geschiedenis genoemd werk als handleiding gebruikt
heeft, denkt nog vaak terug aan de kostelijke, leerrijke
gedachten, welke deze gids bij u opwekte.
Deze handleiding heeft deze deugd bovendien, dat zij
u naar de H.S. doet grijpen, omdat zij niet geeft een
reeks van bijbelsche verhalen, want de schrijver gaat
van de gedachte uit, dat de gebruiker met deze wel op
de hoogte is. Alleen (en dit is juist de grootste verdienste van dit kostelijk werk) de schrijver laat u zien
hoe al de historische gebeurtenissen met elkander samenhangen, omdat hij ze beziet uit het standpunt, dat
heel de historie van wereld en menschheid zich concentreert om den Christus en uitvloeisel en openbaring
is van den Raad Gods, de vervulling van Gods gedachte.
Wie niet profijt van eigen hart en leven zijn Bijbel wil
lezen, gebruike deze handleiding er naast.
Vooral onze christelijke onderwijzers en onderwijzeressen, ook van de Zondagsscholen, zullen door het bestudeeren der H.S. aan de hand van dezen gids ongetwijfeld 'n rijken schat van bijbelkennis kunnen verkrijgen.
K. v. d. B. in Paeci. Tijdschrift.

91

GEESTELIJKE LIEDEREN

Een nieuwe liederenbundel, groot 750 bladzijden, bevattende
640 liederen met muziek, waarvan 500 kerkliederen en 140
liederen voor huisgezin, scholen en samenkomsten, met ongeveer evenveel verschillende melodieën.

Prijs in luxe band gebonden slechts f1.50
Opdat ieder .in staat zal zijn tot de kennisneming van hetgeen
als een gemeenschappelijk geloofsbezit van de Kerk der
Eeuwen moet worden aangemerkt, wordt de volksuitgave van
dezen bundel verkrijgbaar gesteld tegen den prijs van het
papier, den band, eenige administratiekosten en een kleine rente
voor het voortdurend in voorraad hebben van exemplaren. Dit
is te zamen één gulden vijftig cents, bij minstens duizend
exemplaren tegelijk één gulden, Hiermede wordt ten aanzien
van het geestelijk lied gehandeld naar het woord: ,,gij hebt het
8).
om niet ontvangen, geef het om niet". (Mattheus 10
PRIJZEN
1
exemplaar gebonden in prachtband . .
exemplaren gebonden in prachtband . .
10
25
exemplaren gebonden in pracht-band . .
exemplaren gebonden in prachtband . ,
50
100 exemplaren gebonden in prachtband . .
250 exemplaren gebonden in prachtband . .
500 exemplaren gebonden in prachtband . .
1000 exemplaren gebonden in prachtband , .
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,ƒ 1.50

1.45
JP „ 1.40
ri „ 1.30 ,
ir „ 1.25
rr „ 1.20
er „ 1.10
or „

JO „

1.00

PROEVE VAN BEWERKING
80. Welk een liefde, vol van leven.
8.7. 8.7. 1.7. 8.8.

1620. Christoph Dernantius, 15W-1643.
Freu dich sehr, o amine Seele.

kl

Cl

I Johannes 3 :1. Ziet. hoe groote liefde ons de Vader gegeven heeft, dat wij kinderen Gods
genaamd zouden worden.
Johannes 14: 15. Indien gij Mij liefhebt, zoo bewaart mijne geboden.

1

Welk een liefde, vol van leven,
steeds en nooit genoeg geroemd,
heeft de Vader ons gegeven,
dat Hij ons zijn kind'ren noemt!
Neen, de wereld weet het niet,
wat Gods groote liefde ons biedt.
Als zij 't wist, — met zielsbegeeren
zou ook zij tot God zich keerera.

2.

Wat wij eenmaal wezen zullen,
blijft verborgen tot den stond,
die de wondren zal onthullen
van het eeuwig vreeverbond,
Maar wij weten : als Gods Zoon
is verschenen op zijn troon,
zullen alle zijn getrouwen
Hem, gelijk Hij is, aanschouwen.

3.

Wie in zulk een hoop mag leven,
reinigt zich van elke smet;
't heilig voorbeeld na te streven,
is zijn lust en hoogste wet.
Ziet, wat ui de Vader biedt:
die in Hem blijft, zondigt niet;
kinderen, uit God geboren,
zijn tot heiligheid verkoren!
Jan Jacob Lodewijk ten Kate, 1819-1889, gewijzigd.
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WAT DOET DE NEDERLANDSCHE

ZONDAGSSCHOOLVEREENIGING?
1
Zij vereenigt en staat ter zijde de Zondagsschoolonderwijzers(essen), die zich bij
haar aansluiten.
2
Zij steunt hulpbehoevende Zondagsscholen.
3
Zij geeft opleiding aan Zondagsschoolonderwijzers, door het uitgeven van een
Schriftelijken Cursus.
4
Zij geeft een kwarto geïllustreerd Maandblad uit — 40 pagina's per maand — „Kind
en Zondag", waarin voor alle werkzaamheden den onderwijzers hulp en handleiding wordt gegeven.
5
Zij houdt conferenties voor Zon.dagsschoolonderwijzers, 30 á 40 per jaar, in onderscheiden plaatsen,
voor die plaatsen en haar omgeving, waar alle onderdeelen van den arbeid besproken worden.
6
Zij houdt week-end-conferenties op het Kasteel te
Hemmen, waar de arbeid besproken wordt en tentoonstellingen worden gehouden van uitgaven, ten
dienste der Zondagsscholen en haar arbeidskrachten.
7
Zij houdt „cursus-weken" op het Kasteel te Hemmen, ter vorming van Zondagsschool-onderwijzers.
8
Zij doet verschijnen al wat voor den Zondagsschoolarbeid noodig is, voor zooveel dit niet in voldoende
mate door boekhandel en uitgeverij plaats heeft.
9
Zij steunt en geeft leiding overal, waar haar leden
dit vragen o.a. voor ouderavonden, uitgaansdagen,
feestvieringen enz.
10
Hij houdt een Bureau waar te allen tijde inlichtingen op Zondagsschoolgebied kunnen worden gevraagd (Bloemgraeht 79, Amsterdam e.).
11
Zij onderhoudt verbindingen met Zondagsscholen in
Nederl. Oost- en West-Indië, Z.-Afrika, België en
ongare.
12
Zij maakt deel uit van The World Sunday school
Association.
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• NEDERLANDSCHE ZONDAGSSCHOOLVEREENIGING?
Om lid te worden der N.Z.V. meldt men zich schriftelijk aan bij
het Bestuur der Vereeniging, Bloerngracht 79, Amsterdam C.
Men ontvangt dan een exemplaar van de Statuten der Vereeniging, waarin een aanmeldingsformulier. Dit aanmeldingsformulier moet ingevuld en geteekend aan bovengenoemd adres worden ingezonden.
Daarop volgt binnen een maand — bijzondere omstandigheden
voorbehouden — de inschrijving als lid en de maandelijksche
(gratis) toezending van het Maandblad der Vereeniging: ,,Kind
en Zondag" aan het adres van het lid.
Het lidmaatschap kan te allen tijde beginnen; een lid, dat in
den loop van het kalenderjaar toetreedt, betaalt dat jaar bij de
toetreding zooveel maal 1'0.25 contributie als er kalendermaanden van dat jaar nog niet ten volle verstreken zijn.
Leden voldoen hun contributie zijnde 12.50 per jaar door overschrijving per postgiro van het bedrag op No. 8521 of per postwissel' veSior 31 Januari van elk kalenderj aar. Over de contributie
wordt niet gedisponeerd.
Het lidmaatschap kan alleen eindigen op 31 December. Het
lid moet daarvan zelf aangifte doen aan bovengenoemd adres.
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WAT IS EEN AANGESLOTEN ZONDAGSSCHOOL?

Een „aangesloten school" is een Zondagsschool, die de N.Z.V. met
een jaarlijksehe bijdrage — waarvan de grootte door die school
zelf wordt bepaald — steunt. Zij ontvangt het Orgaan der Vereeniging gratis,
EenZondagssehool kan niet lid der N.Z.V. worden, wel „aangesloten school".
WAT WENSCHELIJK I.
Wenschelijk is, dat ALLE onderwijzenden aan een school lid der
N.Z.V. worden, zoodat ieder te allen tijde te zijnen huize over de
handleidingen voor het vertellen en over wat het Orgaan verder bevat, kan beschikken. Waar dit door financieele omstandigheden zou worden verhinderd — maar een contributie van
ongeveer 5 cent per week is voor schier niemand een bezwaar
— kan „de school" haar hulp verleenen en is, als dit niet kan,
ook de N.Z.V. bereid, dit bezwaar uit den weg te ruimen, Niemand behoeft buiten de N.Z.V. te blijven uithoofde van financieele bezwaren.
Wenschelijk is verder, dat elke Zondagsschool, die de leiding der
N.Z.V. aanvaardt door haar uitgaven te gebruiken„,aangeloten
school" wordt. Het bescheiden bedrag, dat hiervoor gevorderd
wordt, is voor geen enkele school een ernstige belemmering en
zij werkt door zich „aan te sluiten" mede, den arbeid uit te
breiden en te verbeteren.
De contributies der leden zijn niet toereikend, om de kosten, die
de Vereeniging per lid maakt, te bestrijden, daarom ziet de H.Z.V.
gaarne, dat Zondagsscholen haar steunen, door „aangesloten
school" te worden.
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enJZONDERS. BLADZIJDEN 42. 45. 4

ZON DAG
MAANDBLAD DER NEDERLANDSCHE
ZONDAGSSCHOOLVEREENIGING
REDACTIE: H. A. DE BOER Azn., Ds. J. PH. EGGINI( en Mevr.
A. NOREL—STRAATSMA.
Dit kwarto geïllustreerde tijdschrift in tweekleurig bedrukten
omslag bevat:
1. Een handleiding bij het vertellen aan grootere kinderen
(8-13 jaar). Deze handleiding, van de hand van Ds. J. Ph.
Eggink, sluit aan op den Rooster (3) voor grooten (blauw
omslag).
2. Een handleiding bij het vertellen aan de kleinere kinderen
(5-8 jaar). De7e handleiding wordt geschreven door
Mevr. A. C. Schakel—Kok en sluit aan op den Rooster (A)
voor kleinen (rood omslag).
3. Een handleiding voor het vertellen van Zendingsverhalen.
4. Een lied van de Maand, kinderlied met tweestemmige
zetting in cheve-muziek.
5. Een overdenking in betrekking tot den Zondagsschoolarbeid.
Mededeelingen
6.
uit de practijk der Zondagsscholen.
7. Bespreking van boekwerken en muziek voor den Zondagsschoolarbeid van beteekenis.
8. Beantwoording van Vragen door de lezers gesteld.
9. Artikelen over godsdienstige opvoeding.
10. Alles wat verder het Vereenigingsleven betreft (conferenties, ouderavonden, enz.) en voor den Zondagsschoolarbeid in het algemeen van belang is.
HET

T IJ DSCHRIFT IS FRAAI GEILLUSTREERD

Abonnementsprijs voor particulieren pl.—. Leden der N.Z.V.
ontvangen dit Maandblad gratis.
Voor 't lidmaatschap der Vereeniging is een contributie verschuldigd van ƒ2.50 per jaar.
(Men verwissele niet het nemen van een abonnement op dit
Tijdschrift met het toetreden als lid tot de Vereeniging).
Ruim 4500 Zondagssehoolonderwijzers(essen) zoowel in
Nederland als in Oost- en West-Indië gebruiken deze handleidingen.
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ROOSTER

ROOSTER NZV
1936

A

VAN DE NEDERLANDSCHE
ZONDAGSSCHOOLVEREENrCiNG
BEWCRKT DOOR
A. C. SCHAKEL-KOK
Gem:1119~8n zijn opgenomen met. toerlemming von de
Evongelische Gezongencornpegrte
F. CALLENBACH
NIJKERK

Prijst Zie echterzijde vonden omslag

ROOSTERS
VAN DE NEDERLANDSCHE ZONDAGSSCHOOL-

BIJ DE BESTELLING GEVE MEN DUIDELIJK AAN OF MEN ROOSTERS
VOOR GROOTEN (BLAUW OM5LA0), B i OF VOOR KLEINEN (ROOD
OMSLAG) r Ar WENSCHT. DE PRIJS WORDT BEREKEND NAAR HET
TOTALE AANTAL BESTELDE ROOSTERS VAN BEIDE SOORTEN TE
ZAMEN. DEZE ROOSTERS HEBBEN EEN GEZAMENLIJKE OPLAAG VAN
MEER DAN 150.000 EXEMPLAREN!
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VEREENIGING
Deze Rooster verschijnt in twee editie's, een voor kinderen
van 8-13 jaar, bewerkt door Ds. J. Ph. Eggink en een voor
kinderen van b---8 j. bewerkt door Mevr. A.C.Schakel-Kok.
Deze beide roosters geven voor kleinen en grooten onderscheiden vertelstof, terwijl bij de keuze van de teksten en
verzen, die voor buiten leererg zijn gegeven, er rekening
mee is gehouden, dat van de kleinen minder moet worden
gevraagd dan van de grooten.
De verbeteringen, die de beide Roosters dit jaar ondergingen, betreffen de typografische uitvoering.
Wat deze roosters verder onderscheidt van alle andere is,
dat daarin elke maand een„Zendingszondag"is opgenomen.
Telkens op den tweeden Zondag der maand is een afzonderlijk blaadje ingevoegd, dat een. Zendings-onderwerp
aangeeft en op de keerzijde een zendingslied. Voor die Zondagen kan men dus de kinderen twee strookjes meegeven.
De prijzen zijn voor de kleine aantallen dit jaar verlaagd!
1-50 ex. 00.08 per stuk. 51-100 ex. 0.07 per stuk. 100 en
meer ex. /0.06. Deze prijzen gelden voor beide roosters.

ROOSTER '
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• ROOSTER

B

VAN DE - NeDERLANDSCHE
`ZOINIDAGSSCHOOLVEREENIGING
GEWERKT DOOR DS.J.PH.EGGINK
2
Ge2.ongverzén zijn opgenomen me *oeiternming von ál.
Evang*Iische Gezon g encompogri:E!
Ç. F. CALI.ENBACH
NI1KERK
aniuni~g~K

Priba

om51a9

ROOSTER
VOOR KLEINEN

Lukas 10 : 25-37.

ZONDAG 8 MAART 1936.

De barmhartige Samaritaan,

A

Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal
barmhartigheid geschieden.
(Matth. 5 vers 7).
VOORZIJDE
Cr,

ija. og4 sa - eti' e.; *C e'

db.::

40

4111,Z ii."

lib;

Psalm 86 vers 6 (le deel).
Leer mij naar Uw wil te handlen;
'le Zal dan in Uw waarheid 2.oandlen.
Neig mijn hart, en voeg het saam
Tot de vrees van Uwen naam.
Gez. 204 vers 1 (le deel).
jf
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KEERZIJDE

UITGAVEN DER NEDERLANDSCHE
ZONDAG 8 MAART 1936.
ZEND

INGS-ZONDAG.

Kofie en Efoe.
VOORZIJDE

Kindren in de heidenlanden
Zien vaak niets van 't hemelseh Licht;
Door ons bidden, door ons werken
Word' hun oog op God gericht.
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KEERZIJDE

ROOSTER
VOOR GROOTE

ZONDAG 27 SEPTEMBER 1936.
Ani os

B

Arnos 7; 11 Kon. 14 : 23-29.
Amor 5 : 14. Zoekt het goede, en niet het
booze, opdat gij leeft; en al zoo zal de Heere,
de God der heirscharen, met 'Wieden zijn.
VOORZIJDE

Psalm 99 2.
God, die helpt in nood,
Is in Zien groot;
Aller volken macht
Niets bij Hem geacht;
Buigt u. dan in 't stof,
En verheft met lof
't Heilig Opperwezen;
Wilt het eeuwig vreezen.
Gezang 4 7.

KEERZIJDE

ZONDAGSSCHOOLVEREENIGING

n

ZONDAG 13 SEPTEMBER 1936.
ZENDINGS-ZONDAG.

Mary Slessor.
VOORZIJDE

Gezang 246 2.
Heft klokinoeclig, vol vertrouwen,
' Christus kruisbanier omhoog!
•Laat de Heid'nen Rem aanschouwen!
Dat heel de aarde Hem kennen moog!
Weest der wereld tot een teersen
Van. des Heergin majesteit,
Dat van 't zegefeest moet spreken,
Vroeg of spa door Hem bereid,
KEERZIJDE

N.Z.V

UITGAVEN DER NEDERLANDSCHE

Klasseboekje voor den Onderwijzer (bevat gelegenheid voor
aanteekeningen betreffende woonplaats, schoolverzuim,
enz.). Elk boekje biedt gelegenheid voor 20 namen. Prijs f0.05.
Steereen des aanstoots. Eene poging tot wegneming van het aanstootelijke en tot oplossing van het schijnbaar tegenstrijdige in
de Heilige Schrift. Naar het Hoogduitsch van S. Limbach. Prijs
ingenaaid f2.00; gebonden ƒ2.75; voor leden der N.Z.V. (te bestellen aan het Bureau der Vereeniging) ƒ1.50.
Van het Oude Volk en het Oude Boek door L. C. Post. Prijs ingenaaid met Vragenboekje 1'2.75; gebonden ƒ3.65; voor leden der
N.Z.V. (te bestellen aan het Bureau der Vereeniging) 11,—; gebonden ƒ1.90.
Davids leven en werk door Ds. J. Ph. Eggirik. Prijs ingenaaid
ƒ1.75; voor leden der N.Z.V. (te bestellen aan het Bureau der
Vereeniging) f0 .75,
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ZONDAGSSCHOOLVEREENIGING
De aantrekkelijkheid van den Bijbel. Een lezing door Ds.
J. Ph. Eggink. Prijs ƒ0.40.
De kennis van de kinderziel voor den Onderwijzer, door
Dr. G. P. Marang. Prijs gecartonneerd f0.25.
Overeenstemming der Evangeliën door Dr. G. P. Marang.
Dit boekje bevat den tekst van de vier Evangeliën, voor
zoover ze betrekking hebben op de Lijdensgeschiedenis en
de Opstanding met de Verschijningen, vindt men hier
naast elkander afgedrukt. Prijs f0.25.
Een verzameling van de 7 in het Nieuwe Testament genoemde munten, in een kaart vastgehecht, met uitvoerige
handleiding over het Oud-Joodsche geldwezen, verlaagde
prijs f1.50.
Muziek-Zangbudel „Wie zingt mee?" Samengebracht door
Dr. G. P. Marang en L. C. Post. Kwarto formaat, gecartonneerd. Verlaagde prijs f0.75.
Tekstboekje „Wie zingt mee? f0.10; bij 25 ex. of meer á
,f 0.08.
Liturgieën voor de feestdagen. 2 Liturgieën voor Kerstfeest
en 1 voor Paschen met muziek. Prijs f0.40.
Tekstboekje van de Liturgieën voor de feestdagen ƒ0,08;
bij 25 ex. of meer á f0.06.
Map voor het bewaren der maandnummers van „Kind en
Zondag" 1'0.25.
Lin»enstempelband voor een jaargang „Kind en Zondag"
voor leden der Vereeniging ƒ0.60 (bestellen aan het
Bureau).
Alle hiergenoernde uitgaven zijn te bestellen bij den boekhandel en bij den uitgever G. F. Callenbach te Nijkerk.

N.Z.V
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SCHRIFTELIJKE CURSUS
VOOR DE VORMING VAN DEN ZONDAGSSCHOOLONDERWUZER
CURSUS-COMMISSIE Ds. J. Ph. Eggink; H. A. de Boer Azn.; Jonkvr. C. Repelaer
van Driel
D 0 CENTEN H. A. de Boer Azn.; H. J. Eggink; W. G. van de Hulst; Ds.
W. S. van Leeuwen; A. L. Liihrrnan; Ds. E. van Meer;
Tobias Mulder; Ds. G. C. Schellenberg; Dr. K. Sonies;
Ds. A. C. van Uchelen; Drs. Th. C. Vriezen.
CURSUS-PERIODIEK De deelnemers ontvangen 12 maal per jaar de CursusPeriodiek, die schriftelijk werk opgeeft voor de volgende
vakken:
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Inleiding tot den Bijbel en 0. T.; 0. T. Personen; Inleiding
N. T.; N. T. Personen; Oostersche landen; Archeologie;
Zondagsschool; Kennis van het irinderleven; Kerkgeschiedenis; Christelijk Leven; Zending.
Ingezonden werk wordt gratis gecorrigeerd. Prijs f5.—
per jaar. Vraagt inlichtingen aan het Bureau der Vereeniging, Bloemgracht 79, Amsterdam (Centrum).

HET MEEVALLERTJE
IN DEZE RUBRIEK VINDT U EEN AANTAL GOEDE ROMANS
ZOO LAAG GEPRIJSD DAT WE ZEKER WETEN: MET ENKELE
WEKEN ZIJN ER VERSCHILLENDE UITVERKOCHT. DAAROM
MAAK SPOED MET UW BESTELLING. ALLE BOEKEN ZIJN GEBONDEN IN AARDIGE STEMPELBANDEN. GRIJP DEZE KANS!
WATEPLOO
Dr. J. R. CALLENBACH
Heel het boek, een 300 blz., is mooi., onderhoudend en leerrijk. Voor jong
en oud is hier iets goeds en degelijks gegeven,
„Bloesem en Vrucht".
gebonden f0.50

VIA TRIUMPHALIS
M. C. FALLENTIN
Een verhaal uit de eerste eeuwen der chr. kerk. Een verhaal, dat getuigt
van lijden, leed, liefde, dood en overwinning.
„De Zeeuw".
gebonden /0.50

HET LANGE
GEL. kj K kU

LEv
Q A 1DALVY

3. S. FLETS HER

gebonden /0.60

Een heel gezellig boek. Het leest zoo gemakkelijk, er staat
zooveel in, het is juist een verhaal voor een langen winteravond. Het speelt in den tijd van Cromvi7ell en is avontuurlijk.
„De Jonge Vrouw".

NELLY HA S

gebonden /0.90

DE BOER VAN DALE-HOEVE

CLARA VAN ARKEN

Een ontroerend verhaal. Het gaat met Clara wel door diepe
wegen eer de rechte Jozef haar in de armen sluit.

G. C. HOOGEWERFF

ANNA VAN GELRE

gebonden f1.25

De geschiedenis van een vorstendochter uit de 16e eeuw.
Een prachtig verhaal, dat van begin tot eind de belangstelling
wekt.

gebonden /0.40

A. J. HOOGENBIRK
DE KINDEREN VAN A.OUADRAAT
De titel klinkt eigenaardig; we hebben te doen met een bijnaam, gegeven aan een wiskunstenaar. Het geheel is mooi
en leerzaam.
,,Nw. Prov. Gron. Crt.".

gebonden /0.45

ANNA KATTERFELD
LIEFDE
De titel zegt niet alles. Zij is ontleend aan het eerste stuk,
een van de acht die alle bedoelen te doen gevoelen wat liefde
vermag. 't Is een boek voor oud en jong; frisch, met veel
gevoel en diepen kijk op 's menschen innerlijk zijn, geschreven,
--„De Ainsterdarnmer''.
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7e KERSTBOEK
Geïllustreerd met 20 prachtige platen. Bijdragen leverden
een 11-tal onzer bekendste auteurs.
Formaat 20 x 27 c.M.
„De Amsterdammer" zegt: Het kloeke formaat, de bijzonder
mooie band, de vele en fraaie illustraties, de afwisselende,
steeds op hoog peil staande lectuur, het deugdelijke papier
en de geheele typografische uitvoering, dat alles tezamen
vormt een prachtwerk.
Se KERSTBOEK
Twintig auteurs hebben hier aan meegewerkt. 35 illustraties
op kunstdrukpapier verluchten den tekst. Formaat 20 x 27 e.M.
De pers oordeelt 0,a.:
„De uitgever spaarde moeite noch kosten aan een kostbare
en smaakvolle uitvoering."
Het Korenland.
,,Dit weet ik wel: alles is de moeite van 't lezen dubbel
waard,"
Nw. Prov. Gron. ert.
J. K. LOFVERS

gebonden ƒ1.25

gebonden /1.25

MET DE BEURT

Wie zou, niet graag lezen over het mooie werk dat onder de
arbeiders bij de Zuklerzeewerken verricht is? Een der mannen vertelt hiervan op pakkende wijze.
„Oude Paden".

gebonden ƒ1.n

A. VAN LOON
V1OLENHOF
Mevrouw Daniëls — de bewoonster van Violenhof, heeft veel
doorgemaakt, waarvan haar zoon Adriaan, die als officier
diende, de oorzaak was, Maar gelukkig kon zij tenslotte zeggen: „Wat is God goed, dat zelfs Adri in de behouden haven
kwam."

gebonden /0.40

KATHE PAPTE
DE KEIZERIN VAN AUGUSTA RAURACORUM
Het is een episode uit de geschiedenis, die velen met belangstelling zullen lezen. De schrijfster doet de dagen van lang
geleden voor ons herleven.

gebonden ƒ1.25

K ►THE PAPKE

gebonden /0.50

Een verhaal, waarin wij Gods leiding Zeeren zien met het
leven der menschen en dat een christelijken geest ademt.
't Is een heel goed boek voor onze huisgezinnen.
„Chr. Volksblad".

IDS. VAN DER PLOEG

gebonden f0.70
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JAN JURKEN

Een zeer interessante geschiedenis van een jongeman, een
onecht soldatenkind, doch die zich opwerkte tot een geacht
pionier in de veenkolonie van zijn vaderland.

D. SPECKMANN

gebonden 0.50

UIT RUSLANDS STEPPEN

Deze schetsen worden gaarne gelezen, en zij verdienen den
goeden naam, dien zij genieten. Ze zijn boeiend en kerngezond.
,,De School met den Bijbel'',

D. SPECKMANN

gebonden /0.60

DE LEEMEN WAND

Het geeft weer de werkelijkheid van het leven. Van harte
kunnen wij dit boek bij ons Chr. publiek aanbevelen. Inhoud
en vorm geven het recht op een vooraanstaande plaats.
„De Rotterdammer".

ERNST SCHRILL

gebonden OM

EXCELSIOR

NAAR DE HEIDE TERUG

't Is de geschiedenis van een kunstschilder, zoon van een
predikant, die door samenloopende omstandigheden naar de
heide, welke hij vroeger had verlaten, terugkeert.

•
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D. VAN DE SPIEGEL

SCHEMERING

Een jonge vrouw, wier man, predikant op een dorp, vóór de
geboorte van hun derde kind sterft, ziet haar levensdoel in
het opvoeden van die kinderen. Het boek is zeer boeiend
geschreven.
„Doetinchems Weekblad".

G. THEMMEN

gebonden /0.50

HET MOEILIJKE BEGIN

Een aardige bundel novellen, van de schrijfster, thans beter
bekend onder den naam G. Sevensma-Themmen. Een prachtbundel om uit voor te lezen.

gebonden ƒ0.55

Mevr. TUINSTRA—TEMMINCK
HET LAND DAT IK U HIJEN ZAL
In dit verhaal teekent ons de schrijfster een jong meisje, dat
haar vader verloren heeft, doch wier verdere opvoeding door
een oom verzorgd wordt. Prachtig teekent de schrijfster ons
de worstelingen dezer meisjesziel.

W. H. TUINSTRA—TEMMINCK

gebonden f 1.1.0

MIEBETJE

Het spant de aarKacht en boeit u tot het einde en geeft een
gezonde geestelijke ontwikkeling bij de hoofdfiguur: een
meisje uit den modernen lévenskring, dat door huwelijk- en
smarten heen den Christus Gods als haar Heiland en Verlosser vinden mag.
„Leidersblad".

gebonden f1.20

JAN VELTMAN HET LANGE GELUKKIGE LEVEN
VAN DATE DALWOUD
Dit Is een rijke geschiedenis, nu eens geestig, luchtig, dan
weer heel ernstig. Hier spreekt een kind van God; die ook
voor heel veel anderen tot rijken zegen is geweest. Dit boek
is het lezen overwaard.
„Timothe us".

gebonden f1.1.0
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ANNIE VREELAND

gehouden f1.20

DE VACANTIE-EMOTIES
VAN JUFFROUW BEGUNTJE

Het is een aantrekkelijk verhaal, dat de vreugden en gevaren
van het strandleven beschrijft en ook het pensionmilieu aardig typeert. Tusschen juffrouw Begijntje en de moderne
Eva Veraart ontstaat een hechte vriendschapsband.
Bouwen en Bewaren".

J. M. WESTERBRINK—WIRTZ HET LOKKENDE LAND

gebonden f1.10

Wij hebben dit boek met genot gelezen. Het beschrijft de
historie, en vooral het zieleleven, van een meisje uit den
middenstand, later gehuwd met een gocivreezend dokter.
„De Meidenwereld".

A. D. T. WHITNEY

gebonden /0.50

Een vrouw beschrijft een gedeelte van haar huwelijksleven.
De lezing van dit boek is een genot. Meer nog: ze werpt
vruchten af voor het geestelijke leven. Aan fijne teekening
paart zich. edele christenzin erg hooge ernst, terwijl ook de
„Zondagsbode van Schiedam",
humor niet ontbreekt.

MARIE WALTERSDORFF

1

gebonden, f0.50

gebonden ƒ0.45

H
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DE ZWARE EISCH

„Dit is een zeer aantrekkelijk boek omdat hierin duidelijk
uitkomt dat het geloof is de overwinning, die de wereld overwint. De grondtoon van dit boek is blijdschap.
„De Geref. Kerk".

P. DE ZEEUW J.Gzn.

k

HEDEN

TOEN HET BEGON
TE LICHTEN

Het vertelt ons van het beleg en ontzet van Leiden. Het boek
boeit van 't begin tot het einde. Daarom zal het gretig gelezen worden. En bovenal leert het ons God te danken voor
,,De Standaard".
Zijn heerlijke uitredding.

GEEFT UW KINDEREN EEN BOEK VAN CALLENBACH

